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Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoeksverslag van mijn stageonderzoek over de bestrijding van 

engerlingen. Dit project is uitgevoerd in opdracht en met begeleiding van 

Melkveeproefbedrijf De Marke te Hengelo GLD, aangesloten bij Wageningen UR Livestock 

Research. 

De Marke had erg veel last van engerlingen in het najaar van 2011. Daarom heb ik dit 

probleem onder de loep genomen en heb ik alle mogelijke bestrijdingsmethoden 

uitgezocht en ook enkele nieuwe methoden onderzocht. 

Ik heb dit project uitgevoerd naast het helpen bij andere onderzoeken en de algemene 

werkzaamheden op de proefboerderij. Eerst was het de bedoeling dat mijn 

stageonderzoek over de gezondheid, welzijn of voeding van de koeien ging, maar er was 

op dat moment geen geschikte opdracht in die richting voor handen. Daarom is besloten 

om een proef waar ik al mee bezig was, over bestrijding van engerlingen met behulp van 

zout, uit te breiden met literatuuronderzoek en wat extra experimenten tot een 

volwaardig stageonderzoek. Van de verdere werkzaamheden op de boerderij heb ik wel 

erg veel geleerd over de gang van zaken op een melkveehouderij en over allerlei 

onderzoek dat er gedaan wordt. 

Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers van De Marke voor de begeleiding bij dit 

project en de andere werkzaamheden en voor het delen van hun kennis omtrent de 

melkveesector. In het bijzonder wil ik Zwier van der Vegte bedanken, wie het voor mij 

mogelijk heeft gemaakt om hier stage te kunnen lopen en mij ook bij mijn stage vanuit 

De Marke heeft begeleid. Ten slotte wil ik Liesbeth Dingboom bedanken voor de 

begeleiding vanuit school. 
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Samenvatting 

In dit project werd onderzocht wat de beste reeds beschikbare methoden voor 

bestrijding en beheersing van engerlingen zijn en hoe deze werken en kunnen worden 

toegepast. Daarbij is ook onder andere gekeken naar monitoring en determinatie van 

engerlingen. Verder is specifiek gekeken naar de verschillende soorten engerlingen welke 

het meeste schade aanrichten, wat hun levenswijze precies is en welke natuurlijke 

vijanden ze hebben. 

Het blijkt met de huidige middelen nog altijd moeilijk om een goede bestrijding van 

engerlingen te bereiken. Vooral de meikeverengerling laat zich niet makkelijk pakken, 

omdat deze beter bestand is tegen aaltjes en vaak dieper in de grond zit. Wat in ieder 

geval niet aan te raden is, zijn chemische bestrijdingsmiddelen. Op het moment zijn ook 

geen effectieve chemische middelen toegestaan. Bovendien doden ze ook nuttige 

bodemorganismen, waaronder natuurlijke vijanden van de engerling. 

Dit onderzoek is uitgevoerd, omdat De Marke erg veel last had van engerlingen in het 

najaar van 2011. Met de kennis die is opgedaan, is daarom veldonderzoek verricht op 

perceel 15 van De Marke. Hieruit is vervolgens een advies opgesteld wat de meest 

geschikte beheersing van engerlingen is voor dat perceel. Aaltjes spuiten en beweiding is 

waarschijnlijk het effectiefst.  

Verder zijn drie nieuwe methoden uitgetest: bestrijding met zout, mechanische 

bestrijding met een speciaal ontworpen machine en bestrijding met een parasitaire 

schimmel. In dit onderzoek zijn ook drie nieuwe bestrijdingsmethoden getest. 

Keukenzout en kali-60 bleken geen geschikte bestrijdingsmiddelen te zijn. Er was vrijwel 

geen effect te zien en er kleven te veel nadelen aan voor de bodemgezondheid bij 

hogere concentraties. Ook mechanische bestrijding met de machine van Evers Agro lijkt 

geen uitkomst, zonder de bodem al te veel te beschadigen. Alleen de schimmel, welke 

gevonden werd tijdens de gravingen in perceel 15, leek een bestrijdende werking te 

hebben. Echter was de steekproef niet groot genoeg (door gebrek aan engerlingen) om 

een significant verschil aan te tonen. In een vervolgonderzoek zou deze schimmel 

uitgebreider kunnen worden onderzocht om erachter te komen of deze kan worden 

gebruikt als bestrijdingsmiddel. 
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1. Inleiding 

Engerlingen zijn de ondergronds levende larven van kevers die tot de familie van de 

bladsprietkevers (Scarabaeidae) horen, zoals onder andere de meikever, rozenkever en 

de junikever. Engerlingen vreten aan de wortels en andere ondergrondse delen van 

allerlei soorten planten. Hierdoor kan in de periode tussen juli en september erg veel 

schade worden aangericht doordat bijvoorbeeld graslanden gedeeltelijk afsterven. Ook 

grotere gewassen kunnen doodgaan door de schade die aan de wortels worden 

toegebracht door engerlingen. Dieren die engerlingen eten kunnen daarbij ook nog 

secundaire schade aanrichten, doordat ze grasland omploegen op zoek naar engerlingen. 

Het is echter erg moeilijk ze te bestrijden doordat ze in de grond zitten en daardoor 

moeilijk te bereiken zijn (Insect Consultancy, 2011). 

Het is daarom van groot belang voor onder andere de land- en tuinbouw om een goede 

bestrijdingsmethode te hebben tegen engerlingen. Toch is nog niet even duidelijk wat 

het meest geschikt is. Het ontbreken van een makkelijke, goedkope en doeltreffende 

bestrijdingsmethode zorgt ervoor dat de engerlingen een ware plaag kunnen zijn in de 

land- en tuinbouwsector, maar ook voor bijvoorbeeld golfbanen. In dit onderzoek wordt 

daarom getracht de beste manier te vinden om engerlingen te bestrijden of de populatie 

dusdanig beheersbaar te maken dat de schade beperkt is. Ook wordt specifiek gekeken 

naar de engerlingen in perceel 15 van Proefboerderij De Marke.  

Naast de bekende methoden, welke lang niet altijd even effectief en soms ook erg duur 

zijn, wordt in dit onderzoek ook gezocht naar alternatieve methoden om engerlingen te 

bestrijden. Deze methoden zijn bestrijding met zout, mechanische bestrijding en 

bestrijding met een schimmel welke in de bodem van perceel 15 is gevonden. De 

hoofdvraag luidt daarom: Op welke manieren kunnen engerlingen worden beheerst en 

welke manier is het meest effectief en toepasbaar op grotere schaal? Om de 

probleemstelling te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

- Wat zijn de verschillen tussen de bladsprietkevers die de meeste schade 

aanrichten en wat is precies hun levenswijze? (Literatuuronderzoek) 

- Welke bestaande bestrijdingsmethoden zijn er bekend en hoe werken deze? 

(Literatuuronderzoek) 

- Hoe kunnen engerlingen worden gedetermineerd? (Literatuuronderzoek) 

- Welke soorten engerlingen komen er voor in de grond van perceel 15 van De 

Marke en in welke larve stadia? (Veldonderzoek) 

- Tot hoe diep graven de engerlingen afkomstig van perceel 15 zich wanneer het 

kouder wordt, en over welke periode? (Veldonderzoek) 

- Is zout (NaCl en KCl) een geschikt bestrijdingsmiddel tegen engerlingen? 

(Experiment) 

- Is mechanische bestrijding van engerlingen mogelijk met behulp van de machine 

die speciaal hiervoor gemaakt is door Evers Agro? (Experiment) 

- Is de schimmel, gevonden in de bodem van perceel 15, geschikt als 

bestrijdingsmiddel? (Experiment) 
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2. Literatuuronderzoek 

2.1. Engerlingen algemeen  

Alle larven van bladsprietkevers (Scarabaeidae) worden 

engerlingen genoemd. Een engerling (zie Figuur 1) heeft een 

gekromd rupsachtig lichaam, een harde oranjebruine kop met 

twee krachtige kaken en de kleur van het lijf is geelwit. De 

achterzijde van het lijf is donkerbruin tot zwart. Aan de zijkanten 

zitten ademopeningen. De larve verblijft in de grond waar ze 

langzaam groeien en van tijd tot tijd vervellen om naar een 

volgend stadium te gaan. Afhankelijk van de soort en de 

klimatologische omstandigheden, zijn ze pas na één tot enkele 

jaren volgroeid en verpoppen ze zich tot volwassen kever 

(Biocontrole, 2011). In tegenstelling tot de larven van andere 

wortel-etende insecten komt de engerling nooit bovengronds, en 

tijdens de wintermaanden kruipt de larve dieper de grond in. Ze graven dan een gang 

loodrecht naar beneden de grond in. Onderin de gang maken ze een kamertje en daarin 

gaan ze zich verpoppen tot volwassen kever (The Garden Safari, 2011). De sallandkever 

(Hoplia philanthus, een bladsprietkever met een tweejarige levenscyclus) is echter 

ongevoelig voor vorst en is een van de weinige soorten die ’s winters actief blijft 

(Biocontrole, 2011). Voor een schematische 

weergave van de levenscyclus van de meikever, 

zie Figuur 2. 

De soorten die in Nederland de meeste 

gewasschade veroorzaken zijn de meikever, de 

junikever en de rozenkever. Deze drie soorten 

worden in dit verslag ook nader belicht. Ook de 

engerlingen van mestkevers van het geslacht 

Aphodius (zoals Aphodius contaminatus) komen 

vaak voor in o.a. de Achterhoek, Twente, de 

Utrechtse heuvelrug en delen van Brabant 

(Insect Consultancy, 2011). 

  

Figuur 2: Levenscyclus meikever 
(bron: wikipedia) 

Figuur 1: Engerling van de 
meikever (laatste stadium) 
(bron: groen.net) 
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2.1.1. Melolontha melolontha, meikever  

De meikever (zie Figuur 3) wordt 25 tot 30 mm lang. De 

kleur van de dekschilden en de poten is kastanjebruin, het 

halsschild en de kop zijn zwart. Het zwarte achterlijf, dat 

voor het grootste deel verborgen zit onder de dekschilden, 

heeft aan weerszijden driehoekige witte vlekjes op ieder 

segment. (Insect Consultancy, 2011) De antennes hebben 

een oranjebruine kleur en hebben aan het einde een 

uitklapbaar waaiervormig deel, welke bij de mannetjes 

groter is dan bij de vrouwtjes (ARKive, 2012). 

De meikever komt voor in grote delen van Europa, en is 

vooral te vinden op open plekken in bossen, bosranden en 

open velden met gras als begroeiing. In Nederland volgt de kever vooral de lichte 

zandgronden in het midden, oosten en zuiden van Nederland, in het westen is de kever 

zeldzamer. De meeste meldingen van schade aan gewassen komen uit de Achterhoek, 

Twente, Brabant en Limburg (Insect Consultancy, 2011). 

De kever vliegt vanaf de laatste week van april tot medio juni. Na uitkomen vliegen ze 

bij voorkeur naar eiken en beuken voor een rijpingsvraat (Insect Consultancy, 2011). Na 

10 tot 15 dagen zijn de vrouwtjes geslachtsrijp en kan het paren beginnen (zie Figuur 4) 

(ARKive, 2012). De eieren worden op een diepte van enkele centimeters in de grond van 

grasland, gazons of bij de wortels van bomen en struiken afgezet (Insect Consultancy, 

2011). Voor de eerste ei-afzet wordt meestal het uitvlieggat gebruikt als invlieg-gat. Een 

groot aantal van de vrouwelijke kevers gaat dood na de eerste ei-afzet. Sommige kevers 

gaan echter terug naar de bomen om zich weer vol te vreten, 

om vervolgens een tweede, of zelfs een derde lading eieren 

op een andere plek af te zetten, waarna de kever alsnog 

sterft. De spreiding van meikevers is dus vooral afhankelijk 

door die extra ei-afzetten (ARKive, 2012; Biocontrole, 2011). 

De eitjes zijn ovaal van vorm en hebben een diameter van 2 

tot 3 millimeter en een vuilwitte kleur (AgroAtlas, 2012). 

Na vier tot zes weken komen de larven (engerlingen) uit het 

ei (ARKive, 2012). Meikeverengerlingen kennen drie larvestadia welke worden 

afgewisseld door een vervelling. Een populatie die zich ontwikkelt onder gunstige 

omstandigheden heeft een driejarige generatieduur. Bij ongunstige omstandigheden 

(voedselgebrek, temperatuur of te veel vocht) gaan meikeverengerlingen van het 

tweede en derde larvestadium vermoedelijk dieper de grond in. Ze blijven dan een jaar 

langer in dit larvestadium waardoor de generatieduur vier jaar duurt (Insect 

Consultancy, 2011). Meikeverengerlingen kunnen van de wortels van vrijwel alle planten 

en grassen vreten. Ook in moestuinen kunnen ze voor behoorlijke schade zorgen aan sla 

en aardappels. Planten waarvan het wortelstelsel is aangevreten door engerlingen 

worden vatbaar voor allerlei ziektes en plagen. Een plant kan hierdoor verzwakken en 

uiteindelijk sterven. De engerlingen die vanaf het voorjaar de wortels aanvreten gaan in 

oktober in winterrust en zullen pas begin mei naar boven komen om weer aan de wortels 

te eten (Biocontrole, 2011). De engerlingen die in larve stadium 3 zijn, zullen dieper de 

grond in graven (tot 50 cm) en in juli verpoppen (Insect Consultancy, 2011). De kever 

komt eind augustus, begin september uit en overwintert als volwassen kever tot eind 

april in de grond (Biocontrole, 2011). 

Figuur 3: Melolontha melolontha 
(bron: eis-nederland.nl) 

Figuur 4: Parende meikevers 
(bron: AgroAtlas, 2012) 
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2.1.2. Amphimallon solstitiale, junikever 

De junikever (zie Figuur 5) heeft een lichtbruine kleur 

en is over het hele lichaam geelbruin behaard. Deze 

beharing is in vergelijking met verwante kevers relatief 

lang. Verder lijkt hij sterk op de meikever, alleen is de 

junikever iets korter en ronder van vorm. De junikever 

bereikt een lichaamslengte van 14 tot 18 millimeter 

(Insect Consultancy, 2011). 

De junikever komt over het algemeen minder voor dan 

de meikever en de rozenkever. De soort is tot op heden 

alleen waargenomen op een aantal plaatsen in het midden, oosten en zuiden van ons 

land. Ernstige schade kwam vooral voor op sportvelden in de buurt van Aalten, Enschede 

en Venlo. In de jaren ’90 was de junikever op een aantal golfterreinen echter zeer talrijk 

en schadelijk, terwijl de rozenkever en de meikever hier een veel kleinere rol speelden. 

Engerlingen van de junikever komen met name voor in sportvelden, weilanden en 

incidenteel tuinen. De engerlingen van de junikever leven uitsluitend van wortels van 

diverse soorten gras. Deze kever heeft een voorkeur voor drogere omstandigheden 

(Biocontrole, 2011). 

De vliegperiode is afhankelijk van de bodemtemperaturen tijdens het voorjaar. Als er 

sprake is van een warm voorjaar dan zal de junikever vanaf eind juni vliegen. Meestal 

zijn de grootste vluchten vanaf de eerste week van juli tot soms begin augustus. De 

junikever kever vliegt tegen de avond wanneer de zon ondergegaat en duurt ongeveer 

een uur, afhankelijk van de weersgesteldheid. In tegenstelling tot meikevers vliegen 

junikevers niet in de duisternis en oriënteren zich niet op lamplicht, maar op silhouetten 

van gebouwen, gewassen maar ook mensen. Mensen kunnen de vlucht van de junikever 

daarom als agressief ervaren (Biocontrole, 2011). 

De paring (zie Figuur 6) vindt meestal plaats op het gras 

waarna het wijfje nog enige minuten rondloopt alvorens de 

grond in te gaan om eieren te leggen. De larven komen na 

ongeveer een maand uit het ei. In de loop van de zomer 

ontwikkelen ze zich tot het tweede larvestadium en 

overwinteren in dit stadium. Het volgend jaar groeien deze 

uit tot het derde larvestadium. De larven in dit stadium 

zullen overwinteren op ongeveer 40 cm diepte. In het jaar 

daarop verpoppen de overwinterde larven uit het derde 

stadium in mei. Het popstadium duurt ongeveer 30 dagen. 

De volwassenen wachten onder de grond tot de geschikte 

temperatuur is bereikt om tevoorschijn te komen. De 

junikever heeft één generatie per twee jaar (Insect 

Consultancy, 2011). 

  

Figuur 5: Amphimallon solstitiale 
(bron: steenuil.nl) 

Figuur 6: Parende junikevers 
(bron: galerie-insecte.org) 
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2.1.3. Phyllopertha horticola, rozenkever 

De rozenkever (zie Figuur 7) wordt ook wel 

johanneskever of tuinkever genoemd. De kever lijkt wel 

wat op de verwante meikever en junikever, maar blijft 

met 8 tot 12 millimeter kleiner, en is vrij sterk behaard. 

De dekschilden zijn roodbruin gekleurd, de rest van het 

lichaam is zwart met een groenblauwe, metaalachtige 

glans. De poten hebben sterk gehaakte uiteinden en de 

tasters eindigen zoals bij alle bladsprietkevers 

waaiervormig, bij de rozenkever in drie lamellen (Insect 

Consultancy, 2011). 

De rozenkever is de meest voorkomende soort van de bladsprietkevers. Ze komen in het 

hele land voor op plaatsen waar de omstandigheden geschikt zijn. Meldingen van schade 

komen uit Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Brabant en Limburg. 

De meldingen komen vooral van percelen waar door predatie op engerlingen door vogels 

en zoogdieren schade is ontstaan. De rozenkever komt vooral voor bij voldoende 

neerslag op zandgronden die warmte goed vasthouden, maar water goed doorlaat. De 

weidegronden in Nederland zijn over het algemeen goed bemest en hebben daardoor 

veel organische stof in de bovenlaag en een goed watervasthoudend vermogen. Dit zou 

de oorzaak kunnen zijn van het weinig voorkomen van engerlingen van de rozenkever in 

weidegebieden (Insect Consultancy, 2011). 

De rozenkever heeft een levenscyclus van één jaar. Eind 

mei, als de kevers uit hun pop gekropen zijn, duurt het 

een aantal dagen voordat ze volledig uitgekleurd zijn 

(Insect Consultancy, 2011). Daarna komen ze naar de 

oppervlakte en bij warm en zonnig weer, gewoonlijk 

tussen 10.00 en 14.00, begint vlucht waarbij in eerste 

instantie de mannelijke rozenkever massaal uitvliegt. 

Tijdens de vluchten voeden ze zich gedurende zo'n drie 

weken met bloemknoppen en bladeren van verschillende 

loofhoutgewassen en ook de paring (zie Figuur 8) vindt 

plaats (Biocontrole, 2011). De vrouwtjes zijn alleen 

bovengronds op het gras aan te treffen tijdens de paring, daarna graven ze zich in om 

eieren te leggen. De mannetjes blijven altijd bovengronds, ze kruipen echter bij 

ongunstige weersomstandigheden onder de beschutting van het plantendek (Insect 

Consultancy, 2011). Wanneer de vluchten opgemerkt worden, hebben de vrouwtjes hun 

meeste eieren al afgelegd (Biocontrole, 2011). Pas na het leggen van de eerste 70% van 

de eieren vliegen ook de vrouwtjes uit. Hierdoor wordt dus de verspreiding bepaald 

(Greenkeeper, 2011). 

De eieren hebben een ontwikkelingsperiode van ongeveer vier tot zes weken. De eerste 

larven kunnen begin juli dus worden verwacht (Insect Consultancy, 2011). De larven 

beginnen zich zodra zij uit het ei zijn gekropen onmiddellijk te voeden aan de kleine 

haarwortels en ander humusachtig materiaal op de diepte waar ze zijn uitgekomen 

(Biocontrole, 2011; Insect Consultancy, 2011). Na de eerste vervelling kruipen de larven 

van het tweede stadium omhoog en vreten dan aan de grotere wortels dichterbij de 

oppervlakte. Het meest schadelijke derde (en laatste) stadium gaat na het legen van zijn 

darminhoud in diapauze, een rusttoestand voor de verpopping. Deze zijn te herkennen 

aan de geheel roomwitte kleur. Ze kruipen 20 à 30 cm diep weg. De eerste larven die in 

Figuur 7: Phyllopertha horticola 
(bron: zwolle-insecten.nl) 

Figuur 8: Parende rozenkevers 
(bron: treknature.com) 
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diapauze gaan zijn medio oktober te vinden; enkele larven gaan pas eind november of 

begin december in diapauze. De poppen kunnen tegen het einde van april worden 

aangetroffen op dezelfde diepte als de overwinterende larven. De poppen liggen in een 

holte in de grond en worden beschermd door een licht gesponnen cocon (Insect 

Consultancy, 2011). 

In het voorjaar kan men al aan de geelbruine kleur van het gras de plaatsen herkennen 

waar de larven zich bevinden. Vanaf juli groeit het gras op de geïnfecteerde plaatsen niet 

goed. Bij een zware aantasting kunnen de zoden zo ver aangevreten zijn dat ze los 

komen te liggen en opgerold kunnen worden. Hieronder treft men dan de larven aan, 

soms wel honderden bij elkaar (Biocontrole, 2011).  
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2.2. Natuurlijke vijanden 

2.2.1. Grote predatoren 

Een aantal grotere predatoren uit de klasse van vogels en zoogdieren gebruiken  

engerlingen als aanvulling op hun normale voedselpatroon (Greenkeeper, 2011). Vooral 

de engerlingen van de rozenkever vormen een geliefd menu voor mollen en 

verscheidene vogelsoorten 

(Biocontrole, 2011). Bij vogels 

zijn dat vooral de kraaiachtigen 

en gaaien, maar ook merels en 

buizerds zoeken soms naar 

engerlingen. De vogels vinden de 

engerlingen in eerste instantie 

door de verkleuring van de 

grasmat. Ze proberen op de 

lichtgekleurde plaatsen iets 

onder de zode te vinden. Vinden 

ze veel, dan komen ze de 

volgende dagen terug met een 

aantal van hun soortgenoten om 

de graszode volledig te vernielen 

(Greenkeeper, 2011).  

Grote zoogdieren die jagen op engerlingen zijn naast mollen onder andere vossen, wilde 

zwijnen en dassen. Vossen veroorzaken een vergelijkbare schade aan de grasmat als 

kraaien. Wilde zwijnen en dassen wroeten de zode geheel om op de plaatsen waar veel 

engerlingen zitten. Spitsmuizen, veldmuizen, egels en een aantal andere kleine 

zoogdieren kunnen kleine beperkte secundaire schade aanrichten waarbij de zode ‘wollig’ 

geplukt lijkt. 

Hoewel al deze predatoren een rol spelen bij de reductie van een engerlingenpopulatie, 

zijn ze toch minder gewenst door de secundaire schade (zie Figuur 9) die daarbij wordt 

veroorzaakt. Bij een lagere populatiedichtheid van engerlingen moeten predatoren meer 

moeite doen een engerling te vinden, ook omdat de grasmat dan nog vastzit. Hierdoor 

treedt er minder of geen secundaire schade op (Greenkeeper, 2011).  

2.2.2. Predatie op de vliegende kevers 

Volgroeide kevers zijn tijdens hun vlucht kwetsbaar voor predatoren. Meikevers en 

junikevers die in de avondschemering vliegen, worden in grote aantallen gevangen door 

vleermuizen. Tal van insectenetende vogels aast op de overdag vliegende keversoorten, 

zoals de rozenkever. Bij de meeste soorten bladsprietkevers is de invloed van deze 

predatie niet van erg groot belang. Samen met andere, niet secundaire schade 

veroorzakende predatoren, kunnen ze wel een kleine rol spelen bij de beheersing van 

een plaagontwikkeling. In het geval van de rozenkever gaat dit verhaal echter niet op. 

Dat komt doordat bij deze soort alleen de mannetjes massaal rondvliegen, terwijl de 

bevruchte vrouwtjes onmiddellijk naar beneden gaan om eieren te leggen. Pas na de 

eerste 70 procent gelegde eieren vliegen ze uit en zijn ze gevoelig voor predatie door 

vogels. Daardoor wordt echter wel de mate waarin rozenkevers verspreiden beïnvloed. 

(Greenkeeper, 2011) 

  

Figuur 9: Secundaire schade (perceel van De Marke) 
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2.2.3. Kleine predatoren 

De eieren worden ondergronds opgegeten door een aantal 

in de grond levende predatoren. Ze zijn afkomstig uit de 

klasse van de insecten (en bodem bewonende spinnen). 

Hiervan zijn de kortschildkevers en loopkevers en hun 

larven van groot belang. Deze kevers wroeten intensief 

door de bodem op zoek naar eieren. Door hun slanke vorm 

kunnen vooral de kortschildkevers (Staphylinidae, zie 

Figuur 10) en hun larven (Figuur 11) zich goed door de 

bodem bewegen evenals de larven van de loopkevers 

(Carabidae, zie Figuur 12). Zodra zij een groepje gelegde eieren 

tegenkomen bijten ze wild in het rond om de eieren op te 

vreten. De kleinere soorten loopkevers vertonen hetzelfde 

gedrag. De eieren die niet ontdekt worden ontwikkelen zich tot 

het eerste stadium engerling. Ook dit stadium wordt door 

dezelfde kleine predatoren gezocht. Daarnaast prederen de 

grotere soorten loopkevers en kortschildkevers ook op dit 

stadium, maar vooral ook op het tweede stadium engerlingen. 

De derde stadium engerlingen (maar bij de meikever en de 

junikever het tweede stadium) worden op hun beurt weer 

gepredeerd door de grotere, meest volwassen loopkevers. 

Hieronder komen soorten voor die slechts een hapje nemen van 

hun prooi om vervolgens weer naar een andere prooi te gaan. Het 

resultaat hiervan is dat een eenmaal gebeten en gewonde 

engerling doodgaat (Greenkeeper, 2011).  

Ook zijn er soorten sluipvliegen (Tachinidae) zoals Dexia vacua 

(Figuur 13) waarvan de larven de roestbruine bladsprietkever 

(Serica brunnea, zie Figuur 14) en de meikever parasiteren 

(Insect Consultancy, 2011). Binnen de orde van de wespen 

behoren de dolkwespen (Scoliidae) die min of meer 

gespecialiseerd zijn in het leggen van eieren op engerlingen. Door hun uiterlijke 

kenmerken behoren ze niet tot de sluipwespen. 

Zij verlammen hun prooi (de engerlingen)  door 

een steek. Van deze tijdelijke verlamming 

maakt de wesp gebruik door uitvoerig een  

stukje huid met haar kaken dun te schrapen en 

kleeft vervolgens een ei stevig vast op het 

dunne plekje huid. De larve van de dolkwesp 

komt spoedig daarna uit het ei en begint zich 

door de geschraapte huid heen te voeden met de vloeibare lichaamsinhoud van de 

engerling (Greenkeeper, 2011). 

  

Figuur 10: Kortschildkever 
(bron: Greenkeeper, 2011) 

Figuur 11: Larve kortschildkever 
(bron: Greenkeeper, 2011) 

Figuur 12: Loopkever en larve 
(bron: np-taxandria.be) 

Figuur 13: Dexia vacua 
(bron: diptera.info) 

Figuur 14: Serica brunnea 
(bron: dreamstime.com) 



14 

 

2.2.4. Rozenkeverdolkwesp 

Ook de rozenkeverdolkwesp (Tiphia femorata, 

zie Figuur 15) behoort tot de groep van de 

geangelde wespen. Deze dolkwesp lijkt 

gespecialiseerd te zijn op het parasiteren op 

engerlingen van de rozenkever. De 

rozenkeverdolkwesp heeft sterke voorpoten 

waarmee ze een weg door de grond graaft op 

zoek naar engerlingen. Het ei wordt 

vastgekleefd (zie Figuur 16) op dezelfde 

manier als bij de Scoliidae soorten, waarna de 

engerling weer enigszins bij komt uit de verlamming. 

De engerling graaft vervolgens naar beneden tot een 

diepte van ongeveer 30 cm. Hier begint de Tiphia-larve 

zich te ontwikkelen door de inhoud van de engerling 

leeg te zuigen. Daarna verpopt deze zich in een bruin, 

los spinsel waarbinnen zich de bruine pop bevindt. Op 

deze wijze wordt de parasiet-pop beschermd tegen de 

regen. Door naar beneden te gaan zorgt de engerling 

er in feite voor dat zijn vijand goed kan overwinteren. 

De rozenkeverdolkwesp heeft de mogelijkheid om 

enkele honderden eieren te leggen. Deze eieren komen 

binnen het vrouwtje van de wesp tot ontwikkeling, 

maar het achterlijf mag niet te vol zijn omdat dat de 

intensieve beweging ondergronds onmogelijk zou maken. Om deze reden ontwikkelen de 

eieren zich niet in één keer maar komen er geleidelijk aan eieren vrij in het ovarium. 

Hiervoor is een eiwitrijke voeding nodig. Dit wordt verkregen door het eten van 

eiwithoudende pollen van planten, met name de  schermbloemigen. Van deze groep 

planten is wilde peen (Daucus carota, zie Figuur 17) de meest ideale soort omdat er een 

rijke bloei is met veel pollen en omdat deze soort juist bloeit in de periode dat de 

rozenkeverdolkwesp  verschijnt. Een bijkomend 

voordeel van de wilde peen is de door de plant 

gevormde nectar, welke als energiebron 

fungeert. Deze suikers zijn nodig voor de wesp 

om intensief te kunnen graven in de bodem op 

zoek naar engerlingen. Wilde peen is vaak 

afwezig in en rond de meeste sportvelden en 

golfterreinen, waardoor de parasiet onvoldoende 

presteert door gebrek aan energie en 

eiwitvoeding. Door middel van het inzaaien van 

wilde peen wordt de productiviteit van de 

parasiet bevorderd. Hierdoor kan, samen met 

een goede predatie van de loopkevers en 

kortschildkevers, de populatie van engerlingen 

van de rozenkever worden tegengegaan en in 

enkele gevallen zelfs volledig verdwijnen 

(Greenkeeper, 2011). 

  

Figuur 15: Tiphia femorata (bron: Insect 
Consultancy, 2011) 

Figuur 16: Engerling van de 
rozenkever met Tiphia-ei      
(bron: Insect Consultancy, 2011) 

Figuur 17: Daucus carota   
(bron: morgenster-zaden.nl) 
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2.2.5. Micro-organismen 

Meercellige micro-organismen komen voor in het maagdarmkanaal van de engerling van 

de junikever. Deze organismen zijn niet dodelijk maar kunnen de kevers die uit de 

engerlingen komen steriel maken. Van nature komen ook een aantal parasitaire 

schimmels voor op engerlingen en op de kevers zelf en hun poppen. Verder komen er 

vele verschillende aaltjes voor in de bodem, waaronder ook nematoden die engerlingen 

parasiteren (Insect Consultancy, 2011). Zie Figuur 18 voor een schematische weergave 

van de levenscyclus van insect-parasitaire aaltjes. 

 

Figuur 18: Levenscyclus van aaltjes (bron: Insect Consultancy, 2011) 
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2.3. Chemische bestrijding 

Er zijn op dit moment in Nederland geen chemische middelen toegestaan die echt 

effectief zijn (Biocontrole, 2011). Bovendien zijn deze middelen vaak niet-specifiek 

waardoor ze een brede werking hebben. Als een dergelijk middel goed werkt tegen 

bladsprietkevers en hun larven, dan werkt het ook tegen de nuttige insecten, waaronder 

de natuurlijke vijanden van de engerlingen. Bij hun intensieve zoektochten door de 

bodem komen deze zeer intensief in aanraking met deze middelen. Ook eventuele goed 

werkende insect-verdrijvende middelen zullen een negatieve invloed hebben. Bij het 

beheer van sportvelden en golfterreinen moet men dus een keuze maken voor het 

gebruik van middelen of het toepassen van specifiek werkende biologische organismen, 

zoals insect-parasitaire aaltjes. Bij het gebruik van de huidige generatie chemische 

middelen worden in ieder geval alle nuttige organismen gedood terwijl de werking van 

het middel niet altijd even effectief is. Dat laatste zou dan betekenen dat de plagen zich 

alleen maar verder zullen uitbreiden, terwijl de natuurlijke regulerende factoren om zeep 

zijn geholpen door het middel (Greenkeeper, 2011). Henk Vlug (van Insect Consultancy) 

stelt dat het gebruik van chemische middelen vanaf de jaren vijftig het probleem met de 

rozenkevers onder andere daardoor is verergerd (Boomzorg, 2011). 

2.4. Mechanische bestrijding 

Een mechanische bestrijding kan gebeuren door een uitgebreide bodembewerking 

(spitten, frezen) uit te voeren. Hierdoor zullen heel wat engerlingen gedood worden. 

Alles zal nu echter wel opnieuw moeten worden ingezaaid (Even, 2011). Daarbij zullen 

ook hierbij veel nuttige bodembewoners zoals regenwormen en natuurlijke vijanden van 

de engerling gedood worden. 
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2.5. Beheersing met planten 

Hoewel engerlingen van meikevers bijna alle 

planten kunnen aantasten, zijn er verschillende 

planten die ze minder lekker vinden. Bovendien 

gedijen ze op de ene plant beter dan op de 

andere plant. Plant Research International 

(PRI) en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 

(PPO) hebben onderzocht of deze wetenschap 

bruikbaar is om schade aan gewassen te 

voorkomen door bijvoorbeeld aantrekkelijke 

planten te combineren met een bestrijding van 

de aangelokte engerlingen of door afstotende 

planten te plaatsen bij bijvoorbeeld bomen om 

de engerlingen daar weg te houden. De voor engerlingen meest aantrekkelijke gevonden 

planten zijn te zien in Figuur 19. Wilde peen bleek het meest geliefd bij engerlingen, 

toevallig net als bij zijn natuurlijke vijand: de rozenkeverdolkwesp. Opmerkelijk is ook 

dat niet alle boomsoorten even aantrekkelijk zijn voor engerlingen. Zo wordt Taxus 

gemeden, wat niet overeenkomt met de praktijk. De kans is groot dat bij gebrek aan 

betere planten Taxus toch door de engerlingen wordt gegeten. Ook de paardenbloem 

(Taraxacum officinale) bleek erg geliefd bij engerlingen en er is gebleken dat engerlingen 

bij keuze tussen paardenbloem en vier verschillende bomen in drie gevallen 

voornamelijk de paardenbloem verkoos (zie Figuur 20). Alleen haagbeuk is voor 

engerlingen net zo aantrekkelijk als paardenbloem. De afstotende werking van het kruid 

moet dus sterker zijn dan de aantrekkelijke werking van het gewas dat beschermd dient 

te worden. Daarbij moet de kweker er ook geen probleem mee hebben om allerlei 

(on)kruid langs of tussen zijn gewassen te hebben staan (De Boomkwekerij, 2009; 

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2010). 

Ook is aangetoond dat 

boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), 

buxus (Buxus sempervirens) en mais 

een verdrijvende werking hebben. PRI 

heeft in 2010 onderzocht wat het effect 

is van het zaaien van mais met 

daartussen stroken met gras, wilde 

peen en paardenbloemen. Omdat de 

ervaring is dat engerlingen niet van 

mais houden en juist wel van gras, 

wilde peen en paardenbloemen, was de 

verwachting dat de engerlingen uit de 

mais weg zouden kruipen naar de 

grasstroken. Er bleken in de zomer 

inderdaad meer engerlingen onder het gras te zitten dan onder de mais. Op deze manier 

wordt het mais gespaard en zijn de engerlingen ook makkelijker te bestrijden door 

bijvoorbeeld aaltjes in de grond onder de grasstroken te spuiten (Praktijkonderzoek Plant 

& Omgeving, 2010). 

 

  

Figuur 20: Voorkeur engerlingen 
(bron: De Boomkwekerij, 2009) 

Figuur 19: % Engerlingen gelokt door plant 
(bron: De Boomkwekerij, 2009) 



18 

 

2.6. Bestrijding met aaltjes 

Een veelgebruikte methode is het spuiten van aaltjes. Het succes van deze biologische 

bestrijding is afhankelijk van de soort engerling, het moment en de manier van 

toepassing. Zo zijn de engerlingen van de meikever een stuk sterker en minder vatbaar 

voor aaltjes. Het is daarom van groot belang vast te stellen welke soort engerling de 

schade veroorzaakt (Insect Consultancy, 2011). Dit is echter erg lastig vast te stellen en 

daarom is het voor particulieren moeilijk om zonder hulp van een specialist aaltjes op 

succesvolle wijze te gebruiken als bestrijdingsmiddel. Ook zijn er flinke kosten aan 

verbonden. Zo kost een nematodenmix tegen meikeverengerlingen voor 500m² al 165 

euro (Biocontrole, 2011). De behandeling van één hectare zou dus zo’n 3300 euro 

kosten. Daarom is het gebruik van aaltjes als bestrijdingsmiddel voornamelijk 

toepasbaar op kleinere oppervlakten, zoals op gazons. Voor de landbouw is deze 

oplossing niet aantrekkelijk. 

Vooral de engerlingen van de rozenkever zijn zeer goed te bestrijden met de insect-

parasitaire nematode Heterorhabditis bacteriophora. Voor het monitoren van de vlucht 

van rozenkevers, kunnen vanaf begin mei speciale rozenkever-vallen worden ingezet. 

Aan de hand van de vlucht kan het juiste tijdstip van bestrijding worden vastgesteld, 

zodat ingegrepen kan worden voordat de engerlingen schade veroorzaken. Gedurende 

de periode eind juli/begin augustus tot de eerste week van oktober kunnen de 

engerlingen van de rozenkever worden behandeld met de nematoden. Ook de 

engerlingen van de kleine julikever, roestbruine bladsprietkever, sallandkever en 

mestkevers uit het geslacht Aphodius zijn goed te bestrijden met deze nematode, zij het 

in iets mindere mate dan de rozenkever. In laboratoriumproeven hiermee verliep de 

ontwikkeling van de infectie langzamer (Insect Consultancy, 2011). 

Biologische bestrijding van de junikever met behulp van dit aaltje verkeert nog in 

experimentele fase. Bij een juiste timing met insect-parasitaire nematoden is een 

redelijke bestrijden te verwachten. Vooral in het tweede larve stadium zijn ze goed te 

bestrijden met de nematode Heterorhabditis bacteriophora. Voor de bestrijding van 

engerlingen in het derde stadium is een speciale mix van nematoden (Heterorhabditis 

bacteriophora en Steinernema feltiae) effectief (Insect Consultancy, 2011). 

Engerlingen van de meikever zijn moeilijker te bestrijden met aaltjes. Een herhaling met 

een combinatie van twee insect-parasitaire nematoden (de nematodenmix 

Heterorhabditis bacteriophora en Steinernema feltiae) geeft een geleidelijk afbouw van 

de engerlingenpopulatie. Na de eerste behandeling gaat zo’n 40% dood (De 

Boomkwekerij, 2009; Insect Consultancy, 2011). Omdat de engerlingen van de meikever 

nogal verspreid ondergronds aanwezig zijn en sommige zelfs erg diep in de bodem 

blijven, zal de bestrijding wel consequent twee jaar achter elkaar plaats moeten vinden 

om de keverpopulatie tot een beheersbaar aantal terug te brengen. Een injecteerlans 

gekoppeld aan een rug-spuit kan worden gebruikt om rondom gewassen met 

diepliggende wortels de nematoden meteen dieper in de grond aan te aanbrengen. De 

eerste behandeling kan plaatsvinden vanaf eind april/begin mei tot eind september. De 

aaltjes moeten worden aangebracht op het gras en rondom de aangetaste bomen en 

struiken. Indien men nieuwe vluchten heeft waargenomen dan is het verstandig begin 

september nog een  behandeling te doen met dezelfde mix om eventuele nieuwe 

engerlingen te bestrijden (Insect Consultancy, 2011). 

Voor de exacte werkwijze bij het toepassen van insect-parasitaire nematoden als 

bestrijdingsmiddel, zie bijlage 1. 
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2.7. Monitoring 

Een goede methode om de vlucht van meikevers te 

monitoren, om zo op het goede moment aaltjes te spuiten 

voor een optimale werking ervan, is het plaatsen van vallen.  

De meikever vliegt vooral tegen de avond en ’s nachts door 

zich te oriënteren op het licht van de maan. Zo zijn ze in 

staat om in een rechte lijn over grote afstanden te vliegen. 

Wanneer kevers dichter bij een kunstmatige lichtbron komt, 

raken ze verward, waardoor ze rondjes om de lichtbron heen 

gaan vliegen (Buglife, 2012). Doordat meikevers op het licht 

af komen, kunnen ze ook worden gevangen met behulp van 

zogenaamde ‘bouwlampvallen’. Een bouwlampval (zie Figuur 

21) bestaat uit een (liefst hoog) opgehangen of opgezette 

bouwlamp met daarvoor een doorzichtige glas- of plexiplaat 

en daaronder een bak met water en een beetje 

afwasmiddel. De kevers komen op het licht af, vliegen tegen 

de plaat aan, vallen in het water en verdrinken. Het 

afwasmiddel zorgt ervoor dat de oppervlaktespanning van 

het water breekt zodat de kevers direct zinken en zo niet 

onnodig lang lijden voor ze verdrinken (Elberse, 2007). Er zijn in het verleden met 

verschillende proeven diverse resultaten behaald met deze val: van enkele tientallen tot 

enkele duizenden per vlucht (Elberse, 2009).  

Een andere manier om de vlucht te monitoren is het 

plaatsten van feromoonvallen. Feromonen zijn 

geurstoffen die vrouwtjes afscheiden om mannetjes te 

lokken. Dit is effectief bij meikevers (zie Figuur 22), 

waarbij de val hoger in de boom wordt gehangen en bij 

rozenkevers (zie Figuur 23), waarbij de val op een 

hoogte van maximaal 60 centimeter wordt geplaatst. De 

kevers komen op de lokstoffen af en vallen in een soort 

trechter waar ze niet meer uit kunnen komen 

(Biocontrole, 2012). 

Het vangen van volwassen kevers kan dus ook veel 

nakomelingen voorkomen, waardoor schade kan worden 

beperkt. Wel zal er meerdere jaren achter elkaar veel 

kevers moeten worden gevangen om resultaat te 

krijgen, aangezien engerlingen van de meikever drie tot 

vier jaar onder de grond zitten voor ze boven komen en 

kunnen worden gevangen. Daarbij zijn het ook vooral de 

mannetjes die rondvliegen, dus er zullen niet snel 

significant minder nakomelingen komen. 

Wel kan het vangen van grote aantallen volwassen 

kevers vraatschade aan gewassen worden gereduceerd 

(Biocontrole, 2012). 

  

Figuur 21: Schematische weergave 
van een bouwlampval 

Figuur 22: Meikever feromoonval 
(bron: edepot.wur.nl/163635) 

Figuur 23: Rozenkever feromoonval 
(bron: biocontrole.nl) 

http://biocontrole.nl/media/catalog/product/cache/1/image/500x375/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/o/rozekeverval-m_1.jpg
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2.8. Identificatie van engerlingen 

Het succes van de biologische bestrijding is sterk afhankelijk van de soort engerling. Het 

is daarom bij de bestrijding van groot belang vast te stellen om welke soort engerling 

het gaat (Insect Consultancy, 2011). Engerlingen van de rozenkever, junikever en 

sallandkever vinden we alleen onder graszoden. De engerlingen van andere kevers 

komen ook voor in andere gewassen (Zwager, 2012). 

De verschillende soorten engerlingen kunnen grofweg worden onderscheiden door de 

lengte en de tijd wanneer de engerling voorkomt. Is de engerling langer dan 20 mm, dan 

is hij van de meikever of de junikever. Is de engerling kleiner dan 20 mm en gevonden 

tussen november en april, dan is deze van de mestkever van het geslacht Aphodius of de 

sallandkever. Is de larve gevonden tussen juni en oktober en korter dan 18 mm, dan is 

dit het 1e of 2e larve stadium van de junikever, 1e stadium van de meikever, 2e of 3e 

stadium van de rozenkever of 2e stadium van de sallandkever (E-Nema, 2011). 

Om engerlingen betrouwbaar te determineren is een goede loep nodig (min. 10x). 

Daarmee kan gekeken worden naar het achterlijf. Het ‘raster’ is het behaarde stuk aan 

de onderzijde van het laatste achterlijfssegment. Aan het einde zit de anale opening. 

Door dit behaarde stuk lopen meestal twee borstelrijen. Hierop zijn de kenmerken van 

de verschillende kevers te zien (Field Manager, 2009). Zie Tabel 1 voor een 

determinatietabel voor het identificeren van engerlingen op deze manier. De kenmerken 

zijn voornamelijk zichtbaar in het laatste stadium. De engerlingen van de verschillende 

kevers met hun kenmerken zijn weergegeven in Figuur 24. 

De rozenkever kan gemakkelijk worden onderscheiden van de junikever door de vorm 

van de anale opening, welke bij de rozenkever de vorm heeft van een halve cirkel, en bij 

de junikever de vorm van een Y. Het raster van de meikever is gekarakteriseerd door 

twee lange parallelle lijnen van haren, die ver uit het raster gedeelte reiken. De 

engerlingen van de mestkever van het geslacht Aphodius hebben vaak onregelmatig 

geordende haren op het raster. Ook de engerling van de sallandkever heeft geen 

zichtbare rijen van haren op het raster. Karakteristiek aan deze soort is dat de klauwen 

van de eerste naar de derde poot steeds kleiner zijn. Bovendien worden engerlingen van 

de sallandkever gekenmerkt door een dicht stukje bruine haren op het midden van de 

rug (E-Nema, 2011). 
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Tabel 1: Determinatietabel (bron: Field Manager, 2009) 

1 
Heeft de anale opening een simpel gebogen spleetje?    Ga naar 3   

Heeft de anale opening min of meer de vorm van een Y?    Ga naar 2   

2 
Heeft het raster met aan weerszijden van de borstelrijen zachte beharing? Amphimallon solstitialis (A) 

Zie je naast borstelrijen stevige haren die aan het einde iets omgekruld zijn? Amphimallon majalis (B) 

3 
Zie je een raster met verspreid staande zachte haren zonder borstelrijen? Aphodius spp. (C) 

Is het een raster met een duidelijk patroon van haren?     Ga naar 4   

4 
Zie je een raster met borstelrijen die vlak bij elkaar parallel lopen en doorlopen 
tot in het voorlaatste segment? Larve van 3e stadium is groot: Melolontha melolontha (D) 

Is het raster anders en zijn de borstelrijen niet parallel of ontbrekend? Ga naar 5   

5 
Zijn de borstelrijen ontbrekend of slecht zichtbaar?    Ga naar 6   

Zijn de borstelrijen duidelijk aanwezig?  Ga naar 7   

6 

Zie je een raster afgezet met een rij van doorntjes? En zijn er onduidelijke 

borstelrijen aanwezig maar slecht zichtbaar?  

    

Serica brunnea (E) 

Is het raster regelmatig vrij sterk behaard zonder borstelrijen? Is er op de 
middelste segmenten aan de rugzijde dichte bruine beharing? 

    

Hoplia philanthus (F) 

7 
Zijn de borstels van de borstelrijen naar elkaar toegericht en kruisen ze elkaar? Anomala dubia (G) 

Zijn er geen opvallende kenmerken zoals bij de anderen?    Phyllopertha horticola (H) 

 

Figuur 24: Kenmerken engerlingen (bron: Field Manager, 2009) 
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2.9. Preventieve maatregelen 

Allerlei natuurlijke vijanden van de engerling, waaronder de aaltjes die engerlingen 

vreten, horen in een gezonde, natuurlijke situatie gewoon in de grond te zitten. Het zou 

dus ook mogelijk moeten zijn om de engerlingenpopulatie onder controle te houden door 

de bodemgezondheid op peil te houden en zo een plaag te voorkomen in plaats van te 

bestrijden. Het bestrijden van engerlingen met de huidige middelen is een kostbare, 

maar vaak ook kortdurende zaak is. Na een paar jaar kan de situatie weer hetzelfde zijn 

als de bodemgezondheid niet verbeterd is. Het is daarom beter en goedkoper om het 

probleem te voorkomen door de bodem gezonder te maken. 

In een gezonde bodem komen vele duizenden verschillende organismen voor. Deze 

organismen zijn van elkaar afhankelijk. Zij dienen als voedsel voor elkaar en uiteindelijk 

voor grotere dieren zoals mollen, dassen en vele soorten vogels. Dit levende systeem 

onder de grond wordt gevoed door de dode resten van grasplanten en door de suikers 

die uit de wortels ervan in de vorm van exudaten vrijkomen. Zo bevat een gezonde 

bodem tot wel 700 soorten aaltjes die elk weer een ander soort organisme vreten; van 

bacteriën, schimmels en andere aaltjes tot plantenwortels en larven. Al deze aaltjes 

worden op hun beurt ook weer opgegeten door organismen zoals schimmels, bacteriën, 

mijten en potwormen. 

De manier waarop er bemest wordt is een deel van het probleem. Er wordt zoveel 

bemest, dat de grasplanten harder groeien dan ziekten zich kunnen verspreiden. Dat is 

op zich een mooie techniek, maar dit gaat wel ten koste van de gezondheid van de 

bodem. Kunstmest is namelijk zout en dat bindt water. Alle bodembacteriën hebben 

echter water nodig om te groeien. Als water wordt gebonden door zout kunnen 

bodembacteriën er niets meer mee en gaan ze dood of trekken zich terug in een 

sporenvorm. De organismen die die bacteriën eten krijgen daardoor een tekort aan 

voedsel en zullen dus ook dood gaan. Zo krijg je een soort kettingreactie en zullen heel 

veel nuttige bodemorganismen sterven. Maar de oorzaak is vooral de wijze waarop 

kunstmest wordt toegepast. Gebruik liever langzaam vrijkomende en duurdere 

meststoffen. Deze veroorzaken veel minder schade dan de enkelvoudige meststoffen die 

ineens veel zout in de bodem geven.  

Een gezonde bodem heeft buiten een positief effect op de beheersing van engerlingen, 

ook een regulerende werking op andere schadelijke organismen, zoals emelten (larven 

van de langpootmug). Een wijfje van de langpootmug legt ongeveer 1.000 eitjes in het 

gras. In een gezonde grond wordt 99% van de eiwitrijke eitjes of de jonge larven al in 

een zeer vroeg stadium opgevreten door bodemorganismen. Als er onvoldoende 

bodemorganismen zijn om het legsel uit te dunnen komen de meeste larven uit en 

kunnen zij zich volvreten aan het aanwezige gras. Met als gevolg dat er vele honderden 

larven op een vierkante meter kunnen. Emelten zijn ook te bestrijden met aaltjes, maar 

als de grond te zout is of als er een groot voedseltekort is onder de grond, worden deze 

aaltjes vaak al opgevreten door andere hongerige organismen, voordat zij hun werk 

kunnen doen. Om deze reden wisselen de resultaten van toepassing nogal eens. 

Het is daarom verstandig de bodem gezond te houden en zo een plaag van engerlingen 

te voorkomen. Dat kan door het bodemleven een kans te geven om zich normaal te 

ontwikkelen. Strooi minder kunstmest, gebruik langzaam vrijkomende meststoffen in 

combinatie met organische meststoffen, probeer zuiniger te zijn met beregenen en spuit 

af en toe een mengsel van speciale bodem- en wortelbacteriën om het bacterietekort in 

de grond aan te vullen. (Floris, 2007) 
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3. De Marke perceel 15 

3.1. Inleiding 

Het gras op perceel 15 van De Marke was in 2011 zwaar aangetast door engerlingen. 

Om de beste manier van bestrijding specifiek voor dit perceel te vinden, is hier 

onderzocht welke soort engerlingen hier het meest voorkomen en hoe diep ze zitten 

tijdens de koudere periodes. 

3.2. Methode 

Om vast te stellen welke soorten engerlingen aanwezig zijn in de grond van perceel 15 

en hoe diep ze zitten in de koudere periodes, zijn vanaf 25 oktober 2011 t/m 5 

december 2011 gravingen gedaan van 80 bij 80 cm. Laagje voor laagje werd steeds 

dieper gegraven om zo (vrijwel) elke engerling te vinden en te noteren op welke diepte 

deze zat. Ook werd bij de notatie onderscheid gemaakt tussen grote engerlingen (4-5 

cm) en kleine engerlingen (1-3 cm). De verkregen resultaten werden verwerkt in een 

tabel en van de gemiddelde diepte in de functie van de tijd (datum) is een grafiek 

gemaakt. Ook werd de diepte vergeleken met de bijbehorende temperatuur. Ook werden 

de engerlingen zo ver dit mogelijk was gedetermineerd met behulp van een loep (10x). 

3.3. Resultaten 

Tijdens de vijf gravingen zijn in totaal 83 engerlingen gevonden, waarvan 46 grote en 37 

kleine engerlingen. Deze resultaten zijn te zien in de bijlagen 2a en 2b. In Figuur 25 zijn 

de resultaten verwerkt tot een grafiek van het aantal gevonden engerlingen in functie 

met de tijd (datum). Hierin is te zien dat het aantal waargenomen engerlingen sterk is 

afgenomen vanaf de derde graving (18 november 2011). 

 

Figuur 25: Aantal gevonden engerlingen per graving (grote en kleine engerlingen cumulatief) 
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De grote engerlingen waren allemaal van de 

meikever. De kleine engerlingen waren een stuk 

lastiger te determineren, maar het leek erop dat 

ze voor een deel van de meikever waren en een 

deel van de rozenkever. Er zijn ook kleine 

engerlingen gevonden die geheel roomwit van 

kleur waren (zie Figuur 26). Dit waren zeker 

rozenkeverengerlingen, aangezien alleen deze 

engerlingen hun darminhoud legen wanneer ze in 

de diapauze gaan (Insect Consultancy, 2011). 

Het aantal engerlingen gevonden tijdens de gravingen is een stuk minder dan tijdens 

observaties ervoor (in augustus en begin oktober). Toen was het nog een stuk warmer 

en krioelde het van de engerlingen direct onder de graszode. Dit waren voornamelijk 

kleine engerlingen, waarvan een groot deel waarschijnlijk van de rozenkever was. Ook 

grote meikeverengerlingen waren veel aanwezig, maar in minder grote aantallen. 

Voor meer foto’s van de gravingen, zie bijlagen 3a t/m 3h. Hier is ook te zien hoe er 

precies is gegraven en hoe de engerlingen in holletjes in de grond zaten. 

In Figuur 27 is te zien dat de gemiddelde diepte van de engerlingen over het algemeen 

steeds verder toeneemt, met name die van de grote engerlingen. 

 

Figuur 27: Gemiddelde diepte van de gevonden engerlingen 
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Figuur 26: Engerlingen van de rozenkever. 
Links normaal, rechts zonder darminhoud 
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3.4. Discussie 

In Figuur 28 is de temperatuur gemeten op 10 cm hoogte bij Meetstation Groenlo-Hupsel 

tijdens de gravingen weergegeven, uitgezet in twee lijnen. De blauwe is het 

voortschrijdend gemiddelde van 50 waarnemingen en de rode lijn is het voortschrijdend 

gemiddelde van 150 waarnemingen. Als deze grafiek naast de grafiek van de gemiddelde 

diepte wordt gehouden, lijkt er een verband te zijn tussen de temperatuur en de 

gemiddelde diepte van de engerlingen. Dit komt overeen met de literatuur (The Garden 

Safari, 2011) en dus met de verwachting. 

Het aantal waargenomen engerlingen is vanaf de derde graving (18 november 2011) 

sterk afgenomen. Dit kan ook het gevolg zijn van de plotselinge daling van de 

temperatuur vanaf 6 november 2011. Rond 12 november begon het voor het eerst licht 

te vriezen. Wellicht zijn toen de engerlingen die nog niet diep genoeg in de grond zaten 

door de kou doodgegaan. Dode engerlingen verteren snel en zijn dan ook vrijwel 

onvindbaar in de grond.  

 

Figuur 28: Temperatuur tijdens de gravingen (bron: buienradar.nl) 

 

Aangezien er vooral meikever- en rozenkeverengerlingen voorkomen in de bodem van 

perceel 15, is op korte termijn bestrijding mogelijk met behulp van aaltjes, mits de 

kosten ervan te overwegen zijn. De rozenkeverengerlingen zijn goed te bestrijden met 

de nematode Heterorhabditis bacteriophora terwijl voor de meikeverengerlingen een mix 

van de nematoden Heterorhabditis bacteriophora en Steinernema feltiae nodig zijn.  
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Tabel 2: Behandelperiode 

  April   Mei   Juni   Juli   Augustus September Oktober 

Rozenkever   
 

    
 

    
 

    
 

                
 

  

Meikever                                           

In Tabel 2 is weergegeven wanneer behandeling met aaltjes mogelijk is bij engerlingen 

van de rozenkever en de meikever. Omdat bij de bestrijding van de meikeverengerling 

met de nematodenmix Heterorhabditis bacteriophora en Steinernema feltiae de 

behandeling moet worden herhaald, kan de eerste behandeling het best plaatsvinden 

wanneer de eerste meikevervlucht wordt waargenomen. Wanneer het monitoren van de 

vlucht (bijvoorbeeld met behulp van vallen) niet mogelijk is, wordt aangeraden in mei, 

wanneer de buitentemperatuur langere tijd minimaal 15 graden is, de eerste 

behandeling toe te passen. De bodemtemperatuur moet namelijk minimaal 12 °C zijn 

voor een optimale werking (Biocontrole, 2011), de engerlingen komen dan ook naar 

boven. De tweede behandeling kan rond eind juli, begin augustus plaatsvinden, wanneer 

de nematode Heterorhabditis bacteriophora tevens de rozenkever kan bestrijden. 

Worden er begin september nog meikevervluchten waargenomen, dan is het verstandig 

nog een behandeling toe te passen voor een optimale bestrijding. 

Preventie van engerlingen door de bodem gezonder te maken zou eventueel kunnen 

door af en toe een mengsel van speciale bodem- en wortelbacteriën te spuiten, om een 

eventueel bacterietekort in de grond aan te vullen. Kunstmest wordt op De Marke 

minimaal gebruikt, dus het is onwaarschijnlijk dat dit een oorzaak is van de 

aanwezigheid van de vele engerlingen. 

Er zijn aanwijzingen dat beweiding door koeien of schapen een bestrijdende werking op 

engerlingen heeft. Dit kan te maken hebben met dat de engerlingen dood getrapt 

worden. Ook beïnvloed beweiding de bodemstructuur. Een dichtere structuur zorgt 

ervoor dat engerlingen zich moeilijker door de grond kunnen bewegen en dat kevers 

meer moeite hebben zich in te graven om eieren te leggen (Luijmes, 2011). Dat 

beweiding daadwerkelijk een bestrijdende werking heeft op engerlingen, is echter nog 

niet bewezen, maar het kan voor De Marke interessant zijn dit ook te proberen. 

Verder heeft De Marke in 2001 wilde peen gezaaid rondom verschillende percelen. Het 

groeit volop, maar er zijn nog geen gegevens bekend of dit ook geholpen heeft tegen de 

rozenkever. Of de wilde peen ook de rozenkeverdolkwesp heeft aangetrokken is ook nog 

niet bekend, omdat ten tijde van dit project de wilde peen al uitgebloeid was. Dit kan 

voor eventueel vervolgonderzoek interessant zijn om te onderzoeken. 
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4. Proef 1: Zout als bestrijdingsmiddel 

4.1. Inleiding 

In deze proef is de bestrijdende werking van zout op engerlingen getest. Dit is gedaan 

door een experiment in het lab met twee verschillende soorten zout. Deze proef is 

gedaan naar aanleiding van een tip van de tuinman van De Marke. Hij vertelde dat zout 

vooral in de tuinbouw geregeld gebruikt wordt als bestrijdingsmiddel tegen onder andere 

engerlingen en hier zouden redelijke resultaten mee behaald zijn. 

Echter, te veel zout zal ook niet goed zijn voor de rest van het bodemleven, zoals in 

hoofdstuk 2.8 is uitgelegd. Ook verstoort te veel zout de ontwikkeling van planten door 

een verminderde opname van nutriënten en een verslechterde waterkwaliteit. Het tast 

het metabolisme van bodemorganismen aan, waardoor de bodemvruchtbaarheid ernstig 

vermindert. Een hoog zoutgehalte in een bodem leidt tot de verwelking van de planten 

die er groeien, zowel door een toename van de osmotische druk als door de toxische 

effecten van de zouten. Te veel natrium leidt tot de vernietiging van de bodemstructuur, 

die door het gebrek aan zuurstof geen planten- of dierenleven meer toelaat. ‘Verzilting’ 

vermindert de doorlaatbaarheid van de diepere bodemlagen, waardoor het onmogelijk 

wordt om gewassen op het land te verbouwen (Burck & Vink, 2011). 

Het is dus van belang niet te veel zout te gebruiken. Dan is het nog maar de vraag of de 

engerlingen met zo’n geringe hoeveelheid zout wel dood zullen gaan. En of ander 

bodemleven, zoals bacteriën, niet sneller dood zullen gaan dan de engerlingen. 

Er is voor de proeven keukenzout en kali-60 gebruikt, omdat deze op het moment 

beschikbaar waren en dit zijn relatief goedkope zoutsoorten. Kali-60 (NaCl + KCl, 60% 

K2O) wordt normaal gesproken gebruikt als meststof en zal dus minder slecht zijn voor 

het gras. De zouten werden tijdens de proeven in de concentraties  50 g/m², 100 g/m² 

en 200 g/m² gebruikt. Er is gekozen voor een maximum van 200 g/m², omdat wanneer 

er pas resultaat zou zijn bij méér dan 200 g/m², het financieel niet meer aantrekkelijk 

zou zijn om dit op grotere schaal toe te passen en waarschijnlijk zou dit ook de 

bodemgezondheid aantasten. 200 g/m² staat namelijk gelijk aan 10.000 x 200 = 

2.000.000 g/ha, dus 2.000 kilo per hectare. Bij een prijs van 32,50 euro per 100 kg kali-

60 kost het gebruik van kali-60 met een concentratie van 200 g/m² dus al 20 x 32,50 = 

650 euro per hectare (Akkerwijzer, 2011). Bij een prijs van 4,95 per 25 kg wegenzout, 

wat ook NaCl is, maar in minder zuivere vorm, kost het gebruik van NaCl met een 

concentratie van 200 g/m² dus al 80 x 4,95 = 396,- euro per hectare (Destil, 2011). 
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4.2. Methode 

Om de bestrijdende werking van zout op engerlingen te onderzoeken, zijn de twee 

soorten zout, kali-60 (KCl) en JoZo keukenzout (NaCl), uitgestrooid over bakken met 

engerlingen waarin de natuurlijke situatie zo ver mogelijk was nagebootst. De kali-60 

zijn grovere korrels. Deze werden fijngemalen om de oplosbaarheid in water te 

bevorderen. Er werden bakken van ongeveer 15x30 cm (= 0,045 m²) gevuld met een 

laag van ongeveer 4 cm grond (± 1,5 kg), afkomstig van het veld waar ook de 

engerlingen voor deze proef zijn gevonden. Daarop werden zeven kleine engerlingen van 

de rozenkever (± 1-3 cm) en vijf grote engerlingen van de meikever (± 4-5 cm) 

verdeeld geplaatst en daar bovenop werd een graszode met een dikte van ongeveer 4 

cm gelegd en zachtjes aangedrukt. De graszoden werden met een spade uit het veld 

waar ook de engerlingen vandaan kwamen gestoken. Hier groeit voornamelijk Engels 

raaigras. Vervolgens werden beide zouten in verschillende concentraties gelijkmatig 

uitgestrooid over het gras. De zouten werden in de concentraties 50 g/m² (= 2,3 g per 

bakje), 100 g/m² (= 4,5 g per bakje) en 200 g/m² (= 9,0 g per bakje) uitgestrooid. 

Er is in duplo gewerkt, dus voor elke zoutsoort en concentratie zijn twee bakken 

gebruikt. Na het strooien werd het gras besproeid met water om het zout op te laten 

lossen en in de grond te laten trekken. Om een verschil aan te kunnen tonen werden ook 

twee controlebakken gebruikt waar geen zout op gestrooid werd, maar wel eenzelfde 

hoeveelheid water. In totaal zijn er dus 14 bakken gebruikt; twee voor de blanco en zes 

voor beide zoutsoorten (zie Figuur 29).  

 

Figuur 29: Proefopstelling 

Na het uitstrooien en besproeien werd een week lang elke dag geteld hoeveel 

engerlingen er dood zijn en nadien werd het gras weer met water besproeid om het zout 

verder de grond in te laten trekken. De resultaten werden genoteerd in een tabel. 

Dode engerlingen werden verwijderd. Indien engerlingen niet waren gevonden, werd dit 

genoteerd. Als deze de dagen erna nog niet was gevonden, werd er vanuit gegaan dat ze 

dood en verteerd waren. Op de laatste dag werd de graszode helemaal uit elkaar 

getrokken, zodat er geen engerling over het hoofd kon worden gezien. 

Met de verkregen resultaten werd gekeken of de behandeling met KCl en NaCl werkt als 

bestrijding tegen engerlingen en welke concentratie het beste is.  
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4.3. Resultaten 

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3. Van elke dag is het aantal dode kleine 

engerlingen (Kl) en het aantal dode grote engerlingen (Gr) en het totaal weergegeven. 

Van elke behandeling zijn de duplo A en B ook gemiddeld weergegeven. 

Tabel 3: Resultaten proef 1 

 

De controle groep had in totaal gemiddeld twee dode engerlingen per bak. De groep 

behandeld met NaCl had in totaal ook gemiddeld twee dode engerlingen per bak. De 

groep behandeld met KCl had in totaal gemiddeld drie dode engerlingen per bak bij de 

concentratie 50 g/m² en 3,5 per bak bij de concentraties 100 g/m² en 200 g/m². Er zijn 

hoofdzakelijk kleine engerlingen dood gegaan. Alleen bij de bak KCl 100 g/m² B en de 

bak NaCl 50 g/m² B is één grote engerling dood gegaan. 
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4.4. Discussie 

Aan de resultaten is af te leiden dat de behandeling van de bodem met NaCl in deze 

concentraties geen effect heeft op de engerlingen. Het gemiddeld aantal dode 

engerlingen bij de groep behandeld met NaCl is namelijk, tegen de verwachting in, 

hetzelfde als bij de controlegroep. 

KCl lijkt een klein beetje effect te hebben in deze concentraties, maar dit verschil is te 

klein om een betrouwbaar oordeel over te geven. Wil men dit nader onderzoeken, dan 

zou in een vervolgonderzoek een grotere steekproef kunnen worden genomen en/of een 

hogere zoutconcentratie worden gebruikt om een eventueel significant verschil aan te 

tonen. Ook is het beter alle engerlingen apart in potten te plaatsen, waardoor er geen 

sprake meer is van groepswaarnemingen en dus de steekproefgrootte toeneemt. Op die 

manier kan men eerder een significant verschil aantonen. 

Doordat engerlingen (vooral de kleine) erg teer zijn, kunnen ze ook door allerlei andere 

factoren zijn dood gegaan. Dit verklaart waarom ook in de controlegroep 2 engerlingen 

per bak dood zijn gegaan. Een andere mogelijke factor waardoor engerlingen 

doodgegaan kunnen zijn, is het zoeken naar de engerlingen om ze te tellen. Hierbij werd 

elke dag de hele bak omgespit en werden alle engerlingen opgepakt met een lepel. Dit 

kan de engerling beschadigen en geeft ze een hoop stress. 

De gebruikte grond was afkomstig van de plek waar de engerlingen ook vandaan 

kwamen. Hierin kunnen zich ook allerlei ziekteverwekkers en andere voor de engerlingen 

schadelijke organismen bevinden. Een oplossing voor een vervolgonderzoek zou zijn om 

de grond voor de proef eerst te steriliseren met behulp van een autoclaaf of om schoon 

zand aan te kopen. 

Verder is de natuurlijke situatie ook niet 100% na te bootsen in zulke kleine bakken. Het 

water kon niet wegspoelen en het zout dus ook niet. Ook konden de engerlingen niet 

ontsnappen aan het zout (door bijvoorbeeld dieper in de grond te kruipen) doordat ze in 

een kleine bak zaten. In de natuur hebben engerlingen wel die mogelijkheid en is er dus 

ook een kans dat zout engerlingen afstoot in plaats doodt, al kan dit in sommige 

gevallen ook nuttig zijn. 

Zout lijkt dus geen geschikt bestrijdingsmiddel tegen engerlingen te zijn. Ook al zou het 

in veel hogere concentraties misschien wel helpen, dan zou het financieel niet meer 

aantrekkelijk zijn om op grotere schaal toe te passen. Daarbij zou het zout dan 

hoogstwaarschijnlijk de gewassen en het bodemleven ook aantasten, wat resulteert in 

een slechtere bodemgezondheid. 
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5. Proef 2: Mechanische bestrijding 

5.1. Inleiding 

In deze proef is een 

mechanische vorm van 

bestrijding uitgetest. Dit werd 

gedaan met behulp van een 

door Evers Agro speciaal 

hiervoor ontwikkelde machine. 

Voor een schematische 

weergave van deze machine, zie 

Figuur 30. Deze machine kan 

gekoppeld worden achter een 

tractor (zie Figuur 31) en oefent 

met puntige wielen hoge druk 

met harde trilling uit op het 

gras, met als doel de grond 

tussen de puntwielen in elkaar 

te drukken en zo de aanwezige 

engerlingen dood te maken.  

5.2. Methode 

De proef werd uitgevoerd op 

een proefveld waar veel 

engerlingen voorkwamen, over 

een baan van ongeveer drie 

meter. Nadien werd in deze 

baan om de meter een graszode 

uitgestoken van 50x50 cm en hier werden in de bovenste grondlaag van ongeveer 10 cm 

alle levende en kapot gedrukte engerlingen geteld en genoteerd. Er werd onderscheid 

gemaakt tussen kleine (0-3 cm) en grote (3-6 cm) engerlingen, om een eventueel 

verschil in effect tussen kleine en grote engerlingen te kunnen aantonen. 

 

Figuur 31: Foto van de machine in werking 

Figuur 30: Schematische weergave van de machine 
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5.3. Resultaten 

De resultaten van proef 2 zijn te zien in Tabel 4.  

Tabel 4: Resultaten proef 2 

 
Levende engerlingen Dode engerlingen Totaal aantal % dode engerlingen 

Stkprf. # Grote Kleine Totaal Grote Kleine Totaal Grote Kleine Totaal Grote Kleine Totaal 

1 9 12 21 1 1 2 10 13 23 10.0% 7.7% 8.7% 

2 8 10 18 0 1 1 8 11 19 0.0% 9.1% 5.3% 

3 11 9 20 1 0 1 12 9 21 8.3% 0.0% 4.8% 

Gemiddeld 9.3 10.3 19.7 0.7 0.7 1.3 10.0 11.0 21.0 6.7% 6.1% 6.3% 

Het aantal levende en dode engerlingen en het totaal is per steekproef weergegeven. 

Hieruit werd het percentage dood gedrukte engerlingen berekend. In zijn gemiddeld 21 

engerlingen per steekproef gevonden. Hiervan waren er gemiddeld slechts 1,3 gedood. 

De machine had in de proef dus gemiddeld 6,3% van de aanwezige engerlingen in de 

toplaag dood gedrukt. Het percentage dode grote engerlingen is (6,7%), is ongeveer 

gelijk aan het percentage dode kleine engerlingen (6,1%). 

5.4. Discussie 

De bestrijdende werking van de machine was minder goed dan verwacht. De engerlingen 

werden blijkbaar te goed beschermd door de stevigheid van de omringende grond en de 

graszode. Alleen engerlingen die recht onder de punten zaten werden gedood. 

In een vervolgonderzoek kan de machine worden verbeterd door de puntwielen spitser 

te maken. Dan komen de punten dieper in de grond, waardoor er wellicht meer grond 

verplaatst wordt en daardoor meer engerlingen dood gedrukt worden. Ook zullen meer 

engerlingen rechtstreeks geraakt worden door de punten, omdat ze een dieper bereik 

hebben. Een nadeel hiervan is echter dat het gras en de bodem waarschijnlijk wel 

ernstiger zal beschadigen. Daarom kunnen het best verschillende ontwerpen van de 

wielen getest worden om een zo goed mogelijke bestrijding te realiseren met zo min 

mogelijk schade aan de bodem. 
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Figuur 32: De gevonden door 
schimmel aangetaste engerling 

6. Proef 3: Bestrijding met een parasitaire schimmel 

6.1. Inleiding 

Tijdens het veldonderzoek op donderdag 10-11-11, is een door 

schimmel aangetaste meikeverengerling gevonden (zie Figuur 

32). Er komen in Nederland van nature verschillende 

schimmels in de grond voor die  engerlingen aantasten (Insect 

Consultancy, 2011). Er is in het verleden ook onderzoek 

gedaan naar de bestrijding van engerlingen met de insect 

parasitaire schimmel Beauveria brongniartii. Deze is erg 

effectief gebleken tegen engerlingen en wordt ook al gebruikt 

in Zuid Europa, maar is hier niet toegelaten als 

bestrijdingsmiddel, omdat nog niet bekend is hoe 

gastheerspecifiek deze is. Er wordt gewerkt aan een bredere toelating voor Europa, maar 

het is nog onzeker of dit gaat lukken. Verder is er ook onderzoek gedaan met een 

andere schimmel, Metarhizium anisopliae, die effectief werkt als bestrijding tegen de 

taxuskever en diens larven. Deze schimmel is in de vorm van het product BIO 1020 

getest op meikeverengerlingen, maar er is geen bestrijdende 

werking aangetoond (De Boomkwekerij, 2009). 

Om welke schimmel het hier gaat is niet zeker. Het 

determineren van schimmels is erg moeilijk. Het is goed 

mogelijk dat het om de schimmel Beauveria brongniartii gaat, 

maar het kan ook om een onbekende schimmel gaan. In 

Figuur 33 zijn wat voorbeelden te zien hoe de schimmel 

Beauveria brongniartii eruit ziet op een geïnfecteerde 

engerling. Zoals te zien is, zit er op zowel de gevonden 

engerling als het voorbeeld een witte laag mycelium en op 

de rug zijn bruine plekken te zien. 

Om te kijken of de gevonden schimmel een parasitaire werking heeft op engerlingen, of 

gewoon groeit op dode organismen, is de schimmel vermeerderd en werd hiermee 

vervolgens de bestrijdende werking onderzocht. 

  

Figuur 33: Beauveria brongniartii (bron: 
arthropodenkrankheiten.jki.bund.de) 
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6.2. Methode 

De schimmel is in eerste instantie vermeerderd om er verder onderzoek mee te kunnen 

verrichten. Hiervoor is een bak van ongeveer 15x30 cm gevuld met 3 cm zand en 

graswortels en in het midden hiervan is de beschimmelde engerling op het zand 

geplaatst. Vlak naast de beschimmelde engerling zijn 13 levende engerlingen 

neergelegd. De engerlingen zijn afgedekt met een laagje zand van ongeveer 2 cm en 

een kleine graszode als voedselbron. Al het zand en gras is, evenals de engerlingen, 

afkomstig van de plek waar ook de beschimmelde engerling is gevonden. Vervolgens is 

het geheel besproeid met water en op de verwarming geplaatst om het geheel vochtig 

en tussen de 15 en 25 °C te houden, zodat de schimmel goed kan groeien. Na ongeveer 

een week waren er nog 5 engerlingen levend teruggevonden. Het was echter nog niet te 

zien of de andere engerlingen dood gegaan zijn aan de schimmel of om andere redenen. 

Echter, na twee weken kwam er schimmel uit de meeste dode engerlingen groeien. Er 

wordt van uitgegaan dat deze schimmel dezelfde schimmel is als de gevonden schimmel. 

Deze beschimmelde engerlingen zijn in stukjes gesneden van ongeveer 3 mm. 

Vervolgens is onderzocht of deze schimmel kan worden gebruikt als bestrijdingsmiddel. 

Hiervoor zijn eerst 20 gezonde meikeverengerlingen van het laatste stadium (± 4-5 cm)  

verzameld. Deze engerlingen zijn over een periode van drie dagen verzameld (7 t/m 9 

december ’11) op perceel 15. Ze werden tot de start van de proef (9 december ’11) in 

leven gehouden in bakken met zand, ook afkomstig van perceel 15. Ook werd er zand 

verzameld voor de proef. Dit zand werd in een grote teil gemengd om het zo homogeen 

mogelijk te maken. Vervolgens zijn 20 plastic potten (11 cm ø, 15 cm hoog) gevuld met 

300 tot 350 gram grond, afkomstig van de plek op perceel 15 waar ook de engerlingen 

voor deze proef zijn gevonden. In het midden van elke pot werd met een theelepeltje 

een klein kuiltje gedrukt in de grond van ongeveer 2 cm diep en daarin werd telkens één 

engerling geplaatst. Bij 10 potten werden bovenop de engerling de stukjes 

beschimmelde engerlingen verdeeld. Vervolgens werd dit weer afgedekt met een dun 

stukje graszode ter grootte van het oppervlak, wat als voedselbron voor de engerlingen 

fungeerde. Enkele keren per week werd met een plantenspuit het oppervlak licht vochtig 

gemaakt. De potten werden geplaatst bij een temperatuur van tussen de 10 en 15 °C. 

Na twee weken is gekeken of de engerlingen nog leefden of niet. De resultaten werden 

genoteerd in een tabel. Met de verkregen resultaten werd berekend of de gevonden 

schimmel werkt als bestrijding tegen engerlingen. Dit werd getoetst met behulp van de 

gewone t-toets.  
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6.3. Resultaten 

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 5. Een 1 betekent dat de engerling na twee 

weken nog in leven was en een 0 betekent dat deze dood was. 

Van de groep engerlingen die niet behandeld zijn met de schimmel, waren alle tien 

engerlingen na twee weken nog in leven. Er waren ook geen aanwijzingen dat bepaalde 

engerlingen minder gezond waren. 

Van de groep engerlingen die wel behandeld zijn, waren 8 van de 10 engerlingen na 

twee weken nog in leven. Hiervan was er één bij (aangegeven met *) die wel 

schimmelgroei op één van de monddelen had. 

Tabel 5: Resultaten proef 3 

  Behandeld: 

Pot #: Niet Wel 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 0 

5 1 1* 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 0 

9 1 1 

10 1 1 

 
100% 80% 
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6.4. Discussie 

Met behulp van een gewone t-toets werd in Excel berekend of er significant verschil is. 

Hier kwam ongeveer 0,075 uit, dus net iets meer dan 0,05. Er is dus geen significant 

verschil aangetoond tussen het aantal dode engerlingen na 10 dagen per groep 

(behandeld en onbehandeld). 

Het is echter zeer aannemelijk dat de engerling in pot 5 van de groep behandelde potten 

uiteindelijk ook zou dood gaan door de aantasting van de schimmel. Dit zou alleen 

waarschijnlijk nog enkele dagen duren. Was dit het geval geweest en bleven de 

engerlingen in de onbehandelde groep allemaal leven, dan was er wel significant verschil 

aangetoond (0,033). Maar zou er toch één van de onbehandelde groep dood gaan dan 

geldt dit al niet meer (0,144). Daarom zou in een vervolgonderzoek in plaats van na 

twee weken, pas na drie weken of nog meer kunnen worden gekeken welke engerlingen 

het hebben overleefd en welke niet. 

In deze proef zijn slechts 20 engerlingen gebruikt, omdat het seizoen al voorbij was en 

alle engerlingen dood waren of dieper de grond in gekropen, waardoor het moeilijker 

was ze te verzamelen. In een vervolgonderzoek is het raadzaam om de engerlingen 

tussen juli en september te verzamelen en zo een grotere steekproef te nemen om 

nauwkeuriger te kunnen meten en eerder een significant verschil aan te tonen.  

Ondanks dat er geen significant verschil is aangetoond, is het wel zeer aannemelijk dat 

de schimmel een bestrijdende werking heeft tegen engerlingen. Ook omdat in de 

vermeerderingsfase 8 van de 13 engerlingen (= 62%) dood gingen na een week. Echter 

was hier de infectiedruk wel een stuk hoger dan in de uiteindelijke proef. Dit kwam 

omdat hier een hele engerling welke compleet bedekt was met schimmel, in het midden 

van een bak werd gelegd, in plaats van enkele kleine stukjes engerling met nog kleinere 

stukjes schimmel. Er was dus een sterkere ‘bron’ en er was mogelijkheid tot 

kruisbesmetting van de ene op de andere engerling. Ook werd deze bak bij een 

temperatuur van tussen de 15 en 25 °C geplaatst, terwijl de andere potten bij een 

temperatuur van tussen de 10 en 15 °C stonden. Dit kan een effect hebben op hoe goed 

de schimmel gedijt. Beauveria brongniartii en Metarhizium anisopliae bijvoorbeeld 

groeien beter in keverlarven bij hogere temperaturen. (Cisneros & Vera, 2000; Bayer 

CropScience, 2012) Veel van de engerlingen in de proef kropen ook dieper de grond in, 

waardoor ze niet meer in direct contact met de schimmel waren, wat de kans op infectie 

ook weer vermindert. 

Het is gebleken dat de schimmel niet per se een engerling als gastheer nodig heeft om 

te kunnen leven en groeien; de schimmel groeide namelijk ook tussen wortels, op zand, 

op gras enzovoort. Daarom zal het ook mogelijk zijn de schimmel op te kweken op een 

bepaalde voedingsbodem. Op deze manier kan de schimmel worden verwerkt tot een 

product dat de schimmel bevat, om het vervolgens uit te strooien over het land. Een 

voorbeeld is het product BIO 1020, dat gebruikt wordt als bestrijdingsmiddel tegen 

verschillende soorten insecten. Dit zijn gekookte rijstkorrels die vervolgens weer 

gedroogd zijn en waarop de schimmel Metarhizium anisopliae geënt is (Bayer 

CropScience, 2012). Met een vergelijkbaar product gemaakt van de gevonden schimmel, 

kan in een vervolgonderzoek met verschillende concentraties de bestrijdende werking 

worden getest. 
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7. Conclusies 

Het bestrijden van engerlingen is nog geen gewonnen zaak. Vooral meikeverengerlingen 

laten zich lastig pakken doordat ze zo diep in de grond zitten en minder vatbaar zijn voor 

aaltjes. Het lijkt er op dat in de meeste gevallen een combinatie verschillende 

biologische bestrijdingsmethoden nog het beste helpt. 

Het is ook sterk afhankelijk van de omstandigheden en welke soort engerlingen, wat het 

beste helpt. Zo kan bij een veehouderij gekozen worden het grasland met engerlingen te 

laten beweiden, terwijl dat bij een golfbaan uiteraard geen optie is. Verder komen in 

bepaalde gebieden meer natuurlijke vijanden voor dan andere gebieden, waardoor ook 

minder snel een plaag zal komen. Ook is het makkelijker hier die natuurlijke vijanden te 

stimuleren. Als bijvoorbeeld de rozenkeverdolkwesp in een bepaald gebied van nature 

voorkomt, groeien er ook planten (zoals wilde peen) waar de rozenkeverdolkwesp op af 

komt. Hier kan dus de rozenkeverdolkwesp worden gestimuleerd door het zaaien van 

extra wilde peen of andere schermbloemen. Het heeft weinig zin om wilde peen te zaaien 

in een gebied waar deze niet kan groeien. 

In alle gevallen is het in ieder geval goed om de bodemgezondheid op peil te houden, 

met name door niet te veel kunstmest te gebruiken, maar juist langzaam vrijkomende of 

organische meststoffen. 

Wat tot nu toe in ieder geval niet helpt, is het gebruik van chemische middelen. Er is tot 

nu toe nog geen toegelaten middel bekend die specifiek engerlingen doodt en ander 

nuttig bodemleven niet verstoort. 

Wat in de toekomst misschien nog een uitkomst zal zijn, is de eventuele toelating van de 

parasitaire schimmel Beauveria brongniartii als bestrijdingsmiddel. Deze is in sommige 

landen in Zuid Europa al toegelaten en er worden goede resultaten mee behaald, ook 

tegen engerlingen van de meikever. Het is echter nog onduidelijk hoe gastheer-specifiek 

deze schimmel is. Om deze reden is de schimmel nu (nog) niet toegelaten in Nederland. 

In dit onderzoek zijn ook drie nieuwe bestrijdingsmethoden getest. Keukenzout en kali-

60 bleken geen geschikte bestrijdingsmiddelen te zijn. Er was vrijwel geen effect te zien 

en er kleven te veel nadelen aan voor de bodemgezondheid bij hogere concentraties. 

Mechanische bestrijding met de huidige machine van Evers Agro had te weinig effect. In 

vervolgonderzoek zal de machine worden verbeterd door de puntwielen scherper te 

maken, waardoor de punten dieper in de grond komen. Hierdoor zullen waarschijnlijk 

meer engerlingen gedood worden, echter zal de graszode en de bodem waarschijnlijk 

ook ernstiger beschadigd worden. De uitdaging hierbij is dus het ontwerpen van wielen 

met een maximaal effect en een minimale beschadiging van de bodem. 

De schimmel die was gevonden tijdens de gravingen in perceel 15, leek wel een 

bestrijdende werking te hebben. Echter was de steekproef niet groot genoeg (door 

gebrek aan engerlingen) om een significant verschil aan te tonen. In een 

vervolgonderzoek zou deze schimmel uitgebreider kunnen worden onderzocht om 

erachter te komen of deze kan worden gebruikt als bestrijdingsmiddel. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Instructie voor het uitzetten van nematoden  

INSTRUCTIE VOOR HET UITZETTEN VAN NEMATODEN: (bron: Biocontrole, 2011) 

Belangrijke voorwaarden voor de toepassing van de nematoden:  

1. De verpakking in de koelkast (niet in diepvries) bewaren. De houdbaarheidsdatum goed in de 
gaten houden. Hoe eerder de nematoden worden uitgezet hoe beter.  

2. Een toepassing garandeert een biologische controle voor 6 weken. Bij grote aantastingen 
verdient het aanbeveling om de toepassing na 6 weken te herhalen om eventuele nieuw 
aangekomen plagen te bestrijden.  
3. In verwarmde kassen en serres kunnen de nematoden het gehele jaar worden toegepast.  
4. De te behandelen oppervlakte moet vochtig zijn voor de toepassing en ook vochtig (niet 
drijfnat) worden gehouden gedurende 2 weken na de toepassing.  
5. Vermijd toepassen van nematoden bij zonneschijn. Nematoden zijn gevoelig voor UV-licht. Het 

best is toepassen bij schemering of als het regent. Bij droog weer meteen na toepassen de 
nematoden de grond of pot in regenen. Met een NemaSprayer kan dit direct met behulp van 
hetzelfde apparaat.  
6. Los de inhoud van de verpakking op in water volgens de verhouding zoals hieronder 
aangegeven. Goed roeren om eventuele klonten op te lossen. Spoel het zakje uit, er blijven anders 
nematoden achter in de verpakking.  

7. De gehele oplossing moet binnen 30 minuten worden uitgezet. Indien de behandeling langer 
duurt, dan de nematoden in beweging houden door af en toe te roeren.  
8. Voor het uitzetten kan gebruik worden gemaakt van een gieter, een NemaSprayer worden 
gebruikt of spuitapparatuur waarvan alle filters en zeven zijn verwijderd. Geen hoge drukspuit!  

Nematoden tegen emelten, engerlingen, varenrouwmuggen, veenmollen en 

taxuskevers:  

10 miljoen nematoden - 20 m2  

- Meng de totale inhoud van de verpakking met 2 liter water. 

- Neem 1 liter van de mix en meng dit met 9 liter schoon water.  

- In totaal is er nu 10 liter nematoden (goed voor 10 m2) die met behulp van een gieter 

uitgegoten kan worden op de aangetaste plekken.  

- Herhaal de procedure totdat alle nematoden zijn uitgezet. In totaal 20 liter water met 

opgeloste nematoden voor 20 m2.  

- Met de NemaSprayer: 200 ml.  

25 miljoen nematoden - 50 m2  

- Meng de totale inhoud van de verpakking met 5 liter water.  

- Neem 1 liter van de mix en meng dit met 9 liter schoon water.  

- In totaal is er nu 10 liter nematoden (goed voor 10 m2) die met behulp van een gieter 

uitgegoten kan worden op de aangetaste plekken.  

- Herhaal de procedure totdat alle nematoden zijn uitgezet.  

- Met de NemaSprayer: 450 ml.  

50 miljoen nematoden - 100 m2  

- Meng de totale inhoud van de verpakking met 10 liter water.  

- Neem 1 liter van de mix en meng dit met 9 liter schoon water.  

- In totaal is er nu 10 liter nematoden (goed voor 10 m2) die met behulp van een gieter 

uitgegoten kan worden op de aangetaste plekken.  

- Herhaal de procedure totdat alle nematoden zijn uitgezet. In totaal 100 liter water met 

opgeloste nematoden voor 100 m2.  

- Met de NemaSprayer: 900 ml.  

250 miljoen nematoden - 500 m2  

- Verdeel de inhoud in 5 porties en volg de procedure voor 100 m2.  
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500 miljoen nematoden - 1000 m2  

- Verdeel de inhoud in 10 porties en volg de procedure voor 100 m2.  

Gebruikt u een spuitinstallatie voor het toepassen van de nematoden: de openingen 

moeten minstens 1 mm breed zijn, de zeven en filters moeten worden verwijderd 

alvorens toepassing en de druk mag niet hoger dan 3 bar zijn.  

Gebruik geen centrifugale pomp. Een centrifugaal pomp kan de nematoden beschadigen. 

 

Bijlage 2a: Resultatentabel gravingen 

Bijlage 2b: Resultaten verwerkingstabel gravingen 

Toelichting: Hier zijn alle engerlingen afzonderlijk (# staat voor engerling nummer) op 

diepte gescoord, om zo de gemiddelde diepte van alle engerlingen te berekenen. Omdat 

de diepte is genoteerd in vakken van 10 cm spreiding, is gekozen om de diepte van de 

afzonderlijke engerlingen te scoren op het gemiddelde van de uiterste waarden. 

Engerlingen die tussen de 0 en de 10 cm diep zaten, kregen dus score 5 (cm), 

engerlingen tussen 10 en 20 cm diepte kregen score 15 enzovoort. 
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Bijlage 3a 

 

Eerst werd de graszode los gestoken en doorgepluisd voor eventuele aanwezige 

engerlingen. Ondertussen werd de graszode opgerold. 

Bijlage 3b 

 

Laagje voor laagje werd steeds dieper gegraven. De engerlingen werden verzameld en 

genoteerd. 
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Bijlage 3c 

 

Zand werd zoveel mogelijk gescheiden op kleur, om de originele staat weer zo goed 

mogelijk te herstellen tijdens het dichtgooien.  

Bijlage 3d 

 

Holletje met daarin een meikeverengerling. 
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Bijlage 3e 

 

Op de grens van zwart zand en geel zand, waren ronde ‘vlekjes’ zichtbaar. De vlekjes 

zijn te groot voor regenwormen; ze zijn precies even groot als de holletjes van de grote 

meikeverengerlingen. Vermoedelijk worden ze dan ook veroorzaakt door engerlingen die 

naar beneden en naar boven graven en zo zand omhoog en omlaag brengen. 

Bijlage 3f 
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Bijlage 3g 

 

Een holletje van een meikeverengerling in het laatste stadium heeft een diameter van 

zo’n 2 cm. De dikste regenworm die in de grond is gevonden daar, was maximaal zo’n 1 

cm dik. Regenwormen hebben nooit holletjes groter of breder dan hun eigen diameter. 

Bijlage 3h 

 

De ronde vlekjes hebben ook een diameter van zo’n 2 cm. 


