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INLEIDING
DeAmerikaanse vogelkers (Prunus

serotina

Erhr.) isafkomstig uithet

oostenvandeVerenigde StatenenCanada. Indeperiodevan 1925- 1940ishij
omdiverse redenenmassaal aangeplant inNederland enandereEuropese landen
(Bakker, 1963). Zowel inzijnoorsprongsgebied alshier inNederland ishet een
typische pionier.Hijkanzichgemakkelijk opdiverse grondsoortenvestigenen
uitbreiden (Auclair enCottam, 1971;Eijsackers enOldenkamp, 1976).Alsdoor
kaalkap,bosbrand, stormschade,ofdoor eenandere oorzaak openplekken ontstaan
inbeplantingenweet deAmerikaansevogelkers die snelop tevullen.De gevolgen
zijngroteproblemenbijbosverjonging,enverdringingvan inheemse plantesoorten
waardoor vaakmonotonebosbeelden ontstaan.Ineengrootdeelvanhet areaalwordt
deAmerikaansevogelkers danookalseenongewenste plantesoort beschouwd.
Recentelijk isvandehandvan ledenvandewerkgroep Amerikaanse vogelkers
(Coördinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO)een serieartikelenverschenen,
waarin degeheleproblematiek rond P. serotina

wordtbelicht (Anonymus,1979,

1980). Geadviseerd wordt om totbestrijding over tegaan insituatieswaarin
duidelijk sprake isvaneenprobleem,ofalsbinnenkorte tijdproblemenkunnen
wordenverwacht doorbepaalde beheersmaatregelen.Mechanischebestrijding isduur
en langniet altijdbevredigend,omdat restenvan stammen enwortels opnieuwkunnenuitlopen.Effectievebestrijding isslechtsmogelijkdoor gebruikvan chemischebestrijdingsmiddelen. Struiken,dieniethogerzijndan1,5mmogendoormiddelvaneenbladbespuitingwordenbestreden;grotere struikenofbomenmoeten
eerstwordenafgezet,waarnahetherbicide opdestobbenkanwordenaangebracht.
Biologischebestrijding vanP. serotina

iswel eenseerder overwogen,maar

totnu toewerd hierin teweinig perspectief gezien.Doornieuwe ontwikkelingen
ophet gebied vanbiologische bestrijding zijnde toepassingsmogelijkheden hiervoor echtervergroot (Scheepens, 1979). Ditwasvoldoende aanleiding omdemogelijkhedenvoordeAmerikaanse vogelkers opnieuw tebezien.

PRINCIPEVANBIOLOGISCHE BESTRIJDING
Er zijn tallozevoorbeelden tenoemen,waarbij eengeïntroduceerd onkruid
beneden eenschadelijkniveau isgereduceerd dooreen insektofpathogèneschimmeluit zijnoorsprongsgebied. Tochmoetendekansen omP. serotina

opdezewijze

tebestrijdenniet tehoogwordengeschat.Omdat tot zijnnaasteverwantenvele
waardevolle soortenbehoren,moetennamelijk zeerhoge eisenaande selectiviteit
van een te introducerenbestrijdend organismeworden gesteld.Het probleemis
vermoedelijk geografisch tekleinomeendergelijk kostbaar onderzoek naarde
gastheerbinding van insekt of schimmel tekunnenverantwoorden.
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Bij eenmodernerewijzevanbiologischebestrijding kunnen ook inheemse
pathogenenworden gebruikt.Omdat die indenatuur perdefinitieniet effectief
zijn-anderswashetprobleemerniet-moeten zeeffectiefworden gemaakt.Dit
gebeurt doorhet aanbrengenvaneenonnatuurlijk hoge concentratie ophetmoment
datbestrijding isgewenst.Eendergelijke toepassing isvergelijkbaarmetdie
van eenherbicide:alleenopdeplaatsvan toepassingwordt het probleemopgelost.
Dooraanvoervan zadenkanopnieuweenprobleemontstaan;hetpathogeenmoet dan
opnieuwworden toegepast.Men spreekt daaromwelvan "biologischeherbiciden".
Hetvoordeelboven chemischebestrijding is,dat eenpathogeen selectiever is
-moet zijn-daneenherbicide,endat geenvreemde stoffen aanhetmilieuworden toegevoegd. Daarompasthetbeter inmilieuvriendelijke bestrijdingsfilosofieën.
Omnategaanof eenpathogèneschimmel of ander organisme alsbiologisch
herbicide tegendeAmerikaansevogelkers kanworden ingezet,moet indeeerste
plaatswordengezochtnaar schimmels ofanderepathogenen,dievoldoende schade
kunnenveroorzaken. Ineenaantal kleineveldproeven iseenoriënterend onderzoekopgezetnaar debestrijdendewerkingvande schimmels Chondrostereum
en Nectria

oinnabarina

purpureum

doorbehandeling vanstobben.

DESCHIMMELS CHONDROSTEREUM PURPUREUMEN NECTRIA CINNABAEINA
C. purpureum iseen facultatieve parasiet.Hijkomt indenatuur veelvuldig
vooropdoodhout,waarhij indeherfst isteherkennen aan zijnkarakteristieke,
paarsevruchtlichamen (paddestoelen).Nakorte tijd-meestalbinnen tweejarenwordthijdaar door anderehoutrotschimmelsverdrongen (Rayner, 1977). Hij isook
bekend alsveroorzaker vande zogenaamde loodglansziekte bij fruitgewassen (vooral sommigepruimerassen zijnbijzonder gevoelig).Voorhet tot standkomenvan
een infectiemoet aandevolgendevoorwaardenwordenvoldaan:
- Deboommoet gevoelig zijn.Degevoeligheid verschilt niet alleenper rasen
soort,maar isook seizoenafhankelijk, enhangt samenmet degroeiomstandigheden
vandeboom.
- Deaanwezigheid vaneen infectiebron indeomgevingvandeboom.
- Gunstigeuitwendige omstandigheden voorverspreiding enkiemingvandeschimmelsporen.Kunstmatige infectiekomt gemakkelijker tot stand alsmycelium in
plaatsvan sporenwordt gebruikt (Grosclaude, 1964).
- Deaanwezigheid vanversewonden.
Als aandezevoorwaarden isvoldaan,kande schimmelviawonden levendhoutinfecteren,engroeit danvegetatief verder inhethout.Hetkarakteristieke loodglanssymptoomopdebladerenwordtveroorzaakt door een toxische stof,diedoor
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de schimmelwordt geproduceerd, endieviade sapstroomnaar debladerenwordt
getransporteerd. Uiteindelijk,kunnen takkenenzelfs gehelebomen afsterven.Op
het dodehout ontstaan danweernieuwevruchtlichamen.Vaakookkomt de infectie
tot stilstand enkandeboom zichvolledigherstellen.
N. ai.rmabavi.na iseveneens een facultatieve parasiet,dieveel opdood hout
voorkomt.Ookhijheeftwondennodigomeenlevende plant tekunnen infecteren.
Alsparasiet ishij zwakker dan C. puvpuveum. Opdoodhoutvormtdeschimmel twee
soortenvruchtlichamenmet sporen.Invoorjaar enzomer zijnhetvooral rozekussentjes (sporodochien),dieongeslachtelijke sporenbevatten.Later inhet seizoen
worden geslachtelijke sporengevormd inrodebolletjes (perithecien).

EFFECTVANDE SCHIMMELSNA STOBBEBEHANDELING
Innovember 1979werden inhetveldvruchtlichamenmet sporenverzameld van
C. puvpuveum,

afkomstigvankers envanAmerikaansevogelkers.Metdehiermeebe-

reide sporensuspensies werden stobbenvanAmerikaansevogelkersbehandeld. Gelijktijdigwerd eenaantal stobbenbehandeld met een sporensuspensie van N.

ainnabavina

afkomstigvan doodhout.
Beide schimmelswerden op agarvoedingsbodems verder gekweekt.Inaprilen
mei 1980werdenopnieuw stobbenbehandeld metbeide schimmels,nudoorhet leggen
van een stukjeagarmet schimmelmyceliumopdeverse zaagvlakken.Bij allebehandelingstijdstippenwerd éénstammigeAmerikaanse vogelkers gebruikt.De stobben
waren ca.25cmhoog;demeestehadden eendiameter tussen 15en30mm.
Het percentage dode stobbenop 24oktober 1980isvoordeverschillendebehandelingenweergegeven intabel 1.Een stobbewerd alsdood aangemerkt,alsalle
bovengrondse uitloperswaren afgestorven.Uit dezeresultatenblijkt,dat
N. ainnabavina

tezwakwas omAmerikaansevogelkers afdoende tebestrijden.Alleen

nadebehandeling inmeiwas ereenduidelijk effectvandeze schimmel.Degrote
sterftebijhetobject onbehandeld moet aaneennatuurlijke infectiedoordeze
schimmelworden toegeschreven.
Het effect van C. puvpuveum na stobbebehandeling inhetvoorjaarwasoverweldigend:van96behandelde stobbenwas erinoktober nog 1inleven.Nade
behandeling inhetnajaarwasdewerking duidelijk minder.Het isnogniet duidelijk ofdit eengevolg isgeweestvan gedeeltelijke uitwinteringvande schimmelofvaneenminder effectieve behandeling (sporen inplaatsvanmycelium).
Inieder gevalmogenwe constateren,datbestrijdingvanAmerikaansevogelkersmet de schimmel C. puvpuveum inprincipemogelijk is.Dit gegeven iseen
reëeluitgangspuntvoorverder onderzoek.
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Deverspreiding van C. purpureum vanboom totboomgeschiedt doormiddel
van sporen.Dezeworden-meestal indeherfst -opdoodhout gevormd inspeciaal
daartoe aangelegde vruchtlichamen.Alswe spreken overhet risico,datdoormassale toepassingvande schimmel zoukunnenwordenvergroot,wordtbedoeld datop
dode stobben sporenworden geproduceerd,waardoor terplaatsede infectiedruk
wordtverhoogd.
Op de inhetvoorjaar behandelde stobbenwerd devormingvanvruchtlichamen
van C. purpureum vervolgd.Erwas sprakevandrie sporulatieperioden van relatief
korte duur:injuli,september enoktober,steedsbijaanhoudend vochtigweer.
Intabel 2aishetaantal stobbenmetvruchtlichamen ophethoogtepunt van iedere
sporulatieperiodeweergegevenvoor drieverschillende isolatenvandeschimmel.
Opde laatste datum zijnvande stobbenmetvruchtlichamen ookdebedekkingsgraad
enhet sporulerend oppervlakbepaald.Dezeresultaten zijn intabel 2bvermeld.
Uitderesultaten inbeide tabellenblijkt,dathet aantal stobbenmetvruchtlichamenniet sterkverschildevan isolaat tot isolaat.Het isolaat afkomstigvan
kers sporuleerde echter steedsuitbundiger danbeide isolatenvanvogelkers.Het
lijktdaarom zinvolomverder tezoekennaar isolaten,dienogminder sterksporuleren.

VOORTZETTING VANHETONDERZOEK
Indeeerste plaats zalmoetenwordenbekeken,ofdereedsbehandelde stobben
inhetkomendejaarnietopnieuwuitlopen.Devooruitzichten lijkengunstig,omdat
uitwaarnemingenbleek,dat C. purpureum enigemaandennabehandelingvandestobbenreedseendeelvanhetwortelstelsel had gekoloniseerd.Voor een uiteindelijke
beoordeling vande toepassingsmogelijkheden zalde schimmel ineengroot aantal
gevarieerde situatiesmoetenworden toegepast.Hetbetrefthiervariatievanhet
toepassingstijdstip omdegunstigste periodevan toepassingvast testellen,maar
ookvariatie instandplaats en struikvormenomtezienwaartoedeschimmelwelen
waartoeniet instaatis.
Inhetnajaarvan 1980zijnenige series stobbenvan reeds eerderafgezette,
meerstammigeAmerikaansevogelkers behandeld,omdat die indepraktijkvaak zeer
moeilijk te bestrijden zijn.Later zullenook demogelijkhedenvoor bestrijding
vanjonge zaailingenwordenonderzocht.Hierbijmoetwordengedacht aanmechanische
beschadigingvande zaailingen,gekoppeld aaneenvolveldsbehandeling met de schimmel. Wemoeten ervanuitgaan,dat toepassingvande schimmel indepraktijkpas
eenkansmaakt,alsdewerkingvan eenherbicide tenminstewordt benaderd,of
alsde toediening gemakkelijker isuit tevoeren dandievaneenherbicide.Dit
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betekent ook,datde schimmel zodanigmoetworden geformuleerd, dathij gedurende
een langere tijdhoudbaar is,gemakkelijkmet spuit ofkwast istoe tepassen,en
niet uitdroogt vóórhijhethout isbinnengedrongen.Voorproduktie en formulering
zalsamenwerkingmet de industriewordengezocht.

Bij de toepassing vaneen levend organismevoordebestrijdingvaneenonkruid bestaat eraltijd een zekerekans,dat ookwaardevolle soortenkunnenwordenaangetast.Dezekans zalmoetenworden geschat enafgewogen tegen risico's
vananderebestrijdingsmaatregelen. Bijdeintroductie vaneeninsektof schimmelvanelders zijnna 75jaarnog geenongelukken opgetreden (Anonymus, 1978).
Het isechterwel geruststellend,dat inheemsepathogenen zichmeestal reeds lang
hebben gestabiliseerd,waardoor rampzalige gevolgenniet zijn teverwachten.
Het gebruikvaneenniet-specifieke schimmel zoals C. purpureum lijktophet
eerste gezicht geen gelukkigekeus.Daar staat tegenover,daterreedsveelonderzoek aande loodglansziekte en zijnverwekker isgedaan,waardoorhetaande
handvanreedsbekende feitenenaanvullend experimenteel onderzoek concreet te
schatten iswat erbijmassale toepassingkangebeuren.Risico's ofvergroting
vanrisico's zijnvandrieerleiaard;deze zullenhierachtereenvolgens worden
besproken.
1.Erbestaat theoretisch demogelijkheid,datbinnendepopulatievandeAmerikaansevogelkers resistentie tegende schimmelbestaat,waardoornaeenaantaljaren eenvolledig resistente populatie ontstaat.Indit geval zal selectie
moetenwordenvoorkomen,bijvoorbeeld doorbestrijding vanoverlevende exemplarenmet eenanderemethode.
2.Erkunnenmutantenvande schimmelontstaan,dieplanten inversterktemate
kunnenaantasten,of zelfsniet-waardplanten kunnen aantasten.Juistvan
C. purpureum isechterbekend,dat uiteenlopende herkomstennauwelijks in
pathogeniteit verschillen.Enomdat de schimmel reedsveelvuldig voorkomt
(vgl.Rayner, 1977;Schlechte, 1978)wordtdekansophet optredenvannieuwe,
ongewenstemutantendoornog eenbeetjemeer schimmelnauwelijksvergroot.
Erzalnogwelworden geverifieerd ofverschillende herkomstenvan C.

purpureum

inderdaadweinig inpathogeniteit verschillen.
3.Het risico,datdoorop stobbenvandeAmerikaanse vogelkers gevormde schimmelsporen anderevatbareboomsoortenworden geïnfecteerd,wordt doormassale
toepassingvandeschimmelverhoogd.Methet ooghierop ishet indeeerste
plaats vanbelang tewetenhoever sporenkunnenwordenverspreid.Metbehulp
vangevoelige "vangplanten" issporenverspreiding tot 1kmvande infectiebron
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Dit lijkt een redelijke schatting; aan fruittelerswordt geadviseerd om infectiehaardenbinnen een straal van enige honderdenmeters rond boomgaarden teverwijderen.
Inde tweede plaatsmoet devatbaarheid vanwilde engecultiveerde loofboomsoorten voor C. purpureum wordenvastgesteld. De gevoeligheid van fruitgewassen
voor loodglans is indemeeste gevallen reedsbekend (vgl.Rassenlijst voorfruitgewassen). Deze isbeperkt totvertegenwoordigers vandeRosaceae.Tenzijhet
sporulatievermogen vande schimmel op stobbenvanAmerikaanse vogelkers sterk kan
worden gereduceerd is toepassing van de schimmel indedirecte omgeving vanfruitteeltbedrijven teontraden.DemeesteAmerikaanse vogelkers komt evenwel voor in
bossen,vervan fruitteeltgebieden. Andereboomsoorten inbossenmogen echter ook
geen schadevan de schimmel ondervinden.Omdat hethier populaties vanwildeplantenbetreft,waarin eenhoog resistentieniveau tegen C. purpureum magwordenverwacht,kunnenwe tamelijk optimistisch zijn.Ineerste instantie zalde gevoeligheid van drie inheemse Prunus-soorten worden getoetst: inlandse vogelkers
(P. padus)} boskriek (P. avium) en sleedoorn (P. spinoaa).

Ineen later stadium

zullen ook andere loofhoutsoorten als eik,beuk,berk,populier enelswordengetoetst ophun gevoeligheid voor deschimmel.
SAMENVATTING
Uit enige oriënterende proeven isgebleken,dat de schimmel

Chondrostereum

purpureum perspectief biedtvoorbestrijding vandeAmerikaanse vogelkers.Hiertoemoet de schimmel opversewondenworden aangebracht.Hierdoor stervenbehandeldebomen af.Als door aanvoervan zaad opnieuw eenprobleem ontstaat zalook
opnieuwmoetenworden ingegrepen.
Voordat de schimmel indepraktijk kanworden toegepast isopheldering over
devolgende punten noodzakelijk:
-welk seizoen ishetgunstigstvoor toepassing;
-welkevormenvanAmerikaanse vogelkers kunnenwordenbestreden (zaailingen,
één- enmeerstammigebomen en struiken);
- kan de schimmel zodanigworden geformuleerd,dathij langere tijd zonderverlies aanvitaliteit kanwordenbewaard, enefficiënt onder diverseweersomstandigheden kanworden toegepast;
- inhoeverrewordt het risicovergroot,dat doormassale toepassing waardevolle
boomsoorten worden aangetast;weegt dit toegevoegde risico op tegenhet risico
vanandere bestrijdingsniethoden;
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kanhet toegevoegde risicowordenverminderd,bijvoorbeeld door selectie van
schimmelstammen,dieminder sterk sporuleren,ofdoor gebruikvanmethoden,
die het sporulatievermogenvandeschimmelremmen.
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Tabel 1.Effectvan Chondrostereum purpureum en Nectria

ainnabarina opAmerikaanse

vogelkersnastobbebehandelingopverschillendetijdstippen.Perobject
zijn 1 3 - 3 2 stobbenbehandeld.Beoordelingvanhetresultaatop
24oktober1980.
%dodestobbennabehandelingin:

Object

november1979
(sporen)

'april1980
(mycelium)

'mei1980
(mycelium)

Onbehandeld

0

13

40

N.

ainnabarina

0

22

63

C. purpureum vankers

78

100

100

C. purpureum vanvogelkers

39

97

100
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Tabel 2.Vorming vanvruchtlichamen op stobbenvanAmerikaanse vogelkers na
behandeling metverschillende isolatenvan Chondrostereum

purpureum.

Per isolaat enper tijdstip zijn 16stobben behandeld.

a.Aantal stobbenmetvruchtlichamen opdriedata.

C. purpureum

behandelings-

aantal stobbenmetvruchtlichamenop:

afkomstigvan:

tijdstip:

15-07-1980

10-04-1980

1

10

12

2

9

11

4

10

7

6

10

9

4

9

10

10

11

9

Amerikaanse vogelkers

(1)

Amerikaanse vogelkers

(2)

kers
Amerikaanse vogelkers

(0

Amerikaanse vogelkers

(2)

16-05-1980

kers

15-09-1980

29-10-1980

b. Bezettingmetvruchtlichamenop 29oktober 1980,gemiddeld overhet
aantal stobbenwaaropvruchtlichamenvoorkwamen.

C. purpureum

behandelings-

bezettingmetvruchtlichamen:

afkomstigvan:

tijdstip:

bedekking,%

oppervlak,cm

7

8

5

6

18

11

3

5

2

3

14

12

Amerikaanse vogelkers

(1)

Amerikaanse vogelkers

(2)

10-04-1980

kers
Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers
kers

(1)
(2)

16-05-1980

