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aansprakelijkvooreventueleschadelijkegevolgen,ontstaandoorhet
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WOORDVOORAF
Ditonderzoek (project1039)heefteenbijdragegeleverdaanhet
inzichtindePhytophtora-gevoeligheidvanverschillende
Chamaecyparis-soorten. Hetblijktnietgemakkelijktezijngoede
vervangersvoortraditioneelgebruikteonderstammentevindenomdat
dezeaanstrengeeisenmoetenvoldoen.Nietteminwordenenige
suggestiesgedaanomhetgebruikvanziektegevoeligeonderstammente
beperkenendusminderbestrijdingsmiddelentebehoeventegebruiken.
Hetonderzoek isopgezetdooring.P.A.W.Verhoevenwaarbijhet
planteziektekundigedeelvandeproevenwerduitgevoerddoorB.H.M.
Looman.Inhetlaatstejaarzijndeplanteziektekundigetoetsen
uitgevoerddoorIr.A.J.vanKuik.Tevenshebbenindeloopvande
tijdverschillende stagiaireshunbijdragegeleverdaanhetproject.
Aanhenallenisveeldankverschuldigd.
Ir.B.P.A.M.Kunneman,seniorwetenschappelijkonderzoeker
vermeerdering

SAMENVATTING
ONDERZOEKNAARGEBRUIKSMOGELIJKHEIDVANMINDER PHYTOPHTORA-GEVOELIGE
CHAMAECYPARISTHYOÏDESALSONDERSTAMVOORCHAMAECYPARISCULTIVARS.
Cultivars van Chamaecyparis

lawsoniana

en Chamaecyparis

obtusa worden

vermeerderddoorentenop Chamecyparis lawsoniana.
Deze veelgebruikte
onderstam isechtergevoeligvoor Phytophthora
cinnamomi. Deze
schimmelveroorzaaktwortelrotwaardoorheleteeltenkunnenmislukken.
Uitliteratuurbleekdat Chamaecyparis thyoïdes mindergevoeligzou
zijnvoor Phytophthora engoedzouvoldoenalsonderstam.Een
alternatieveonderstammoetechteraanhogeeisenvoldoenzoalseen
goedeverenigbaarheideneengoedegroeikracht.
Inditonderzoekisdegebruikswaardebepaaldvan Chamaecyparis
thyoïdes alsonderstamenisdegevoeligheidvoor Phytophthora
vergelekenmetdegevoeligheidvan Chamaecyparis
lawsoniana.
Omdatgeengezaaideonderstammenvan Chamaecyparis
thyoïdes
beschikbaarwarenzijngestekte Chamaecyparis thyoïdes 'Andeleyensis'
en Chamaecyparis thyoïdes 'Ericoïdes'gebruikt.
Decultivarsdiezijngeëntwarendevolgende: Chamaecyparis
lawsoniana

'Spek', Chamaecyparis

obtusa

'Crippsii'en

Chamaecyparis

obtusa 'NanaGracilis'.Plantmateriaaluitdeentproevenwerd
gedeeltelijk indevollegronddoorgeteeldvoorbeoordelingvan
verenigbaarheidengroeikracht.Eendeelwerdopgepotinpotgronddie
wasgeïnfecteerdmet Phytophthora eneendeelingezondepotgrond.De
Phytophthora-gevoeligheid

van de Chamaecyparis

thyoïdes-cultivars

bleekinderdaadveelmindertezijndanvan Chamaecyparis
lawsoniana.
Volledigeresistentie isechternietaanwezig.Eenmaaltradzelfseen
spontane Phytophthora infectieopineenonderstammenteeltvan
Chamaecyparis

thyoïdes

ophet containerveld.

Uitdebeoordelingvandegroeivandriejarigeplantenbleekdat
Chamaecyparis thyoïdes cultivarsnietalgemeenbruikbaarzijnals
onderstamvoor Chamaecyparis-cultivars, hoogstensvoorde
langzaamgroeiende.Entenonderstamwarenwelverenigbaarmaarde
entverbindingwasmindergoedvankwaliteitdanbijgebruikvan
Chamaecyparis

lawsoniana.

De groei op thyoïdes-onderstammen

was

aanzienlijkminderendediktegroeivandeonderstambleefachterbij
dediktegroeivandegeëntecultivarwaardooronvoldoendestevige
plantenontstonden.
Alternatieveoplossingenvoordegrotegevoeligheidvan Chamaecyparis
cultivarsvoor Phythophtora
cinnamomi kunnenmogelijkzijn:deminder
gevoeligecultivarsvermeerderendoorstekentelenopeigenwortel.
Chamaecyparis obtusa -cultivarskunnenwordengestektofwordengeënt
op Thuya occidentalis.

Voor zeer gevoelige Chamaecyparis

lawsoniana

cultivarsdienietkunnenwordengestektisergeengoedevervangende
onderstam voor Chamaecyparis

lawsoniana.
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SUMMARY
USEOFLESSPHYTOPHTHORA-SUSCEPTIBLECHAMAECYPARISTHYOÏDESASA
ROOTSTOCKFORCHAMAECYPARISCULTIVARS.
Thegraftcompatibilitywith Chamaecyparis-cultivars andthe
susceptibility to Phytophthora cinnamomi wasinvestigatedof
Chamaecyparis thyoides 'Andeleyensis'and Chamaecyparis
thyoides
'Ericoïdes'.Thecultivarswhichwereusedare: Chamaecyparis
lawsoniana 'Spek', Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'and Chamaecyparis
obtusa 'NanaGracilis'.
Thesusceptibility to Phytophthora cinnamomi waslesscomparedto
Chamaecyparis lawsoniana, whichisusedinpracticeasarootstock.
However, Chamaecyparis thyoides 'Andeleyensis'en Chamaecyparis
thyoides 'Ericoïdes'cannotbeadvisedasanalternativerootstock.
Thequalityofthegraftunionwasworsethanwith Chamaecyparis
lawsoniana althoughtheywerecompatible.Thethickeningofthe
rootstockwaslessthanthethickeningofthescionwhenfastgrowing
cultivarsweregrafted,sotheplantswerenotsturdyenough.In
generalthegrowthofcultivarson Chamaecyparis lawsoniana wasmuch
better.
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1. INLEIDING
Moeilijkdoorstektevermeerderencultivarsvan Chamaecyparis
lawsoniana en Chamaecyparis obtusa wordengewoonlijkvermeerderddoor
teentenopdeonderstam Chamaecyparis lawsoniana. Dezeonderstamis
zeergevoeligvoor Phytophthora
cinnamomi enermoeteenintensieve
bestrijdingvan Phytophthora plaatsvindenindeteeltvande
onderstammenentijdensdeteeltvandegeënteplanten.Een
alternatieveonderstamdieresistentistegen Phytophthora ofminder
gevoeligiszouveelproblemenkunnenvoorkomen. Eisendieaande
onderstamgesteldworden,zijneengoedeverenigbaarheid,eengoede
groei,goedekluitvormingengoedewinterhardheid.
DeaanleidingtothetstartenvanditprojectwaseenartikelvanHunt
inCanadianJournalofPlantPathology (1).Huntmaaktemeldingvan
eenverminderdegevoeligheidvan Chamaecyparis thyoldes voor
Phytophthora
cinnamomi. Daarnaastzou Chamaecyparis thyoldes goed
verenigbaarzijnmet Chamaecyparis lawsoniana cultivars.
Deproevendieinditprojectzijnuitgevoerdzijnenerzijdsgericht
opdebruikbaarheidvan Chamaecyparis thyoldes alsonderstam.
Verschillende soortenencultivarszijngeëntop Chamaecyparis
thyoldes 'Andeleyensis' en 'Ericoïdes'.Hetslagingspercentage,het
overlevingspercentage endekwaliteitvandeentverbindingzijn
beoordeeld.Anderzijds isgekekennaardeeventueelverminderde
gevoeligheidvandezeonderstamvoor Phytophthora
cinnamomi. In
laboratoriumproevenenkasproevenwerddegevoeligheidvande
verschillende onderstammenvergelekendoordeplantenkunstmatigte
infecteren.

2. OPKWEEKPLANTMATERIAAL
Omdebruikbaarheidvan Chamaecyparis thyoldes alsonderstamende
eventueelverminderdegevoeligheidvoor Phytophthora tekunnen
vaststelleniseenaantalproevenopgezet.Drieverschillende
cultivarsvan Chamaecyparis zijnhiervoorgebruikt:
- Chamaecyparis lawsoniana 'Spek'
- Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'
- Chamaecyparis obtusa 'NanaGracilis'.
Bijhetbeginvanhetonderzoekwarenergeenzaailing-Chamaecyparis
thyoldes onderstammenverkrijgbaar.Ookzadenvan Chamaecyparis
thyoldes warenniettekoop.Dezadendieeerstin1991vaneen
botanischetuininNoord-Amerikawerdenverkregen,zoudenpasin1993
entbareonderstammenopleveren.
Daaromisvoordeentproefindecember1988decultivar Chamaecyparis
thyoïdes 'Andeleyensis'alsonderstamgebruiktalsvervangervoor
Chamaecyparis thyoldes. Inmaart1990zijnzowel Chamaecyparis
thyoïdes 'Andeleyensis'als Chamaecyparis thyoïdes 'Ericoïdes'als
onderstamgebruikt.Dezetweeonderstammenzijnvermeerderddoorstek
enalséénjarigeplantgeënt.Alsvergelijkingwerdensteeds
zaailingonderstammenvan Chamaecyparis lawsoniana gebruikt.Bijde
tweedeentproefinmaart1990isdehelftvandeentlingenopde
normalehoogtegeëntendehelftvandeentlingenextrahooggeënt.
Ophetmomentdatdeentlingendevergroeiingsperiode indekasachter
derughaddenwerdhetslagingspercentagevastgesteld.Hetisechter
nogmoeilijkvasttestellenofdevergroeiingwerkelijksuccesvolis
verlopen.Daaromwerdnaéénjaarophetkuilbedhet
overlevingspercentagebepaald.Beidecijferszijnvanbelangom
mogelijke (uitgestelde)onverenigbaarheid tekunnenvaststellen.
Degeslaagdeentenwerdennadevergroeiingsperiode indekassteeds
vooréénjaarbuitenopeenkuilbedgekuildenvervolgensvoortwee
jaaruitgeplantindevollegrond.Deentlingendieextrahoogwaren
geënt,werdenmetdeentplaatsbovendegrondgeplantomnader
onderzoektekunnendoennaardewijzewaarop infectiemet Phytopthora
zouplaatsvinden.
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3. BRUIKBAARHEID ALSONDERSTAM
3.1 Inleiding
De eisendieaanonderstammen worden gesteld zijn streng. De onderstam
moet inverbandmetdekostprijs gemakkelijk tekweken zijn. Inde
praktijk worden deonderstammen meestal gezaaid. Deonderstamis
meestal zeer nauw verwant aandeteenten cultivar. Ditbevorderteen
probleemloze entvergroeiingenvoorkomt entknobbels enuitgestelde
onverenigbaarheid. Degroeivandecultivar opdeonderstam moet goed
zijnendeonderstam moet eengoede kluit vormen. Daarom ishetniet
eenvoudig omvoor eengangbare onderstam eengoed alternatiefte
vinden.
3.2 Slaging enverenigbaarheid
Zaailingenvan Chamaecyparis
thyoldes waren niet verkrijgbaar zodat
als alternatief isgekozen voor gebruikvandecultivarsvan
C.
thyoïdes.
Een probleembij C. thyoïdes
'Andeleyensis'washetwisselvallige
slagingspercentage bijhetstekken.Hetbewortelenvanstekkenvan
C. thyoldes
'Ericoïdes',dieindetweede entproef inmaart 1990werd
gebruikt, ging erggoed.
De eerste entproef isuitgevoerd indecember 1988.Deenten werden
terzijde gezet onder eenlipoponderstammen inronde potjes.De
geënte planten stonden intrays onder plastic folie indekasbijeen
temperatuur van16C.Perentcombinatie zijn80planten geënt.De
percentages waren weliswaar niet hoog, slechts 57%gemiddeld voor
lawsoniana en49%gemiddeld voor deindeze proef gebruikte
C. thyoïdes
'Andeleyensis', maar erwasgeenverschil tussendetwee
onderstammen.
Inmaart 1990zijnvandeze entcombinaties deoverlevende planten
geteld. Deoverlevingspercentages inmaart 1990zijn vermeld intabel1.
Als uitgangsaantal ishetoorspronkelijke aantal geënte planten genomen
(80).
Tabel 1-Overlevingspercentage inmaart 1990vandrie cultivarsop
twee onderstammen.
Het kleinste betrouwbare verschil (p<0,05)-11,4voor
onderstam en14,0voor cultivar.
onderstam C. lawsoniana
cultivar
C. lawsoniana

'Spek'

C. obtusa
'Nana Gracilis'
C. obtusa
'Crippsii'
gemiddeldper
onderstam

76,3

31,2
23.7
43.7b

C. thyoïdes
'Andeleyensis'
58,8

13,8
8JJ
27.1a

gemiddeldper
cultivar
67,5c

22,5b
16.2a
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Deslagings-enoverlevingspercentagesbij C. obtusa 'NanaGracilis'en
bij C. obtusa 'Crippsii'warenbuitengewoonlaag,ookopdeonderstam
C. lawsoniana. Deslechteentresultatenzijnwaarschijnlijktewijten
aanhetongunstigeenttijdstip indecember.Bijenteninhetvoorjaar
profiterendeplantenvandetoenemendedaglengteenlichtintensiteit.
Devolgendeentproefisomdieredeninhetvoorjaaruitgevoerd.
Geziendelagepercentages iseendefinitiefoordeeloverde
verenigbaarheidvandeverschillendecultivarsmet C. thyoïdes paste
gevennaeenherhalingvandeentproef.
Inmaart1990isdetweedeentproefuitgevoerd.Dezeproefleverdezeer
hogeslagingspercentagesop.Innovember1990naéénjaaropkuileninde
baklagendeoverlevingspercentages tussen81en96%,waarbijergeen
aantoonbareverschillenwarentussendeonderstammen lawsoniana,
thyoïdes 'Andeleyensis'en 'Ericoïdes'.Deresultatenzijnvermeldin
tabel2.
Tabel2-Overlevingspercentage innovember1990vanverschillende
cultivarsopdrieonderstammen.Erzijngeensignificante
verschillen
onderstam C. lawsoniana
cultivar

C. thyoïdes
C. thyoïdes
gemiddeld
'Andeleyensis''Ericoïdes'

'Spek'82

81

83

82

C. obtusa 'Crippsii'90
C. obtusa
'NanaGracilis'
82

88

86

88

86

96

88

85

88

C. lawsoniana

gemiddeld
peronderstam

85

Inoktober1991zijnvaneenaantalvandeplantendieindecember1988
warengeëntdeentverbindingenuitgekooktwaarnadebastgemakkelijkkon
wordenverwijderdendeentverbindingkonwordenbestudeerd.Geconstateerd
werddatdeentenopdeonderstam C. thyoïdes 'Andeleyensis'grote
entknobbelsrondomdeentplaatshaddengevormd,terwijldeentenop
C. lawsoniana uiterlijknauwelijksverdiktwarenrondomdeentplaats.
Nadoorsnijdenvandeentverbinding invertikalerichtingblekende
houtvatenenbastvatenvanonderstamengriffelop C. lawsoniana eenbijna
rechtdoorlopendeverbindingtevormen,terwijlop C.
thyoïdes
'Andeleyensis'dehout-enbastvatenterhoogtevandeentplaatsin
grilligebochtengroeiden.Hetiszeerwaarschijnlijkdatdaardoorhet
transportvanwaterenvoedingsstoffennaarbovenenvanassimilatennaar
benedenhinderondervond.
Indecember1992zijndetoendriejarigeplantenuitdeentproefvanmaart
1990opdezelfdewijzebestudeerd.Alleentverbindingenmet C. lawsoniana
alsonderstamhaddeneenvloeiendeovergangvanonderstamnaargeënte
cultivar.Bijdecultivar 'Spek'wasdeentverbindingaandebuitenkantvan
destamzelfsnauwelijksterugtevinden.Bijdecultivar 'Spek'opde
onderstam C. thyoïdes 'Andeleyensis'wasveelcallusgroeiopgetreden
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waardooreendikkeentknobbelenonregelmatigverlopendeovergangentussen
entenonderstamwarenontstaan.
Ookdeentvergroeiingvande C. obtusa cultivars 'NanaGracilis'en
'Crippsii'wasbeterop C. lawsoniana danopthyoïdes-onderstammen.
Dedriegebruiktecultivarszijnechterwelverenigbaarmetde
thyoides-onderstammen. Erwarengeenplantenuitgevallendoor (uitgestelde)
onverenigbaarheid.Nadriejaarwarendeplantennogsteedsgezond,hoewel
dezeminderhardgegroeidwaren.
3.2Lengte-endiktegroei
Vandeentlingenvandecember1988isnaééngroeiseizoendeplantlengte
gemeten.Degemiddeldelengteop16mei1990percultivarenperonderstam
isvermeld intabel3.Deresultatenzijngeanalyseerdpercultivar.
Tabel3-Gemiddeldelengte(cm)inmaart1990vanverschillende
cultivarsoptweeonderstammen.
Hetkleinstebetrouwbareverschilbij (p<0,05)isresp.6,1
-4,2 -6,8voordecultivars 'Spek'-'NanaGracilis''Crippsii'.Percultivargeldt:ongelijkelettersbetekent
betrouwbaarverschil.

onderstam C. lawsoniana
cultivar
C. lawsoniana
'Spek'
49,9b
C. obtusa
'NanaGracilis' 14,0a
C. obtusa
'Crippsii'
50.5b
gemiddeldper
onderstam
38.1

C. thyoides
'Andeleyensis'
41,7a
12,6a
43.0a

gemiddeldper
cultivar
45,8

13,3
46.7

32.4

Bij C. lawsoniana 'Spek'washetverschilinlengtegroeitussende
tweeonderstammensignificantenookophetoogduidelijkzichtbaar.
Deentlingenmet C. lawsoniana alsonderstamhaddenduidelijkmeer
opgewasdandeentlingenop C. thyoides 'Andeleyensis'.Ookde
breedtegroeivanhetopgewaswasophetooggezienduidelijkmeerop
C. lawsoniana. Bovendienblijftdediktegroeivandeonderstam
duidelijkachterbijdeonderstamC. 'Andeleyensis'. Dewortelgroei
vandeonderstamendusdekluitvormingwasbij C. 'Andeleyensis'veel
minderdanbij C.
lawsoniana.
Ookbij C. obtusa 'Crippsii'washetverschilinlengtegroei
significant.Hetaantalplantenwasechterklein.
Aandeentlingendieinmaart1990zijngeënt,zijnnaéén
groeiseizoenmetingengedaanaandediktegroeivanentenonderstam.
Dediameterisgemetenmeteenschuifmaatjuistonderenjuistboven
deentplaats.
Voordebeoordelingvandiktegroeivangeëntebomenzijngeenmethodes
bekend.Omeenverbandtekunnenleggentussendegroeivandeenten
vandeonderstam lijktheteengoedemethodeomeenverhoudingsgetal
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tussendediktevandegeëntecultivarendeonderstamteberekenen.
Hetgetalzegtietsoverdestevigheidvandeboom.Een
verhoudingsgetal groterdan1betekentdathetopgewaseengrotere
omvangheeftdandeonderstam.Hierdoorisdeboomonvoldoendestevig.
Intabel4zijndediametersvandehoogenlaaggeënteplantenvan
dezelfdeentcombinatiegemiddeld.
Tabel4 -Diameter(mm)vandriecultivarsgeëntopdrieonderstammen
naééngroeiseizoeninmaart1990
Entcombinatie
C. lawsoniana 'Spek'/
C. lawsoniana
C. lawsoniana 'Spek'/
C. thyoides
'Andeleyensis'
C. lawsoniana 'Spek'/
C. thyoides 'Ericoïdes'
C. obtusa 'Crippsii'/
C. lawsoniana
C. obtusa 'Crippsii'/
C. thyoides 'Andeleyensis'
C. obtusa 'Crippsii'/
C. thyoides 'Ericoïdes'
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. lawsoniana
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. thyoides 'Andeleyensis'
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. thyoides 'Ericoïdes'

onder
stam

cv

cv:stam

11,6

8,0

0,7

7,4

8,1

1,1

6,7

7,4

1,1

11,2

5,9

0,5

8,0

5,9

0,7

6,3

5,3

0,8

10,6

6,3

0,6

7,3

5,6

0,8

5,7

5,5

0,9

Bijalledriecultivarswasdeonderstam C. lawsoniana veruithet
dikstenstevigst.Bijdecultivar 'Spek'wasdezeonderstamdeenige
geschikteomdatde thyoides stammenonvoldoendediktebereikten.Bij
decultivars 'Crippsii'en 'NanaGracilis'wasdegriffelmaar
ongeveerhalfzodikalsdeonderstam lawsoniana.
Deze plantenzijn
vervolgensnogtweejaaropgeplant indevollegrondenindecember
1992opnieuwophungroeibeoordeeld.Deplantendiehoogwarengeënt
zijnmetdeentplaatsbovendegrondgeplantommogelijke infectievan
deentmet Phythophtora doordirectcontactmetdegronduitte
sluiten.Deplantendielaagwarengeëntzijnmetdeentplaatsonder
degrondgeplant.
Intabel5isvandezelfdeplantenalsintabel4dediameterin
december1992vermeld.Vandeplantendielaagwarengeëntwashet
nietmogelijkdediktevandeonderstamtemeten.Bijdezeliepde
entverbindingoverindewortelhals.Indetabelzijnalleendehoog
geëntebomenopgenomen.
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Tabel5-Diameter(mm)vandriecultivarsgeëntopdrieonderstammen
nadriegroeiseizoenenindecember1992
Entcombinatie

onderstam

C. lawsoniana
'Spek'/
C.
lawsoniana
C. lawsoniana
'Spek'/

35,2

26,7

0,8

26,8

26,4

1,0

17,0

22,3

1,3

24,8

15,4

0,6

15,0

11,9

0,8

12,8

12,4

1,0

20,2

15,6

0,8

12,5

11,8

0,9

11,2

13,1

1,2

C. chyoïdes 'Andeleyensis'
C. lawsoniana

lawsoniana

C. obtusa 'Crippsii'/
C. thyoïdes 'Andeleyensis'
C. obtusa 'Crippsii'/
C. thyoïdes 'Ericoïdes'
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C.

cv:stam

'Spek'/

C. thyoïdes 'Ericoïdes'
C. obtusa 'Crippsii'/
C.

cultivar

lawsoniana

C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. thyoïdes 'Andeleyensis'
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. thyoïdes 'Ericoïdes'

Bijalledriegeëntecultivarswasdediktegroeivandeonderstam C.
lawsoniana veelsterkerdandediktegroeivandeanderetweeonderstammen.
Dedikteverhoudingcultivar/onderstam isbijdedriecultivarssteedshet
kleinstbij C. lawsoniana enhetgrootstbij C. thyoïdes 'Ericoïdes'.Voor
decultivars 'Crippsii'en 'NanaGracilis'zou C. thyoïdes alsonderstam
watbetreftdediktegroeikunnenvoldoenomdatde
verhoudingdiktegroeiopgewas :diktegroeionderstamkleiner isdan1.
Indecember '92iseveneensdebovengrondsevegetatievegroeigemetendoor
eenlengtemetingofgewichtmeting.Voor C. lawsoniana 'Spek'washet
ondoenlijkhetopgewastescheidenvandeondergrondsedelendoordedikke
stam.Daaromisdealleendelengtevanhetopgewasbepaald.
Bijde obtusa-cultivars waseenlengtemetinggeenbetrouwbareindicatie
omdathetverschil inplantomvangdannietduidelijkzouzijngeworden.
Daarom isdevanachtplantenperbehandelingdestamopdegrenstussen
grondenluchtafgekniptenishetopgewasgewogen.Erwasgeenverschilin
groeitussendehoog-enlaaggeëntaplanten.Perentcombinatiezijnde
lengtesofgewichtendaaromgemiddeld.Dewaarnemingenzijnvermeldin
tabel6.

14

Tabel6-Lengteofgewichtvanhetopgewasperplantvandriecultivars
geëntopdrieonderstammeninmaart1990aanheteindvande
proefindecember1992 (n=16).
Entcombinatie
C. lawsoniana 'Spek'/
C. lawsoniana
C. lawsoniana 'Spek'/
C. thyoides 'Andeleyensis'
C. lawsoniana 'Spek'/
C. thyoides 'Ericoïdes'
C. obtusa 'Crippsii'/
C. lawsoniana
C. obtusa 'Crippsii'/
C. thyoides 'Andeleyensis'
C. obtusa 'Crippsii'/
C. thyoides 'Ericoïdes'
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. lawsoniana
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. thyoides 'Andeleyensis'
C. obtusa 'NanaGracilis'/
C. thyoides 'Ericoïdes'

gewicht(g) lengte(cm)
122
116
100
594
463
395
321
276
253

Bijallecultivarswasdegewasmassahetgrootstop C. lawsoniana enhet
kleinstop C. thyoides 'Ericoïdes'.Bijdecultivar 'Spek'washetverschil
inlengtenietrepresentatiefvoorhetverschilingroeivanhetgewas.De
plantengeëntop C.lawsoniana warenveelzwaarder,haddeneenmeergevulde
plantvormeneenveelgroterewortelkluit.Ookbijde C. obtusa-cultivars
'Crippsii'en 'NanaGracilis'washetgroeiverschilaanzienlijk.

3.3Conclusies
Hetpercentageplantenvandegebruiktecultivarsdatsuccesvolvergroeide
opdeonderstammen C. thyoides 'Andeleyensis'en C. thyoides 'Ericoïdes'is
gelijkaanhetpercentagedatvergroeidmet C.
lawsoniana.
Degroeiopdetweealternatieveonderstammenblijftechterachterbijde
groeiop C. lawsoniana. Deentverbinding ismindergoedvankwaliteitdoor
sterkecallusvormingrondomdeentplaats.Ookblijftdediktegroeivande
onderstamachterwaardoorvooralbijdesterkgroeiendecultivars
onvoldoendestevigebomengroeien.
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4. GEVOELIGHEIDPHYTOPHTHORACINNAMOMI
4.1Uitwendigesymptomen
Deplantpathogene schimmel Phytophthora
cinnamomi veroorzaakt
wortelrot.Deschimmeldringtvanuitdegrondviadewortelsenvia
verwondingendeplantbinnen.Ondergrondse symptomenzijnhetbruin
verkleurenvandewortelsendewortelhals.Bovengrondsesymptomen
zijneengrauwgrijs/groene totbruineverkleuringenverwelkingvan
descheuten.Bijhetaansnijdenvandestamindelengterichting
wordentussendebastenhethouttweebruinestrepenzichtbaar.
4.2Detectie inplantedelen
Deogenschijnlijkziekeplantenwerdeninhetlaboratoriumonderzocht
opdeaanwezigheidvan Phytopthora cinnamomi. Perplantwerdenstukjes
weefseluitgelegdopeenvoor Phytophthora selectieveagar (PVPH)
plaat.
DitmediumbestonduitCMA-agar,10mg/lpimaricine,200mg/l
vancomycine,100ppmPCNB,50ppmHymexazolaangevuldmet
gedestilleerdwater.Bijgeënteplantenwerdensteedsvierstukjes
weefselvandeonderstamenvierstukjesweefselvandegeëntegriffel
uitgelegd.Deisolatieswerdengedurendevijfdagengeïncubeerdbij
20C.Daarnawerdwaargenomenofer Phytopthora cinnamomi kolonies
warenontwikkeld.
4.3 Proefresultatenin1989
In1989isdegevoeligheidvan Chamaecyparis thyoldes 'Andeleyensis'
geëntmet C. lawsoniana 'Spek'of C. ohtusa 'NanaGracilis'vergeleken
metdegevoeligheidvandezaailing C. lawsoniana, degestekte C.
lawsoniana 'Alumii'endegestekte C. thyoïdes 'Andeleyensis'.De
helftvandeplantenwerdopgepotinstandaardpotgrond endehelft
werdopgepotineenmengselvanstandaardpotgrond enpotgrondbesmet
met Phytophthora
cinnamomi. Deplantenwerdenvanjanuaritot
septembergeteeld ineenkasbij18tot20C.Onderdepottenwerden
schotelsgeplaatstomverspreidingvanzoösporenvanziekenaar
gezondeplantentevoorkomen.Inseptemberbedroeghetpercentagedoor
Phytophthora
cinnamomi ziekgewordenplanten100voor C. lawsoniana
'Alumii',38voor C. lawsoniana en34voor C. thyoldes 'Andeleyensis'
geëntmet C. lawsoniana 'Spek'.Erwasgeen Phytophthora opgetredenin
denietgeënte C. thyoïdes 'Andeleyensis'eninditgewasgeëntmet C.
obtusa 'NanaGracilis'.Eengrootdeelvandegeënteplantenwasgepot
metdeentplaatsonderdepotgrond.Vermoedelijk isbij C. lawsoniana
'Spek'op C. thyoldes 'Andeleyensis'deentplaatseeninvalspoort
geweestvoor Phytophthora integenstelling tot C. obtusa 'Nana
Gracilis'.Waarschijnlijk is 'NanaGracilis'veelmindergevoeligdan
de lawsoniana- cultivar 'Spek'.
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4.4Proefresultatenin1990
In1990zijndrieproefgewassennadergetest.Ditwaren C.
lawsoniana,
C. thyoïdes 'Andeleyensis'en C. thyoïdes 'Ericoïdes'.Indezeproef
zijndehelftvande C.lawsoniana plantenenalle thyoldes plantenmet
potgrondopgepotdiemet Phytophthora wasbesmet.Dedetectievan
Phytophthora
cinnamomi indegebruiktegronddoorisolatieisindeze
proefnietgeluktdoordataanvankelijkeenverkeerdesamenstellingvan
hetisolatiemedium isgebruikt.Naaanpassingvanhetmediumluktehet
welomuitdeaangetaste C. lawsoniana planten Phytophthora
cinnamomi
teisoleren.Bijdevisuelebeoordelingtradhetgehelegroeiseizoen
geenaantastingvan Phytophthora
cinnamomi opindetwee
thyoïdes-cultivars.Van C. lawsoniana was37%vandeinziekegrond
opgepotteplantendaadwerkelijkziekgeworden.Ookwas22%vandeniet
kunstmatiggeïnfecteerdeplantenvan C. lawsoniana ziekgeworden.Het
isdusmogelijkdatdeinfectiebij C. lawsoniana inhet
plantmateriaalheeftgezeten.Omdathetaantalziekeplanteninde
ziekegrondaanzienlijkhogerwasdanindenietziekegrondmagmen
aannemendatdegrondeffectiefbesmetwas.Alsmendezeaannamedoet
kanmenconcluderendat Chamaecyparis thyoïdes mindergevoelig
isvoor Phytophthora
cinnamomi dan C.
lawsoniana.
4.5 Proefresultatenin1991
In1991isheteffectvandeplaatsvandeentverbinding,onderof
bovendegrond,onderzocht.Deproefisuitgevoerdmetentcombinaties
vandrieverschillendeonderstammenmetdrieverschillendecultivars.
Dedrieonderstammenwarendegewoonlijkgebruikte C. lawsoniana,
C.
thyoldes 'Andeleyensis'en C. thyoïdes 'Ericoïdes'.Dedriegeënte
cultivarswaren C. lawsoniana 'Spek', C. obtusa 'Crippsii'en C.
obtusa 'NanaGracilis'.Deéénjarigeentlingenwerdenvoordehelft
opgepotingezondepotgrondenvoordehelftopgepotinmet
Phytophthora
cinnamomi geïnfecteerdepotgrond.Dehooggeënteplanten
werdenmetdeentplaatsbovendepotgrondopgepotendenormaalgeënte
plantenmetdeentplaatsonderdepotgrond.Deplantenzijnvanmei
totoktoberindekasgeteeld.
Deresultatentoondenaandatalleentcombinaties inmeerofmindere
mateaangetastkondenwordendoor Phytophthora
cinnamomi. Hetbleek
datdeonderstam C. thyoïdes 'Ericoïdes' hetminstgevoeligwas,maar
zelfsopdezeonderstamwerdmeerdaneenkwartvandeplantenziek.
Decultivar C. obtusa 'Crippsii'bleekincombinatiemetalle
gebruikteonderstammenmindergevoeligtezijndan C. lawsoniana
'Spek'en C. obtusa 'NanaGracilis'.Deplaatsvandeentverbinding,
bovenofonderdegrond,wasvaninvloedopdekansopeen
Phytophthora aantasting.Wanneerdeentplaatsonderdegrondzatwas
dekansopaantastinggroter.Waarschijnlijkwasdeentplaatsde
invalspoortvoordeschimmel.
Erwerdeveneensopkleineschaaleenvergelijkinggemaakttussende
gevoeligheidvoor Phytophthora
vandeookalsonderstam gebruikte C.
pis ifera 'Plumosa' en C. lawsoniana. Indeproefbleek C. pis ifera
'Plumosa'zelfsnoggevoeligertezijnvoor Phytophthora
cinnamomi dan
C.
lawsoniana.
In1991werdineenteeltvan C. thyoïdes 'Andeleyensis',eenspontane
aantastingvan Phytophthora
cinnamomi gesignaleerd.Dezeplanten
werdenopgekweekttotonderstamenstondenvoorhettweedejaarin
kleinepottenondernatteomstandigheden.Ditiseenbewijsdat C.
thyoïdes weliswaarmindergevoelig,maarzekernietresistentistegen
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Phytophthora
4.6 Conclusies

cinnamomi.
Phytophthora-gevoeligheid

Dealsonderstamtegebruiken C. thyoïdes 'Ericoïdes'en
'Andeleyensis'zijnmindergevoeligvoor Phytophthora
cinnamomi dande
traditioneelgebruikte C. lawsoniana. Detweealternatieve
onderstammenzijnechternietresistent.Wanneerdeentplaatsonderde
grondwordtgeplantisdekansopaantastingdoor Phytophthora
cinnamomi groterdanwanneerdeentplaatszichbovendegrondbevindt.
Deentplaats iseeninvalspoortvoor
Phytophthora.
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5. DISCUSSIE
Dematevanaantastingdoor Phytophthora
cinnamomi hangtsterkafvan
devitaliteitvandeplanten.Deteeltomstandighedenzijnvangroot
belang.Plantendiealsgevolgvangoedegroeiomstandighedenin
optimaleconditieverkerenzijnmindergevoeligdanplantendieineen
stresssituatiezijn.
Bijkunstmatige infectiezijnomstandighedenzoalsondermeerhet
gebruikteisolaatendedoseringvanhetinoculumvangroteinvloed.
Hunt(1984)beschouwdehetnietconstaterenvaneeninfectiena
inoculatiemet Phytophthora nietalsresistentiemaaralsverminderde
gevoeligheid.Hiermeekonwordenverklaardwaaromderesultatenvan
verschillendeonderzoekerselkaarnietaltijdbevestigden.De
aanvankelijkschijnbareresistentievan C. thyoïdes 'Andeleyensis'en
'Ericoïdes'indeproevenophetProefstationin1989en1990enhet
latertóchoptredenvan Phytophthora indezecultivarskanhiermeeook
wordenverklaard.Deaangetasteplantenbevondenzichineenstress
situatieomdatzevoorhettweedejaarineenkleinepotgroeiden
ondernatteomstandigheden.
Deverminderdegevoeligheidvoor Phytopthora cinnamomi dieHunt
constateerdebij C. thyoïdes,
C. nootkatensis
en x
Cupressocyparis
leylandii wasvóórpublicatiedoorHuntookaldoorandere
onderzoekersvastgesteld.
Huntconstateerdeeengoedeverenigbaarheidvanlawsonianacultivars
met C. thyoïdes alsonderstamzonderopzwellingronddeentplaats.Een
goedeverenigbaarheidmet C. lawsoniana 'Spek'werdookgeconstateerd
ophetProefstation,echterwelmetsterkverdikteentknobbelsenmet
onvoldoendedikkingvandeonderstam.Gedurendedeproefperiodetrad
echtergeenuitvalopdooronverenigbaarheid.DeophetProefstation
voordeBoomkwekerijonderzochte C. obtusa-cultivars 'Crippsii'en
'NanaGracilis'kwameninhetonderzoekvanHuntnietvoor.
EengoedegroeivergelijkingisdoorHuntnietgemaaktomdatzijnproef
natweejaarisafgebroken.Inhetderdelevensjaar,ditishettweede
groeiseizoennauitplantenindevollegrond,vindtechterdesterkste
groeiplaatsenontstaandeverschillenindiktegroeiengewasmassa.
Omeenstevigeboomtekrijgenmoetdeonderstamminimaalzodikzijn
alsdestamvandegeëntecultivar.Datbetekentdatdeberekende
dikteverhoudingcultivar/onderstamkleinerdan1moetzijn. C. obtusa
'NanaGracilis' en C. obtusa 'Crippsii'zoudendanwatdiktegroei
betrefteventueelop C. thyoïdes 'Andeleyensis'kunnenwordengeënt.
C. thyoïdes 'Ericoïdes'iswatbetreftdiktegroeivoorgeenvande
driegetestecultivarsgeschiktalsonderstam.
Voordecultivar C. lawsoniana 'Spek'zijnde thyoïdes onderstammen
absoluutongeschiktomdatdegewasmassazowelwatbetreftlengteals
deomvangvandeplantveeltegeringis.Ookbijdeobtusa-cultivars
'Crippsii'en 'NanaGracilis'ishetgroeiverschilzeeraanzienlijk.
Voor 'Crippsii'ishetgroeiverliesevenalsbij 'Spek'nietacceptabel
omdathetlangerduurtvoordegewenstemaatwordtbereikt.
C. obtusa 'NanaGracilis'wordtveelgebruiktalspotplantje.De
habitusvandeplantkanpositiefwordenbeïnvloedwordendooreen
langzameregroeiomdateenminderlossegroeiwijzeontstaat.Voordeze
cultivar iseen thyoïdes-onderstam mogelijkacceptabel.
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Inoktober1989zijnstekkengemaaktvan Chamaecyparis
thyoldes
afkomstigvanoudeplantenuitArboretumTrompenburginRotterdam.
Dezestekkengroeidenmatigenzoudeneerstvoorjaar1992kunnen
wordengeënt.Daarnaastzijnvoorjaar1991zadenvan Chamaecyparis
thyoldes uiteenbotanische tuininNoord-Amerikaverkregen,dieeen
aantalzaailingenopleverden.Omdatdeinditrapportbeschreven
resultatenweinighoopgavenopeenalgemenebruikbaarheidvan C.
thyoïdes alsalternatiefvoor C. lawsoniana , isbeslotenhet
onderzoektestoppen.Dehiergenoemdeonderstammenzijndaaromniet
meergeënt.
OnderzoeksresultatenvanBlomme(1968)eninformatievanboomkwekers
leverdenanderesuggestiesvoordevermeerderingvan C. obtusa
cultivars. C. obtusa 'Crippsii'isvolgensBlommeuitstekendte
stekkenengroeitgoedopeigenwortel. C. obtusa 'NanaGracilis'is
óókgoeddoorstekkentevermeerderen,maarwordtindepraktijknog
vaakgeëntvanwegedegroteregroeikracht.EengoedeonderstamvoorC.
obtusa cultivarsdieeengoedegroeikrachtgarandeertisvolgens
Blomme Thuya occidentalis.
Ditwordtbevestigddooreenboomkwekerdie
'NanaGracilis'entop Thuya occidentalis.
Deze kwekernoemtals
voordeelvandezeonderstam:deonderstamiseenzaailing,dusheeft
eengoedwortelstelsel.Erisweinigopsnoeiwerkendeslagingis
beterdanbijdevroegergebruikte C. pis ifera. Bovendienbleekuit
onderzoekophetProefstationdat C. pis ifera ookuiterstgevoeligis
voor Phytophthora.
Thuya isweleenwaardplantvoor Phytophthora, maar
hetgewasisnietgevoelig.
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6. CONCLUSIE
C. thyoldes-cultivars zijnnietalgemeenbruikbaaralsonderstamvoor
Chamaecyparis-cultivars. Zezijnmindergevoeligvoor Phytophthora
cinnamomi dandegebruikelijke Chamaecyparis lawsoniana enwel
verenigbaarmet Chamaecyparis-cultivars. Dekwaliteitvande
entverbinding isechterslechterdoorvormingvangroteentknobbels
metnamebij C. lawsoniana 'Spek'!Degroeiop thyoldes-onderstammen
isechteraanzienlijkminderendediktegroeivandeonderstamblijft
achterbijdediktegroeivandegeëntecultivarwaardooronvoldoende
stevigeplantenontstaan.
Alternatieveoplossingenvoordegrotegevoeligheidvan Chamaecyparis
cultivarsvoor Phytophthora
cinnamomi zijn:demindergevoelige
cultivarsvermeerderendoorstekentelenopeigenwortel.
Chamaecyparis obtusa 'NanaGracilis'kanwordengeëntop Thuya
occidentalis.
Voorzeergevoelige C.lawsoniana
cultivarsdieniet
kunnenwordengestektisergeengoedevervangendeonderstamvoorC.
lawsoniana. Dezecultivarszullenwellichtuithetsortiment
verdwijnen.
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