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De proef die door Wolterinck werd uitgevoerd 
met Entonem, de nematoden van Koppert, 
vond plaats in Beltrum bij bladloze eiken om  
de nematodenbestrijding te optimaliseren.  
Het bedrijf zette daarvoor zijn spuitmachine 
EPRS Prevent 460 in. Om efficiënt te bestrijden,  
moeten de waterdruppels genoeg nematoden 
mee omhoog nemen en op de avond en in de 

nacht van de toepassing zo lang mogelijk in de 
boom blijven zitten.

Aantal nematoden per druppel
De Groot legt uit welke struikelblokken er zijn. 
‘Te weinig nematoden in één waterdruppel, dat 
zet niet genoeg zoden aan de dijk, maar teveel 
maken de waterdruppel te zwaar, waardoor ze 

niet hoog genoeg in de eik geschoten kunnen 
worden. Ook kunnen de nematoden dan naar 
beneden vallen.’ Bij de proef ving Wolterinck 
een vastgesteld aantal druppels op in een 
schaal met een bepaald volume, en  
bestudeerde deze onder een microscoop  
om de nematodenaantallen per druppel te 
berekenen.

Hoe krijg je de hoogste scoringskans bij het spuiten van nematoden?

Eind 2019 voerde Wolterinck BV samen met Koppert Biological Systems, leverancier van Steinernema feltiae (nematoden) onder de merknaam Entonem, 

een spuitproef uit bij de eikenprocessierupsbestrijding. De resultaten daarvan moeten leiden tot een zo hoog mogelijke efficiëntie. Directeur Ivo de 

Groot: ‘Dankzij de proef konden we ons materieel en het middel zodanig afstellen, dat we nu de juiste hoeveelheid nematoden op de juiste plek in de 

boom kunnen afzetten. We weten nu precies wat we doen.’
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Ivo de Groot: ‘Wij weten nu 
precies wat we doen’

De proef die werd uitgevoerd door Wolterinck met de nematoden van Koppert, 

genaamd Entonem, vond plaats in Beltrum bij bladloze eiken om de 

nematodenbestrijding te optimaliseren. Het bedrijf zette daarvoor zijn 

spuitmachine EPRS Prevent 460 in.
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Depositie
Het is de bedoeling dat de druppels mooi naast 
elkaar komen te liggen. De spuitinrichting moet 
daarvoor nauwkeurig zijn afgesteld. De Groot: 
‘De depositie is bij nematoden iets minder 
belangrijk dan bij Bt (Bacillus thuringiensis), 
maar nog steeds relevant. Als je teveel middel 
bovenin spuit, raken de druppels elkaar,  
vormen ze een zware watermassa door  
cohesie en ontstaat er door de zwaartekracht 
een riviertje naar beneden. We hebben  
depositiepapiertjes, die ook veel gebruikt wor
den in de fruitteelt, in de boom opgehangen. 
Daarmee konden we zien of de verspreiding in 
het spuitbeeld gelijkmatig genoeg was.’

Werksnelheid
‘Als we rijden, al is het nog zo langzaam, reikt 
het spuitkanon in plaats van 24 meter ver 
slechts 18 meter door het afbuigingseffect’, zegt 
De Groot. Deze conclusie had Wolterinck een 
maand eerder al getrokken na een depositie
proef met fluorescerende stoffen op in blad 
staande eiken. Bij biologische eikenproces
sierupsbestrijding met Bt kan de bestrijdings
eenheid doorrijden, maar bij bestrijding met 
nematoden in hoge eiken moet deze stilstaan 
om genoeg nematoden boven in de boom te 
krijgen. ‘Toch zie ik nog geregeld concullega’s 
al rijdend nematoden spuiten in bomen van 18 
meter of hoger. Zij weten feitelijk niet veel over 
de effectiviteit van hun werk.’

Druppelgrootte en spuitdruk
Om de juiste hoogte te bereiken, moet de 
waterdruppel niet te groot zijn en niet te klein. 
Is de spuitdop te groot, dan wordt ook de drup
pel te groot en te zwaar. Is de nozzleopening 
te klein, dan neemt het water te weinig nema
toden mee naar boven. Verder moet er met de 
juiste druk worden gewerkt voor de hoogste 
efficiëntie. Ook de druk bepaalt de grootte van 
de druppel. Bovendien worden de eikentoppen 
niet gehaald bij een te lage druk. Anderzijds 
kan een te hoge druk een goede verdeling van 
de nematoden verstoren, waardoor er nema
toden uit de waterdruppels worden geslingerd. 
Tot slot heeft Wolterinck getest wat de ideale 
hoeveelheid middel is om aan te brengen. 
Er gaat allicht middel verloren bij een boom 
zonder blad. Bij een 18 meter hoog exemplaar 
wordt er 15 tot 20 liter de boom in gepompt. 
Om het half uur wordt er water gehaald – het 
liefst water dat is voorverwarmd, waardoor de 
nematoden actief worden.

Dosatron op verlanglijst
In de zomer, na het rupsbestrijdingsseizoen, 
gaan Koppert en Wolterinck samen werken aan 
een dosatron; dit is een toedoseersysteem dat 
wordt gebruikt in de spuittechniek. Voor onze 
machine betekent dit dat de nematoden op 
een later moment aan het water worden toe
gevoegd, voordat het de spuitkop in gaat. Ook 
uitspoeling kan hiermee worden geminimali
seerd, omdat de dosering zo heel nauwkeurig 
kan worden afgesteld. De spuitmachine van 
KWH bevat overigens al zo’n toedoseersysteem. 
De Groot wil nu ook zo’n systeem voor de 
eigen onderneming ontwikkelen. ‘In een groot 
600litervat ontstaat bezinksel; de nematoden 
zakken naar de bodem. Om de mengver
houding goed te houden, moet je ze onder 
hoge druk in de tank rondpompen. Daardoor 
sterven er altijd wat nematoden. Nematoden 
houden sowieso niet van zwemmen. Een dosa
tron houdt het aantal levende nematoden zo 
hoog mogelijk, maar een dergelijk systeem 
moet wel zeer precies gefinetuned worden.’

Elektrostaat
Dit jaar wil De Groot testen of het loont om het 
nematodenmiddel elektrostatisch te maken 
en of de takjes van de boom het middel dan 
aantrekken. ‘De elektrostaat heeft bij de toepas
sing van Bt meerwaarde omdat de spuit heen 
en weer pendelt als de bestrijder langsrijdt. 
Wellicht heeft de aantrekkingskracht van de 
takken op het middel met de nematoden ook 
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Drukker dan ooit
Door de grillige temperatuurswisselingen 
van dit jaar – het voorjaar was winderig 
en relatief koud, medio mei kwam er ’s 
nachts nog vrieskou voor – heeft De Groot 
half mei nog rupsen aangetroffen in het 
tweede en derde larvenstadium. Volgens 
de natuurkalender gaan alle rupsen rond 
Hemelvaart stadium vier in en vormen 
ze dan brandharen. Vorig jaar heeft 
Wolterinck in totaal, inclusief Bt, 3000  
spuituren gemaakt; dit jaar zijn dat er zelfs 
nog meer. ‘Doordat de rupsen wat achter 
lijken te lopen in hun ontwikkeling,  
kunnen we een halve week langer door
spuiten dan vorig jaar. Zodra er nesten 
komen, stoppen we en gaan we over op 
zuigen, of we zetten het fixeermiddel 
Catefix in voor het fixeren en verlijmen van 
nesten’, aldus De Groot.

'Sommige 
concullega’s 
weten feitelijk 
niet veel over de 
effectiviteit van 
hun werk’'
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meerwaarde voor de effectiviteit, naast het feit 
dat de bestrijders van Wolterinck niet doorrij
den, maar stilstaan onder hoge bomen. ‘In 2015 
hebben we proeven gedaan met elektrostati
sche nematoden. We vonden dat er een relatief 
hoog percentage nematoden stierf. Het blijven 
tenslotte levende organismes; je kunt er niet 
zonder meer allerlei gekke toeren mee uithalen. 
Maar dit waren geen nematoden van Koppert. 
Wellicht blijkt uit de volgende elektrostaat
proeven met Entonem dat die nematoden het 
prima overleven; dan lag de hoge nematoden
sterfte dus aan de kwaliteit van het product van 
de desbetreffende leverancier. Het kan ook zijn 
dat we het sterfteaantal kunnen laten dalen 
door de mengverhouding te veranderen.  
Dit soort vragen zijn interessant om te onder
zoeken.’

Neveneffecten preventief spuiten
En passant vermeldt De Groot dat hij graag ziet 
dat er onderzoek wordt gestart naar de precieze 

neveneffecten van Bt, die hij ook toepast voor 
preventieve eikenprocessierupsbestrijding. ‘We 
zijn aangewezen op onderzoek dat al gedaan 
is. Bt is toegelaten door het Ctgb, maar nooit 
getest op neveneffecten. Naar mijn mening is 
Bt niet de heilige graal, want je moet altijd met 
beleid en weldoordacht spuiten, maar het is 
wel heel effectief voor het temperen van een 
hoge plaagdruk. Ik zou het fijn vinden als er 
onderzoeksresultaten zouden verschijnen. We 
eten elke dag sla; daar zit Bt op om rupsen te 
weren tijdens het teeltproces. Hoe schadelijk is 
het voor de natuur als Bt wordt ingezet voor de 
eikenprocessierupsbestrijding? Mocht blijken 
dat het schadelijk is, dan stoppen wij er direct 
mee.’

De Groot erkent dat nematoden ook schadelijk 
zijn voor andere rupsen of andere soft body 
dieren. Hij probeert neveneffecten te vermijden 
door bewust te spuiten. ‘Om het risico bij nema
toden in te perken, is het van belang om zo 

vroeg mogelijk te spuiten. Eikenprocessierupsen 
komen als een van de eerste rupsensoorten 
uit het ei en eten van de allereerste knopjes en 
eikenblaadjes. Daar kun je bij de bestrijding van 
profiteren.’

Werkprotocol
Nematodenleverancir Koppert was na de proef 
tevreden met de testresultaten van Wolterinck. 
Zodra de eikenprocessierupsen uit hun eitjes 
kwamen, paste Wolterinck de nematoden op 
deze manier toe. Het bedrijf heeft tot nu  
toe – medio mei – in totaal circa 800 uur lang  
nematoden gespoten. ‘Zodra de rupsen nesten 
gaan maken, zien we hoe efficiënt onze  
preventieve behandelingen zijn geweest.’  
De Groot concludeert: ‘Nematoden zijn 
gewoonweg een goede biologische  
bestrijdingsmethode. Je bestrijdt een natuur
lijke plaag met de natuur.’

Kunnen de proefresultaten dienen als onder
deel van een werkprotocol voor EPRbestrijding 
met nematoden? ‘Het is aan de expertisegroep 
om dit onderwerp op te pakken. Wellicht is het 
ook aan de producenten om de toepassing van 
hun producten beter te omschrijven.’

'Het is aan de expertisegroep 
om het onderwerp “werkprotocol” 
op te pakken'

Ivo de Groot: ‘De toepassing van nematoden is duurder dan 
die van Bt. Ze kunnen alleen ‘s avonds en ‘s nachts worden 
aangebracht aangezien ze niet tegen uvlicht kunnen; dan 
geldt het nachttarief voor de werkploegen. Bovendien is het 
spuiten van nematoden minder productief dan de toepas
sing van Bt. Met een tank nematoden behandelen we dertig 
tot veertig bomen, met een tank Bt zestig tot 80 bomen.’

Ivo de Groot
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