Op zoek naar de
Aziatische boktor!
De Aziatische boktorren (Anoplophora glabripennis en
Anoplophora chinensis) zijn organismen die veel schade
kunnen veroorzaken in loofbomen en struiken. De boktorren
komen van nature niet voor in Europa en vestiging moet
worden voorkomen.
De larven van de twee Anoplophora soorten leven van het hout
van levende bomen. Ze vreten daarin lange ovale gangen die
de boom of struik ernstig verzwakken. Hierbij ontstaat boormeel, dat vaak onder de boom of op takoksels is te vinden.
In het voorjaar en de zomer ontwikkelen de larven zich tot
boktorren. De kevers knagen een rond uitvlieggat en verlaten
de boom. De uitvlieggaten van Anoplophora chinensis
bevinden zich aan de voet van de stam of op wortels aan de
oppervlakte, die van Anoplophora glabripennis hoger op de
hoofdstam of op zijtakken. De Aziatische boktorren verspreiden
zich door in hun directe omgeving eitjes te leggen in de bast
van vele bomen en plantensoorten, waarbij de voorkeur uitgaat
naar Esdoorns (Acer spp.). Bij het aantreffen van uitvlieggaten
bestaat de kans op nieuw aangetaste bomen in de omgeving.
De Aziatische boktorren zijn ongeveer 2,5 cm lang en zijn zwart
met witte stippen. Ze hebben antennes die even lang of langer
zijn dan het lichaam.
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Het herkennen van
Aziatische boktorren
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Aantastingen zijn het beste te vinden door te letten op de
volgende schadebeelden op bomen en struiken.
- ronde uitvlieggaten (doorsnede 9-15 mm)
- boormeel/zaagsel aan de voet van bomen of op takken
- sapstromen (bloedingen) op de bast
- bastvraat op dunnere takken in de kroon van de boom
Bij het vermoeden van een aantasting of het aantreffen van
een Aziatische boktor, vragen wij u de Plantenziektenkundige
Dienst, onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, hierover te informeren.
Met meldingen of vragen over de Aziatische boktor kunt u
terecht bij het gratis nummer van het LNV-loket (0800-2233322).
Meer informatie is ook te vinden op de website van de
Plantenziektenkundige Dienst (www.minlnv.nl/pd).

