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Partners in biologische plaagbestrijding.



Specialisatie in biologische plaagbestrijding.
Onderzoek, verzamelen, determinatie, advies en begeleiding bestrijding, 
controle.
Sportvelden, golfbanen, openbaar groen, kwekers, tuinbouw, akkerbouw, enz.
Biologisch is ongevaarlijk voor mens en dier en er wordt geen resistentie tegen 
opgebouwd in de natuur!!
Het valt onder de wet Natuurbescherming. De Wet natuurbescherming 
beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet 
geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Ad van Bruggen, 
Accountmanager Biocontrole BV, Hazerswoude-Dorp. 
Woonplaats is Meppel
Verantwoordelijk voor onderzoek, advies en 
plaagdierbestrijding,
openbaar groen, sportvelden en golfbanen.

Biocontrole BV



Engerlingen en emelten
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Quizvraag  J , wat zijn engerlingen, 
foto A of Foto B

A                             B



Engerlingen
• Verzamelnaam voor larven van bladsprietkevers. 
• Meikever, Junikever, Rozekever, Roestbruine 

bladsprietkever, Sallandkever, Kleine julikever
• Verschillende soorten kevers met verschillende 

levenswijze en gedrag.
• Kennis over de engerlingen = kennis over de 

beste manier van bestrijden, biologische 
bestrijding !!
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Meikever
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Meikever 
Melolontha melolontha

• Grote kever: 3 cm
• Vliegt eind april in de 

avond uit
• Komt op licht af
• Rijpingsvraat op eiken
• Ei-afzet in mei
• In juni engerlingen
• 3 jaar tot verpoppen. 

Soms 4/5 jaar !!
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Levenscyclus meikever
Schematische 
levenscyclus in 9 
stappen: 
A = Eitjes  (mei)
B = Larve instar 1
C = Larve instar 2
D = Larve instar 3
E = Volgroeide 
larve
F = Pop
G = Uitsluipend
H = Mannetje
J = Vrouwtje



1 cm groot Rozenkever



Rozenkever 
Phylloperta horticola

• Kleine kever: krap 1 cm
• Roodbruin met groene 

hals en kop
• Vliegt in juni/juli
• Vliegt midden op de 

dag bij zonnig weer
• Grote zwermen
• Cyclus 1 jaar
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De meikever en 
junikever hebben ook 
andere maanden 
gekozen om er te zijn, 
en de sallandkever zien 
we niet alleen meer op 
de Sallandse 
Heuvelrug. 



Bodemplagen: Emelten
larven van langpootmuggen

2 Soorten:
• Tipula palludosa: 1

generatie per jaar, vliegt 
in augustus/september

• Tipula oleracea: 2
generaties per jaar, 
vliegt in mei en 
september

• Komen beneden 5°C 
niet meer bovengronds



Emelten
• Larven van de langpootmug
• Pootloos, grijsbruin en max 3 cm.
• Harde structuur waardoor 

compacte grond geen probleem 
is.

• Engeland ; Leather Jacket
• Eten vooral in de avond en           

nacht aan de basis van jong gras 
en gewas.

• Veel schade in voorjaar, najaar en 
bij zachte winters 

• Veel schade na sneeuw en vorst.
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Schade veroorzaakt door engerlingen
en emelten
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• Sierplanten, bomen, borders en grassen:
– Vraat aan levende wortels en groeipunten.
– Daardoor slechte groei,                                 

verwelking, ziekten,                                           
schimmel druk en                                             
tenslotte gewassterfte.









Dieren die gek zijn
op emelten en 
engerlingen ?
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Biologische bestrijding van engerlingen en 
emelten met nematoden 
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Bestrijding engerlingen met nematoden
• Nematoden = aaltjes: microscopisch kleine wormpjes die in 

(larven van) insecten kruipen en deze ziek maken
• Verschillende engerlingen - verschillende aaltjes
• Aanpak in het goede stadium van de engerling
• Vluchten van kevers, uitkomen eitjes en stadia van engerling 

zijn belangrijk om juiste tijdstip bestrijding te weten.
• Belangrijk ; er zijn plantparasitaire aaltjes en insectparasitaire

aaltjes !!
• Mengsels van aaltjes tegen de moeilijkere soorten, of 

verschillende soorten in tuin, sportveld of golfbaan
• Randvoorwaarden zoals bodemtemp. en diepte waarop de 

engerlingen zich bevinden moeten goed zijn
• Vocht nodig: neerslag of regen of irrigatie!

Copyright Biocontrole®



Determinatie engerlingen
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Werken met nematoden
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Machine is aangepast om naast (door)zaaien van graszaad ook te gebruiken om 
nematoden in de grond aan te brengen en vloeibare meststoffen te verwerken. 





Biologische bestrijding van 
engerlingen met nematoden 
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• Geïnfecteerde 
engerlingen zijn 
zichtbaar na 
ongeveer 7 tot 10 
dagen. Als ze 
geïnfecteerd zijn 
eten ze niet meer.

Als engerlingen en 
emelten ziek zijn 
worden ze niet meer 
gegeten











Nematoden worden ook ingezet tegen o.a,
– Slakken
– Miljoenpoten
– Ritnaalden
– Pissebedden
– Veenmollen
– Mieren
– Taxuskever larven
– Buxusrupsen
– Eikenprocessierupsen
– Teken (2013 gestart met 

onderzoek) Verkoop  nematoden 
start in 2018.
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Voor straks veilige thuisreis gewenst.


