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De naaldvalziekte van douglas in Nederland
In het voorjaar van 1985
werd op naalden van
douglas, afkomstig uit de
Boswachterij Staphorst, de
schimmel Phaeocryptopus
gaumannii aangetroffen.
Voor zover bekend werd
deze schimmel niet eerder
gevonden in Nederland.
P. gaumannii veroorzaakt
de naaldvalziekte bij
douglas. De enige
betrouwbare symptomen
van deze ziekte zijn de
vruchtlichamen van de
schimmel die door de
huidmondjes naar buiten
groeien. Zij zijn als kleine
zwarte bolletjes zichtbaar
op de onderzijde van de
naalden (figuur 1). Het is
niet bekend of de
schimmel recent is
geïntroduceerd in
Nederland of dat de
populatie onder gunstige
omstandigheden is
toegenomen, zodat zijn
aanwezigheid zichtbaar
werd. Vanaf 1985 heeft de
schimmel zich uitgebreid
in Nederland. De schade
die de schimmel
veroorzaakt in Nederland
is moeilijk te bepalen
omdat de douglas ook te
leiden heeft van
gebreksverschijnselen.

schimmel al vóór 1925 aanwezig
was in Amerika. Hieruit werd geconcludeerd dat P. gaumannii endemisch was in Amerika en in
Europa was geïntroduceerd. De
schimmel veroorzaakte geen
schade in het natuurlijke verspreidingsgebied van de douglas in
het westen van Noord-Amerika,
maar de schade in Zwitserland en
Zuid-Duitsland was aanzienlijk.
De Engelse naam Swiss Needlecast herinnert nog aan deze epidemie. Verondersteld werd dat in
de natuurlijkedouglasbossengemiddeld een hoger niveau van resistentie tegen de schimmelziekte aanwezig was door een
constante selectiedruk.
De schimmel komt nu in veel
meer landen voor, onder andere
in Engeland en Nieuw Zeeland,
maar de schade die hij aanricht
kan sterk variëren. In Engeland
komt de schimmel vooral voor
aan de westkust, maar de schade
is beperkt terwijl hij in Nieuw Zeeland veel schade veroorzaakt.
Ook vanuit Amerika komt nu melding van schade maar deze
treedt voornamelijk op in kerst-

i Figuur

boomkwekerijen van douglas. In
Oregon en Washington is 90%
van de kwekerijen besmet.
Phaeocryptopus gaumannii komt
uitsluitend voor op douglas. Uit
onderzoek is gebleken dat de
schimmel voornamelijk de jonge
naalden aantast tijdens het uitlopen van de scheuten. Het voorkomen van de schimmel is positief
gecorreleerd met de gemiddelde
neerslag per jaar en de schimmel
houdt vooral van vochtige omstandigheden tijdens de infectieperiode in mei en juni (Hood,
1982). Toch wordt de mate van
aantasting niet alleen bepaald
door de vochtigheid. Er bestaan
grote verschillen in de gevoeligheid van verschillende herkomsten, maar de drie douglas-variëteiten caesia, glauca en viridis
zijn gemiddeld even gevoelig
(Butin,l989).
De ontwikkeling van de ziekte,
vanaf infectie tot naaldval, kan 3
jaar in beslag nemen, maar bij
een zware aantasting kunnen de
naalden al na één jaar afvallen.
De schimmel tast bomen uit alle

7: Pseudothecia op de onder;rijde van een douglasnaald.

De naaldvalziekte van douglas
wordt veroorzaakt door de schimme1 Phaeocryptopus gaumannii
(Rhode) Petr. De ziekte werd in
1925 voor het eerst ontdekt in
Zwitserland. In 1939 werd de
schimmel ook aangetroffen in
Amerika. Onderzoek aan herbariummateriaal wees uit dat de
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bineerd optreden van gebreksverschijnselen en de schimmel in
de hierboven genoemde boswachterijen. In andere gebieden,
vooral op arme gronden, komt
ook fosforgebrek voor in de douglas (Mohren et al, 1986; Oterdoom et al, 1987), terwijl de
schimmel daar niet is aangetroffen.
P. gaumannii is inmiddels ook gevonden in herkomstproefvelden
van de Dorschkamp. Deze objekten bieden de mogelijkheid om te
onderzoeken of er verschillen bestaan in gevoeligheid van de herkomsten.
Het is duidelijk dat de schimmel
zich uitbreidt in Nederland, maar
verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de schimmel schadevan
betekenis aanricht.
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i Figuur 3:

Vondsten van I? gaurnanni in Nederland
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