Bericht betreffende een eerste vondst van
Aziatische boktorren in België
Recent heeft een particulier de vaststelling van volwassen insecten van de Aziatische
boktorren (Anoplophora sp.) gemeld aan de controlediensten van het FAVV. Deze
insecten bevonden zich in houten verpakkingsmateriaal van ingevoerde stenen uit
China op een bouwwerf. De gevangen insecten zijn in het labo ILVO geïdentificeerd.
Het gaat om A. glabripennis, waarvan de insleep in de Europese Gemeenschap in
verband wordt gebracht met houten verpakkingsmateriaal.
Het is de eerste maal dat in België een dergelijke besmetting wordt vastgesteld. Het
gaat om een schadelijk organisme waarvan de melding en de bestrijding wettelijk
verplicht is. De afgelopen maanden werden in Nederland 2 haarden vastgesteld van
Anoplophora glabripennis in openbaar en particulier groen. Ook in andere lidstaten
(Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk) zijn besmettingshaarden aanwezig.
Een verwante soort, Anoplophora chinensis, wordt eveneens aangetroffen in
openbaar en particulier groen in Nederland, Frankrijk en vooral Italië, waar het zich
verspreid heeft in meer dan 20 gemeenten in de buurt van Milaan. De introductie
hiervan gebeurt in hoofdzaak via invoer van jonge planten van Acer sp., maar ook van
bonsais van Aziatische oorsprong, voornamelijk China. Het blijkt dat ongeveer 20%
van de ingevoerde zendingen besmet zou zijn. Het is bijna onmogelijk om bij de
invoerinspectie de besmetting vast te stellen : de larven blijven
gedurende een lange periode in de stam en kunnen slechts opgespoord worden door
het doorzagen van de stammen. Zelfs deze destructieve bemonsteringsmethode is
niet altijd doeltreffend om een besmetting op te sporen. Vermoedelijk zal de
Commissie in september-oktober noodmaatregelen uitvaardigen ten aanzien van deze
organismen. Een ministerieel besluit met noodmaatregelen is opgesteld.
Zelfs al lijken deze insecten een voorkeur te hebben voor de soorten van het geslacht
Acer sp., zijn ze toch zeer polyfaag en kunnen alle loofboomsoorten aantasten. Er is
geen curatieve behandeling voorhanden. De enige mogelijkheid bij vaststelling in
openbaar of particulier groen (privé-tuinen, bos, wegbeplantingen, ... ), is het rooien
van aangetaste bomen en vatbare bomen in de omgeving. Om de verspreiding te
verhinderen, is het dus verplicht het Agentschap onmiddellijk op de hoogte te brengen
van de vaststelling.
Een technische fiche betreffende deze insecten is beschikbaar op onze website.
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