
Parfum fatale voor de taxuskever, 
een succesvolle plaag uit de Alpen 

De taxuskever is een belangrijke plaag op boom¬ 

kwekerijen en vormt tevens een grote schade¬ 

post voor menig tuinbezitter. Met name de wor- 

teletende larven veroorzaken schade aan planten. 

In dit onderzoek tonen wij aan dat nematoden 

(minuscule aaltjes) die parasiteren op larven van 

de taxuskever hun slachtoffers vinden aan de 

hand van stoffen die door de aangevreten wor¬ 

tels van een conifeer worden afgegeven. Deze 

ontdekking kan leiden tot een aanzienlijke ver¬ 

betering in de biologische bestrijding van deze 

maar ook van andere bodemplagen. Verder blij¬ 

ken bladgeurstoffen van verschillende planten¬ 

soorten en keveruitwerpselen de volwassen ke¬ 

vers te lokken. Opmerkelijk genoeg worden zij 

zelfs gelokt door enkele plantensoorten die geen 

geschikte voedselbron zijn voor de kevers en 

ook door een nauw verwante keversoort. Het 

niet voorkomen van deze soorten in het oor¬ 

spronkelijke verspreidingsgebied van de taxus¬ 

kever speelt hier mogelijk een rol bij. 
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Inleiding 

De taxuskever (Otiorhynchus sulcatus Fabricius; figuur 1) is 
een echte alleseter en vormt mede daardoor een van de be¬ 
langrijkste plagen in de boomkwekerij. De kevers - die ove¬ 
rigens niet kunnen vliegen - eten van bladeren (figuur 2) van 
zeer veel houtige siergewassen en vaste planten, maar ook 
van enkele belangrijke klein-fruitgewassen als aardbei, blau¬ 
we bes en veenbes (Moorhouse et al. 1992). De vraatschade 
van de kevers is, met uitzondering van cosmetische schade 
aan enkele groenblijvende gewassen als bijvoorbeeld rodo¬ 
dendron, niet belangrijk. Daarentegen veroorzaakt vraat door 
larven van deze kever aan plantenwortels zware schade aan 
de planten (groeiremming en afsterving). De kevers zijn al¬ 
leen 's nachts actief en schuilen overdag op donkere plaat¬ 
sen. Mede daardoor zijn de kevers moeilijk waar te nemen 
en te bestrijden. Overigens is de taxuskever ook een zeer al¬ 
gemene en onderschatte plaag bij menig tuinliefhebber. Met 
name jonge aanplant en kuipplanten leggen nogal eens het 

Figuur 1. De taxuskever Otiorhynchus sulcatus. Foto: Rob van Tol. 

The vine weevil Otiorhynchus sulcatus. 
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Summary 

Parfum fatale for the vine weevil, a successful pest from 

the Alps 

The vine weevil Otiorhynchus sulcatus is an important pest in 

nursery industry and small fruit production but is also a nuisance 

in gardens and landscapes. Only few home gardeners associate the 

walking weevils with the devastating damage the grubs cause to 

the roots of their plants. In our research we were able to show that 

tiny nematodes that parasitize on the weevil larvae find their vic¬ 

tims by the chemical substances released by damaged roots from a 

conifer. This phenomenon may have huge consequences for the 

improvement of biological control of this but also many other soil 

pests in the near future. The adult weevils were attracted by odours 

from leaves of different plant species but also by the odour of fae¬ 

ces of conspecifics. Remarkably, the weevils were also attracted by 

(artificially) damaged non-food plants, on which they reproduce 

poorly and on which adult mortality is high when forced to feed 

on. Further, vine weevils were also attracted by faeces of the cherry 

laurel weevil Otiorhynchus salicicola, a species endemic to the 

southern Alps and not (yet) found in The Netherlands. There are 

several indications that the different origin of plant and weevil 

species causes this mismatch of odour attractiveness and function¬ 

ality in relation to reproduction and survival of the vine weevil. 

6 Entomologische Berichten 63(1) 2003 


