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Drie  jaar geleden schreef ik - in alle onschuld - een fors artikel over overlast 

van engerlingen en emelten op golfbanen en sportvelden en stelde daarin 

dat er nu wel heel snel een beproefd chemisch middel op de markt zou 

komen. Dat bleek iets te optimistisch. Het heeft uiteindelijk nog meer dan 

drie jaar geduurd voordat dit middel, Merit Turf met daarin de werkzame 

stof  imidacloprid,beschikbaar kwam voor greenkeepers en fieldmanagers. 

In die tussentijd was ditzelfde chemisch middel overigens wel beschikbaar 

voor gewone burgers  die- natuurlijk zonder spuitlicentie -  engerlingen 

en emelten op hun gazonnetje of onder hun twee appelboompjes willen 

bestrijden. Overigens is de kans groot dat u in huis imidacloprid gebruikt 

als antivlooien middel op hond of kat, want ook daar wordt dezelfde 

werkzame stof massaal toegepast.

Imidacloprid is een chemisch bestrijdingsmiddel en daarmee per definitie 

niet geheel en al onschuldig. Doordat imidacloprid systemisch werkt zouden 

met name bijen tot de mogelijke slachtoffers behoren. Overigens houdt 

licentiehouder Bayer daar wel rekening mee in de labelomschrijving en 

mag het middel niet gebruikt worden op bloeiende planten. Daarnaast 

mag je het CTGB niet beschuldigen van overhaast of onzorgvuldig gedrag 

en mogen greenkeepers en fieldmanager er van uitgaan dat imidacloprid 

zeer uitgebreid is bekeken en dat daarbij ook het probleem van bijensterfte 

uitgebreid in ogenschouw is genomen. 

Overigens is de lobby tegen het middel imidacloprid nog steeds fenomenaal. 

De mailbox van het vakblad Greenkeeper staat boordevol met argumenten 

waarom je het middel vooral niet zou moeten gebruiken. De belangrijkste is 

waarschijnlijk dat je door chemische bestrijding ook de natuurlijke vijanden 

van engerlingen en emelten het hoekje om helpt. Probleem is natuurlijk 

vaak dat het op een sportveld of golfbaan makkelijker gezegd als gedaan is 

om een evenwichtige populatie van natuurlijke vijanden op te bouwen. In 

2009 ben ik op een sportveld geweest waar op 8000 vierkante meter bijna 

een half miljoen kevers rondkropen. Dat is per vierkante meter 50 kevers. 

Daar hielp geen moedertje lief meer aan. Overigens is bij die gelegenheid 

met veel succes gespoten met aaltjes. 

Wat wel opvalt aan de reacties is dat alle argumenten tegen imidacloprid 

worden gefourneerd door partijen die zelf concurrerende middelen op de 

markt proberen te brengen. De commerciële belangen zijn dan ook groot. 

Eén leverancier van aaltjes gaat er zelfs van uit dat het seizoen van 2010 

commercieel moet worden beschouwd. Als belangrijkste reden zag hij dat 

door de huidige commotie rondom imidacloprid-Merit Turf, iedereen er als 

vanzelf van uit gaat dat het middel onder alle omstandigheden en tegen alle 

problemen werkt. Al met al mogen greenkeepers blij zijn dat ze weer een 

middel in hun middelenkast mogen plaatsen. Ik denk dat golfbanen wel de 

verantwoordelijkheid hebben om het middel met terughoudendheid toe te 

passen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

 

N.B. Op 1 juli organiseren de vakbladen Greenkeeper en Fieldmanager een 

symposium waar de problematiek van engerlingen en emelten uitgebreid 

wordt besproken. 
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Enger dingen


