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The house longhorn beetle (Hylotrupes
baju/us L.) is one of the major softwood
destroying insects. In buildings timber
consisting of pine wood can be seriously
damaged. For control purposes synthetic
pyrethroids are being used. The wood
preservatives containing lindane or pentachlorophenol, are forbidden in the Netherlands trom january 1st 1989.
Control can be executed by professional
pest control technicians. To that purpose
offers can be asked for with the request
to give prices, names and active ingredients of preservatives, application methods and guarantee periods.
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De huisboktor heeft zich gedurende de
laatste decennia in ons land ontwikkeld
tot één van de schadelijkste houtvernielende insekten.
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Hylotrupes baju/us (larve en kever)
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De larven van deze kever, die meerdere
jaren in het hout leven, tasten vooral het
hout van schuren en huizen aan, in het
bijzonder het dakbeschot en de dikke
steunbalken van de daken. De schade
kan soms zodanig zijn, dat de draagkracht van het aangetaste hout aanzienlijk vermindert.
Uiterlijk en leefwijze

De kevers verschijnen doorgaans van
mei tot augustus en zijn 8-25 mm lang,
waarbij het mannetje duidelijk kleiner is
dan het vrouwtje. Ze zijn grijs tot zwart,
ook wel donkerbruin van kleur. Op elke
voorvleugel (dekschild) is een grijze vlek
aanwezig, terwijl op het halsschild twee
donkere plekken voorkomen, die wel lijken op ogen. De kevers hebben lange
draadvormige naar achteren gebogen antennes. Kort na de paring legt het wijfje
140 tot 200 eieren in naden en spleten
van het hout of in oude gangen nabij de
uitvliegopeningen. De larven, die na enige
tijd uitkomen, boren zich in het hout en
houden zich in het begin dicht onder de
oppervlakte op; naarmate ze ouder worden gaan ze dieper het hout in. In de winter houden ze zich in onverwarmde ruimten stil in hun gangen en vreten niet of
nauwelijks. Vooral in de zomer kan men
ze horen knagen.
De larven zijn cilindrisch van vorm en
vaal-wit van kleur. De kop is klein; de kaken zijn echter goed ontwikkeld. De groeven tussen de segmenten, waarin het lichaam verdeeld is, zijn diep. De maximale
lengte van de larve bedraagt 24 mm en
de maximale breedte 7,5 mm.
De verpopping geschiedt in het voorjaar.
De larve maakt hiervoor een verpoppingsholte in het hout. In de regel wordt
ook de toekomstige uitgang naar buiten
reeds voor de verpopping uitgeknaagd. Er
blijft slechts een zeer dun laagje hout
aanwezig, waarna de kever later de uitvliegopening uitknaagt.
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Schade

Ontwikkeling

Vaak worden dakconstructies aangetast,
waarbij zelfs dikke balken in een aantal
jaren nagenoeg geheel worden verpulverd. De huisboktor tast uitsluitend naaldhout aan. Bij grenen en larikshout wordt
bij voorkeur het spinthout aangetast, doch
bij vurenhout ook het kernhout. Het houtoppervlak is vaak rimpelig door de druk
uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje, dat nog intact is gebleven. De
boorgangen zijn aanvankelijk recht, daarna kronkelend en tot ± 7,5 mm breed. Het
boormeel ziet men vaak als cilindrische
deeltjes. Bij een actieve aantasting komt
dit boormeel uit de gangen en gaten omlaag.

Het grootste deel van de levenscyclus
wordt ingenomen door het larvale stadium. Meestal duurt dit stadium 3-6 jaar.
De eieren ontwikkelen zich in vergelijking
met het larvale stadium zeer snel, nl. in
5-10 dagen. Het popstadium duurt 11-22
dagen. Daarna blijft de volwassen kever
nog enkele dagen in het hout om de huid
te laten uitharden en vervolgens knaagt
de kever zich naar buiten. Hij laat daarbij
een ovale uitvliegopening achter, circa
6 mm in de lengte en 3 mm in de breedte.
Totale ontwikkelingsduur bedraagt
3-7 jaar.

schade huisboktor aan balken van vliering

Vaststellen van de aantasting

Wanneer men vermoedt dat hout is aangetast door larven van de huisboktor,
dient men o.m. op het volgende te letten:
1. bij warm zonnig weer kan men grotere
larven in het hout horen knagen;
2. na verloop van tijd kan men ovale uitvliegopeningen aantreffen;
3. als men met b.v. een priem, beitel of
schroevedraaier in aangetast hout
prikt, kan men gemakkelijk de gangen
blootleggen, die de larven vlak onder
het oppervlak van het hout hebben
"uitgeknaagd". De gangen zijn gevuld
met "boormeel" (vermalen houtpartikeltjes).

schade huisb oktor aan dakbalk
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Wering
Hout kan men preventief behan_delen te-
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gen een aantasting door huisboktor
(voorzover niet reeds eitjes of larven in
het hout aanwezig zijn) met verf, vernis,
beits of lak. Als het hout rondom is voorzien van een goed dekkende laag, is het
beschermd tegen aantasting door de
huisboktor.
Bestrijding

Alvorens met een bestrijdingsmiddel het
hout te behandelen, dienen de boorgangen te worden opengelegd en moet het
boormeel, b.v. met een stofzuiger zoveel
mogelijk worden verwijderd. Ten aanzien
van ernstig aangetaste houten balken,
waarvan de draagkracht aanzienlijk is
verminderd, kan worden overwogen of zij
dienen te worden vervangen.
Het heeft geen zin om geverfd hout te be-
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handelen; aangebrachte verf-, of beits- of
waslagen dienen daarom eerst met een
krabber of staalborstel te worden verwijderd.
Ter bestrijding van de huisboktor zijn
thans middelen toegelaten op basis van
cyfluthrin (0,8 g/I), cypermethrin (0,71 g/I),
deltamethrin (0, 125 g/1) en permethrin (2
of 3,2 g/I). Insekticiden welke lindaan bevatten, zijn met ingang van 1 januari 1989
niet meer toegelaten.
Sommige houtverduurzamingsmiddelen
die bestemd waren om te worden gebruikt voor het behandelen van hout dat
door insekten is aangetast hebben schadelijke nevenwerkingen op vleermuizen.
Dit is met name bekend van lindaan en
pentachloorfenol. Beide werkzame stoffen mogen na 1 januari 1989 in het geheel niet meer gebruikt worden.
Voor het behandelen van hout dat door
insekten is aangetast komen alleen in
aanmerking de synthetische pyrethroïden
permethrin, deltamethrin en cypermethrin.
Uit onderzoek met deze middelen is gebleken dat er geen schadelijke nevenwerkingen zijn voor b.v. vleermuizen. Bij voorkeur moeten deze middelen worden toegepast als de vleermuizen een langere
periode niet in de betreffende ruimte zullen verblijven.
Cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin
en permethrin

Middelen op basis van Cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin of permethrin (kant
en klare produkten) zijn deugdelijk voor
de bestrijding van houtaantastende insekten en weinig giftig voor zoogdieren. Tijdens de toepassing en voordat een behandelde ruimte weer in gebruik wordt
genomen, grondig ventileren. Daarna nog
gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimte verblijven.

•
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Gegevens op het etiket zoals "Wettelijk
Gebruiksvoorschrift", "Gebruiksaanwijzing" en "Veiligheidsmaatregelen", kunnen bij een offerte worden opgevraagd.

Genoemde insekticiden zijn o.a. verkrijgbaar bij de toelatinghouders, doe het zelf
zaken, hout- en ver/handels e.d. Met één
liter van een dergelijk middel moet men 3
à 4 m2 hout behandelen. Indien de voorgeschreven hoeveelheid niet in één arbeidsgang kan worden opgebracht, dient
men na enkele dagen de behandeling te
herhalen. De middelen kunnen worden
aangebracht met behulp van een z.g. lage
druk spuit (ca. 1,5 atm.), waarbij een grove
druppel ontstaat, die het hout zichtbaar
bevochtigt. Bij de toepassing kan men
ook gebruik maken van een kwast. Controle op het resultaat van de bestrijding
dient gedurende tenminste één jaar periodiek plaats te vinden o.m. door vast te
stellen of er vers "boormeel" wordt aangetroffen en nieuwe uitvliegopeningen
zijn ontstaan.

HAARDHOUT, EEN VERHAAL APART
Summary

Many insects, mites and other small animals come into buildings with wood logs
lor the fireplace. Woodborers such as
Phymatodes testaceus or bark beetles
(Scolytidae), but also animals hidden in
holes in or behind the bark emerge when
they are brought in a warmer climate. lt is
advised to have the insects determined.
Cleaning with a vacuum cleaner appears
to be effective in most cases. Large quantities of wood should always be stored
outdoors. Do not store logs indoors fora
long period of time.

Als men grotere oppervlakken moet behandelen (meer dan 3 m2 ), dient men o.a.
een doelmatig adembeschermingsmasker te dragen. Onze afdeling adviseert
om in die gevallen de bestrijding uit te laten voeren door terzake deskundige beroepsmatige toepassers. Daartoe kunnen
enige offertes worden aangevraagd met
verzoek om opgave van prijs, te gebruiken middel (merknaam, toelatingsnummer, werkzame stof), wijze van toepassing en garantieperiode (5 jaar is gebruikelijk).
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beestjes zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen in aantal afnemen of zelfs
geheel verdwijnen. Dat is het doel van het
nemen van de juiste weringsmaatregelen.
We kunnen hierbij denken aan maatregelen met betrekking tot de temperatuur, de
relatieve luchtvochtigheid en de bouwkundige en hygiënische omstandigheden.
Import in huis

Een importmogelijkheid in de woning
waaraan vaak niet wordt gedacht, is het
binnenbrengen van hout voor de kachel
of de open haard.

Wering

Wij vestigen er de aandacht op, dat met
genoemde middelen steeds de nodige
voorzichtigheid in acht moet worden genomen. Onder geen enkele voorwaarde
mag de vloeistof met voedingsmiddelen
in contact komen. Ook moet bij een bespuiting de damp niet worden ingeademd.
Men dient de aanwijzingen op het etiket
nauwkeurig op te volgen. Op het etiket
van een dergelijk toegelaten bestrijdingsmiddel staat tevens waar het wel mag
worden toegepast en waar niet.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Afdeling Bestrijding van Dierplagen te Wageningen.

•

Zoals u bekend zal zijn, bestaat de mogelijkheid om onbekende beestjes waarvan
hinder wordt ondervonden naar de Afdeling Bestrijding van Dierplagen te zenden.
Daar wordt de betrokken soort dan op
naam gebracht (gedetermineerd). In het
antwoord dat de afzender krijgt zal, voor
zover dat mogelijk is, de wering van insekten, mijten of andere geleedpotigen
de nodige aandacht krijgen.
Als de naam van het dier is vastgesteld is
in de meeste gevallen de leefwijze bekend. Als de eisen die een diersoort aan
~
zijn omgeving stelt bekend zijn, is het
~
vaa~ mogelijk de leefomstandigheden zowespeboktor (Clytus arietis L. foto Stichting
danig te veranderen, dat de betreffende
Vakopleiding Ongediertebestrijding)
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