Pas op voor import van
vernielzuchtige boktorren
In september 1996 is in de omgeving van New York de Aziatische
boktor Anoplophora glabripennis
aangetroffen. De larven van de
kever hadden zo'n 180 bomen
aangetast. Later werden ook aantasingen bij Chicago en Long Island ontdekt. Omdat van hieruit ook hout verkocht wordt naar elders,
w.o. Canada, is direct het vervoer stopgezet. Ook in ons land is import van
vraatzuchtige boktorren niet ondenkbeeldig. Controle van houten verpakkingsmateriaal (pallets!) is daaronz geen luxe.
GEVAAR VOOR AANTASTING
De Anoploplwm glabripe1111is komt van oudsh er voor
in Noordoost-Azië, met name in China, Korea en
Japan. Deze soort is in de herkomstgebiede n een
plaag die boompjes (van di verse loofhoutsoorten )
kan doen afsterven. Ook in Noordwest-Europa en
dus Nederland is vestiging van deze soort mogelijk.
Mede omdat hier niet de gangba re natuurlijke vijanden aa nwezig zijn, is impo rt van dit insect zeer risicovol. In Groot-Brittannië is deze Aziatische boktor
al enkele keren o nderschept!
De bokto rlarven leven goed besch ermd in het hout.
Zij kunnen bij import mee komen in boompjes, bonsais, maar ook in verpakkingsmateriaal va n (dood)
hout! De larven ontwikkele n zich binnen in het
hout; een bestrijding is dus niet eenvoudig.
Naarmate de larve groeit, wordt de schade e rnstiger.
Tenslotte vreet de larve tot meerdere centimers (!)
diep in het hart va n het h out een gang van 10 mm
doorsnee.

van het klimaat en de voedselkwaliteit neemt de
levenscyclus ook we l eens 2 jaar in beslag.

UITERLIJK
De opvallend grote boktor is glimmend zwart met
een aanta l witte vlekjes. De grootte kan variëren van
2,5 tot 3,5 cm. De vrouwtjes zij n groter en breder,
maar hebbe n relatief kortere voelsprieten dan de
mannetjes. De lan gwerpige eieren zijn ongeveer 0,5
cm lang. De kleur is aanvankelijk c rè me; dichter bij
het moment van uitkomen, worden ze meer geelbruin. De larve is pootloos, crèmekleurig, h eeft
een bruine kop en wordt bijna 5 cm (!) lang.
Het lichaam is aan de voorkant het breedst e n loopt
taps toe. ■

LEEFWIJZE
Het vrouwtje zet de eieren apart af in bastsplete n of
bijt daartoe een snee in de bast. Eén kever kan ongeveer 30 eieren produceren. Na o ngeveer elf dagen
komt de larve uit het ei. Aan vankelijk vreet deze
direct o nde r de bast, maar als d e larve groter wordt,
maakt hij gangen in het h o ut. In het voorjaar vi ndt
de verpopping plaats in he t hout in een cocon van
houtdeeltjes. Daarvoor heeft de larve eerst een groter gat gemaakt en weer dicht gestopt met houtspanders; daaruit komt d an later de kever tevoorschijn. De kevers die 1 tot 2 maanden leven, in de
periode tussen mei en augustus, vreten aan d e n og
jonge bast van de waardplanten. In de warmere
gebieden komt 1 generatie pe r jaar voor. Afhankelijk
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