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Watermerkziekte en de toekomst van de wilg in
Nederland

M. de Kam en G. van Tol
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In de laatste week van juni 1988 heeft op De Dorschkamp een bijeenkomst plaatsgevonden van bijna alle
deskundigen die op een of andere manier werken aan
de oplossing van het probleem van de watermerkziekte,
veroorzaakt door de bacterie Erwinia salicis (Figuur 1 ).
Het doel van de bijeenkomst was de internationale samenwerking op dit gebied te stimuleren en te coördineren en een overzicht te krijgen van de stand van zaken
van het onderzoek. Er waren 12 deelnemers, afkomstig
uit Engeland, Frankrijk, België en Nederland. Veertien
voordrachten werden gehouden. Voorts vonden er veldexcursies plaats en de afdeling pathologie van De
Dorschkamp gaf een practicum over het aantonen van
de bacterie met behulp van serologische methoden.
Eind 1988 zullen de proceedings van deze bijeenkomst
door De Dorschkamp worden uitgegeven. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de stand van
zaken met betrekking tot het onderzoek.
Het maatschappelijk belang van het onderzoek naar
de watermerkziekte hangt nauw samen met de vraag,
wat het maatschappelijke en economische belang is van
de wilg in Nederland en daarbuiten. Daarom wordt in dit
artikel eerst een beschouwing gewijd aan het actuele en
potentiële belang van de wilg in Nederland.

I

Summary
Watermark disease and the future of the wiJ/ow in
the Netherlands
This artic/e informs Duteh foresters about the state
of the present knowledge on Watermark disease and
diseusses the potential possibilities for the cultivation of wil/ow in eonneetion with Ihe Watermark
disease problem in the Netherlands. For detai/ed
information the reader is referred 10 the list of references to this artiele and to the proceedings of a
symposium on Watermark disease held in Wageningen in June 1988 which will be published at the end
of 1988 by the research Institute for Forestry and
Landscape Planning "De Dorsehkamp", P.O.B. 23,
6700 AA Wageningen, the Netherlands.

Hel belang van de wilg in Nederland
Het economisch belang van de wilg in Nederland lijkt op
het eerste gezicht vrij beperkt. Het totale areaal omvat

Figuur 1 Door walermerkziekte aangetaste wilgen, bepaald geen sieraad in het
landschap.
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Figuur 2 Boombeplanting van schietwilg (Salix alba) in Flevoland.

niet meer dan circa 1000 ha opgaand produktiebos (Figuur 2). Daarnaast is nog eens ruim 3000 ha bos met
wilg als hoofdboomsoort (spontaan bos, struweelachtig
bos, enz.) en iets minder dan 4000 ha aan grienden
aanwezig (Nederlandse bosstatistiek 1985). In de beide
laatste groepen spelen andere wilgesoorten dan de
schietwilg een belangrijke rol. Een aanzienlijk deel van
het areaal aan wilgeproduktiebos zou zonder problemen
in populier kunnen worden omgezet.
Jaarlijks komt 5000 tot 10.000 m3 wilgehout op de
markt (Rapport van de Werkgroep Watermerkziekte van
het Staatsbosbeheer, december 1984). Ook hier geldt,
dat voor veel toepassingen evengoed populierehout gebruikt kan worden, wellicht met uitzondering van goede
klompen en cricket-bats, waarvoor wilgehout het beste

is.
Toch is het niet verstandig om de schietwilg dan maar
te schrappen uit de lijst van belangrijke Nederlandse
boomsoorten. Volgens het meerjarenplan bosbouw zal
tot het jaar 2000 jaarlijks 300.000 m3 zacht loofhout
(afkomstig van populier en/of wilg) op de markt moeten
komen. Na het laar 2000 moet dat zelfs oplopen tot
640.000 m3 per jaar. Voor het realiseren van deze omvangrijke produktie staan in totaal ca. 25 populiereklonen uit de secties Aigeiros en Tacamahaca en hun hybriden ter beschikking, eventueel aangevuld met enkele
klonen van de grauwe abeel. Door beperkende factoren
zoals wind, temperatuur en gevoeligheid voor ziekten is
het aantal bruikbare klonen in veel gebieden beduidend
lager. Aanvulling van dit sortiment met een goed groeiende inheemse soort als wilg is daarom zeer wenselijk.
Het gebruik van een andere soort uit een ander geslacht
draagt bij tot een zekere mate van risicospreiding. Daarnaast kunnen kleine verschillen in groeiplaatseisen tussen wilg en populier bijdragen aan een optimale afstemming tussen groeiplaats en boomsoort.
Behalve deze technische redenen is ook uit andere

overwegingen uitbreiding van het sortiment opgaande
boomsoorten gewenst. Het merendeel van het Nederlandse bosareaal heeft naast een economische produktiefunctie nadrukkelijk ook een recreatieve en ecologische functie. Dat geldt voor bestaande bosgebieden,
maar evenzeer voor bijvoorbeeld nieuw aan te leggen
bossen in de randstad. Met name in die gebieden, waar
een intensieve afweging tussen verschillende vormen
van grondgebruik moet plaats hebben zullen naast economische aspecten ook de recreatieve en ecologische
aspecten doorslaggevend zijn voor de bereidheid bij
bestuurders om dit soort boselementen aan te leggen.
Het gebruik van de wilg naast populier zou in ieder geval
een bijdrage leveren in het streven naar meer variatie ten
behoeve van de recreatie. Ook voor het insektenleven is
de wilg van groot belang: het is in het vroege voorjaar
een van de belangrijkste drachtplanten voor verschillende bijensoorten.
Naast het gebruik van de schietwilg in bosverband is
ook het gebruik als opgaande boom in weg- en grensbeplantingen en in stedelijke beplantingen van belang.
Vooral in de laag gelegen delen van Nederland is de
schietwilg van grote landschappelijke waarde. Vervanging van de wilg door populier ligt bij dit type beplantingen niet zonder meer voor de hand. Soms zijn hiertegen
landschappelijke bezwaren, soms is er sprake van een
zekere aversie tegen populier. Verder spelen de overwegingen die reeds bij het gebruik in bossen genoemd
zijn een rol bij het gebruik van de wilg in het landelijk
gebied. Wanneer jaarlijks een produktie van circa
230.000 m3 zacht loofhout wordt verwacht uit weg- en
grensbeplantingen (meerjarenplan Bosbouw), dan is het
wenselijk om de schietwilg als alternatief voor de populier te behouden.
Als gevolg van de watermerkziekte heeft momenteel
echter een tegengestelde ontwikkeling plaats. In bosgebieden wordt vrijwel geen schietwilg meer aangeplant;
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beplantingen uit het recente verleden, zoals in Flevoland, worden rond hun tiende jaar vaak ernstig aangetast
en vervolgens vervangen door andere boomsoorten. In
het landelijk gebied vindt op bescheiden schaal nog
aanplant plaats. Ook hier wordt, waar mogelijk, vaak
voor andere boomsoorten gekozen (bijvoorbeeld es).
Bestaande beplantingen van wilg zijn vaak ernstig aangetast (De Kam, 1984a); ze vormen daardoor een aanfluiting voor het begrip "landschappelijke waarde". Alleen het gebruik van S. alba als knotwilg (eveneens van
grote landschappelijke en ecologische waarde) wordt
door de watermerkziekte minder beperkt. Naast de
schietwilg komen nog een groot aantal wilgesoorten in
Nederland voor. Hun belang voor natuur- en landschap
is buiten discussie. Voor deze wilgesoorten, en voor
goed onderhouden knotwilgen, lijkt de watermerkziekte
tot nu toe geen ernstige bedreiging te zijn.
Toch is waakzaamheid geboden: er is weinig studie
gemaakt van de gevoeligheid naar de verschillende
soorten wilg voor de ziekte. Bij een aantal soorten is de
ziekte in elk geval waargenomen (zie bij waardplanten).
Dat rechtvaardigt extra aandacht voor soorten zoals de
geoorde wilg (S. aurita) en de grijze wilg (S. cinerea). die
op vrij grote schaal worden gebruikt in landschappelijke
beplantingen en die evenals de schietwilg door stek
worden vermeerderd, zodat vermoedelijk beplantingen
worden aangelegd met een beperkt aantal klonen. De
kans is namelijk groot, dat jarenlang grote hoeveelheden
stek gesneden wordt van een beperkt aantal moederbomen.
Conclusie: De schietwilg als opgaande boom is voor
Nederland een belangrijke boomsoort om de volgende
redenen:
- Het is een inheemse boomsoort die eenvoudig te
vermeerderen is en die snel groeit.
- Het is een landschappelijk waardevolle en zeer karakteristieke soort voor de laaggelegen vochtige gebieden in Nederland.
- Ecologisch gezien is het een waardevolle soort, die
onder andere voor verschillende bijensoorten van belang is.
- Het is een goede houtproducent, die naast populier
een belangrijke rol kan spelen bij het streven naar verhoging van de houtproduktie.
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gen. Daaruit bleek dat in de gemeente Amsterdam de
laatste tien jaar 3337 wilgen ten gevolge van de watermerkziekte zijn geveld. De kosten hiervan zijn berekend
op f 1000,- per boom. Te veronderstellen dat deze
ziekte de gemeenschap jaarlijks enkele miljoenen guldens kost, lijkt op grond van deze cijfers niet overdreven.
Conclusie: De schade die de watermerkziekte aanricht
in Nederland is niet berekend; de schade te schatten op
enkele miljoenen guldens per jaar lijkt reëel.
Stand van zaken bij het onderzoek naar de
watermerkziekte
De geografische verspreiding van de ziekte
De ziekte komt algemeen voor in Nederland (Jansen,
1969). België (Rijckaert et al., 1984) en Engeland
(Preece, 1977). Het ligt voor de hand, dat E. salicis op
zijn minst ook in delen van Duitsland en Frankrijk aanwezig is, maar daar is nooit onderzoek naar gedaan,
E. salie is is met grote waarschijnlijkheid aanwezig in
Zweden, ondanks het ontbreken van ziektesymptomen
daar (De Kam, 1985). In andere werelddelen is de ziekte
nooit gesignaleerd.
Conclusie: De geografische verspreiding van E. salie is
is niet exact vastgesteld; de watermerkziekte is tot nu toe
alleen waargenomen in Noordwest Europa.
De waardplanten van E. salicis
E. salie is is uitsluitend pathogeen voor het geslacht Salix
(De Kam, 1984b). Er bestaan echter grote verschillen in
het voorkomen van de ziekte bij verschillende wilgesoorten (Miller-Jones, 1979; De Kam, 1984b). Ernstige
aantastingen zijn gemeld op S. al ba en op kruisingen
van S. alba met S. fragilis (in de literatuur ook vermeld
als S. viridis en S. X Rubens). In niet-epidemische vorm
is de ziekte in het veld waargenomen op S. fragilis,
S. viminalis, S. caprea, S. vitellina (soms vermeld als
S. al ba var. vitellina), S. triandra en S. cinerea. Daarnaast is de ziekte langs kunstmatige weg geïnduceerd
in S. amygdalina en S. purpurea (Lindeijer, 1932).
Conclusie: De watermerkziekte komt alleen voor bij
wilg. Salix alba heeft er momenteel het meest van te
lijden.

De economische schade
Tot nu toe is er geen analyse gemaakt van de schade die
de ziekte veroorzaakt aan de wilg in Nederland; ook zijn
de kosten van het onderzoek nooit afgewogen tegen de
baten die voortvloeien uit de oplossing van het probleem
watermerkziekte. Tijdens het symposium was een bijdrage van een medewerkster van het Bureau Onderzoek en Advies van de Amsterdamse Dienst Beplantin322

Het aantonen en identificeren
Omdat bacteriën onzichtbaar zijn voor het blote oog en
weinig morfologische verschillen vertonen zijn er speciale technieken nodig om ze te kunnen bestuderen (Figuur 3 en 4). In het geval van E. salie is zijn er betrouwbare methoden ontwikkeld om de bacterie in reinkultuur
te identificeren (Dye, 1969; De Kam, 1976; Preece et al.,
1979).

tatie, zeer waarschijnlijk door middel van regen en wind.
Hoe groot de afstand is die de bacteriën kunnen afleggen is niet precies bekend. Vijftig meter is aangetoond,
maar vermoedelijk is het een veelvoud daarvan IVan der
Zweep & De Kam, 1982). Het is vanzelfsprekend, dat
tijdens het vervoer door de lucht er sterke verdunning
van het inoculum optreedt, zodat de kans dat een boom
besmet raakt, afneemt naarmate hij verder van een aangetaste boom staat. Vaak blijken alle bomen in de directe
omgeving van een aangetaste boom besmet te zijn, ook
al vertonen ze nog geen symptomen.

Figuur 3

Erwina salicis; petrischaal met bacteriekolonies.

Daarnaast kan de bacterie in de natuur worden aangetoond, ook in geringe concentraties. In bomen, ook
wanneer deze nog geen uit- of inwendige symptomen
van de ziekte vertonen, maar ook als een boom is afgestorven en de bacterie zelf al dood is, kan E. salicis nog
worden aangetoond (Wang, 1974). Verder kan het gedrag van de bacterie op de oppervlakte van de plant
worden bestudeerd (Van der Zweep & De Kam, 1982;
Bosch, 1983). Er is zelfs een methode ontwikkeld om
door middel van bladbemonstering na te gaan, of de
bacterie ergens anders in de boom aanwezig is (De
Kam, 1982a). Serodiagnostiek is bij al deze methoden
het belangrijkste hulpmiddel.

Verspreiding via worte/vergroeiingen
Een tweede mechanisme is die via wortelvergroeiingen.
Tot nu toe is dat eenmaal waargenomen (Wong et al.,
1974). De rol die wortelvergroeiingen spelen bij de verspreiding van de ziekte hangt af van de mate waarin dit
soort vergroeiingen bij de wilg voorkomen. Dit laatste is
onvoldoende onderzocht. Het onderzoek dat gedaan is
doet vermoeden, dat wortelvergroeiingen bij Salix alba
weinig voorkomen.
De veronderstelde verspreiding via vermeerderingsmateriaal
E. salicis is een bacterie, die zich in het xyleem van Salix
bevindt, een boomsoort die kunstmatig vermeerderd
wordt door middel van stekken of meerjarige takken,
poten genaamd. Wat ligt meer voor de hand dan dat de
bacterie wordt verspreid door middel van geïnfecteerde
stekken of poten? Toch wordt langzamerhand duidelijk,
dat het vrijwel zeker niet op die manier gebeurt. Eenjarige scheuten, gegroeid op moerstoven of knotwilgen
zijn vrijwel altijd vrij van de bacterie, zelfs al is de moerstoof of knotwilg zelf besmet (De Kam, 1983). In poten,

Conclusie: De methoden om vast te stellen of E. salicis,
waar dan ook, al of niet aanwezig is, zijn beschikbaar.
Daarmee is voldaan aan een van de belangrijkste voorwaarden om het gehele ziektesyndroom te kunnen analyseren.
De epidemiologie van E. salicis
Verspreiding van de bacteriën
Om inzicht te krijgen in de wijze, waarop zich een epidemie van een bacterieziekte opbouwt, is het allereerst
nodig te weten, hoe de bacterie zich van een zieke naar
een gezonde boom verplaatst. Bij E. salie is zijn verschillende mechanismen aangetoond of gesuggereerd.

Verspreiding door de lucht
Ten eerste heeft er verspreiding plaats door de lucht.
Zodra een boom verwelking vertoont, treedt er sap uit de
boom, waarin zich miljarden E. salicis bacteriën bevin·
den. Deze worden verspreid naar de omliggende vege-

' - - - - - - - , 20flm
Figuur 4 Erwinia salicîs bacteriën.
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die met name in Engeland veel worden gebruikt om
wilgen te vermeerderen, komt de bacterie wel voor.
Daaruit heeft men geconcludeerd dat besmetle poten
later zieke wilgen opleveren (Wong et al., 1974; Gremmen & De Kam, 1 975; Preece, 1 979). Dit laatste is echter
niet aangetoond: wanneer zieke poten worden geplant,
blijken daar volkomen gezonde bomen uit te kunnen
groeien (Dowson, 1937; eigen waarnemingen). Natuurlijk is dit gegeven geen reden om de gezondheid van
vermeerderingsmateriaal te veronachtzamen: plantmateriaal dient altijd vrij te zijn van pathogene organismen,
omdat dit materiaal overal in binnen- en buitenland wordt

verspreid en zo een potentiële bron vormt van verspreiding van ziekten. In het geval van de watermerkziekte is
besmet vermeerderingsmateriaal echter niet de verklaring voor het massaal voorkomen ervan.

Andere manieren van verspreiding
In de literatuur zijn nog twee andere manieren van verspreiding gesuggereerd, te weten die via de grond vanaf
stobben van aangetaste, omgezaagde bomen (Wong et
al., 1974), en die door insekten (Lindeijer, 1932). Voor
beide theorieën is echter onvoldoende experimentele
bewijsvoering.
Conclusie: De belangrijkste vorm van verspreiding van
E. salicis van zieke naar gezonde bomen is door de
lucht. Een tweede mogelijkheid is die via wortel vergroeiingen, maar deze spelen waarschijnlijk een ondergeschikte rol. Verspreiding van de bacterie via poten vindt
plaats, maar verklaart niet het massale optreden van de
ziekte.
Andere epidemiologische factoren
Hoe snel een epidemie zich ontwikkelt hangt behalve
van het verspreidingsmechanisme van de bacterie ook
van vele andere factoren af, zoals weersgesteldheid,
incubatietijd, wijze van cultuur van het gewas, resistentie
van de waardplant, fysiologie van de waardplant, bodemfactoren, enzovoort. Bij E. salicis is hierover nog
weinig bekend. Uit recente proeven blijkt, dat de bodem
waarop de wilg wordt geteeld wellicht van invloed is op
de ontwikkeling van de ziekte.
Conclusie: Een aantal aspecten van de epidemiologie
dienen nader te worden onderzocht; daarbij verdienen
de groei plaats en de fysiologie van de wilg extra aandacht.
De infectiebiologie van E. salicis
Er zijn vele proeven genomen om vast te stellen hoe de
bacterie onder natuurlijke omstandigheden de boom
binnendringt (Gremmen & De Kam, 1981 ). Tot nu toe met
weinig resultaat. Intensivering van het onderzoek in die
324

Figuur 5 Salix alba 'Lichtenvoorde', aangetast door de watermerkziekte,

richting is urgent, omdat kennis van de infectiebiologie
zal leiden tot betere inzichten in het ontstaan van epidemieën en vermoedelijk ook zal leiden tot verbetering van
de resistentietoetsing.
Conclusie: De wijze waarop de bacterie de plant binnendringt is niet bekend; onderzoek hiernaar is urgent.
De waardplant-pathogeen relatie

E. salicis leeft in het xyleemgedeelte van de wilg. De
bacteriën komen niet voor in de bladeren en in de bast.
In het xyleem komen ze voor in de vaten, af en toe in
houtvezels, in parenchymcellen en in mergcellen. Thyllen (blaasvormige parenchymcellen die een xyleemvat
afsluiten waardoor het vochtlransport wordt belemmerd)
worden weinig gevormd (Wong & Preece, 1978). Dit laatste is van belang omdat bij verschillende andere vaatziekten de vorming van thyllen een van de redenen is dat
er verwelking optreedt. In het geval van E. salicis moet
verwelking dus andere oorzaken hebben. (Figuur 5).

is echter niet bewezen. Behalve het veroorzaken van
verwelking profiteert de bacterie natuurlijk ook van de
voedingsstoffen die normaal aan de boom ten goede
komen.
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Figuur 8

Conclusie: De manier waarop E. salicis de wilg te lijf
gaat, is voor een deel bekend. Een belangrijk mechanisme is het belemmeren van het watertransport waardoor ten slotte verwelking optreedt; dit wordt veroorzaakt
door een complex van factoren.

Tweejarige takken van schietwilg; links gezond,

Moleculaire aspecten
Om vast te stellen hoe E. salicis zijn waardplant "herkent", op welke wijze hij de wilg binnendringt, zich in de
boom verspreidt en deze ziek maakt (pathogenese) is
studie op moleculair niveau, zowel van bacterie als
waardplant, onmisbaar. Hoe de plant reageert op de
aanwezigheid van het pathogeen (afweermechanismen), of er toxinen worden gevormd. enzovoort, maakt
moleculair biologisch onderzoek onmisbaar. Dit onderzoek richt zich momenteel op de studie naar de aard van
de stoffen die de bacterie produceert en die gecorreleerd
zijn met verwelkingssymptomen. Daarnaast worden
DNA-technieken aangewend om de genetische basis
van de virulentie vast te stellen en meer te weten te
komen over de manier waarop E. salicis de wilg ziek
maakt en hoe de plant zich verdedigt. Op het symposium
werden de eerste resultaten van deze studies gepresenteerd.

rechts ziek.
Er zijn een aantal onderzoeken gedaan, die een plausibele verklaring opleveren voor de verwelkingssymptomen bij E. salicis. Het voert te ver om hier in te gaan op
het onderzoek dat het fenomeen van de verwelking verklaart. Enkele conclusies moeten echter worden genoemd. Verwelking van de wilg is het resultaat van verschillende activiteiten van de bacterie en de reactie van
de boom daarop. Ten eerste wordt een aantal vaten
verstopt door de enorme massa's bacteriën die zich erin
ophopen (Metcalfe, 1940, 1941). Ten tweede produceert
E. salicis een aantal hoogmoleculaire verbindingen, die
met de sapstroom worden meegevoerd en verwelking
kunnen induceren, vermoedelijk door verstopping of
aantasting van membranen (De Kam, 1982b). Ten derde
blijkt in een aangetaste wilg een aantal organische verbindingen, die in een gezonde wilg in merg- en parenchymcellen voorkomt, in de vaten te lekken en daar te
polymeriseren, waardoor totale afsluiting van vaten
wordt veroorzaakt. De verkleuring in het hout van zieke
wilgen wordt hier eveneens aan toegeschreven (Wong
& Preece, 1978, a,b,c) (Figuur 6). Tenslotte zijn er aanwijzingen, dat E. salicis een toxine produceert, dat necrose van het blad induceert; het bestaan van zo'n toxine

Conclusie: Strategisch onderzoek op moleculair niveau
is noodzakelijk als ondersteuning van het toegepaste
onderzoek, met name op het gebied van resistentiemechanismen. Dit onderzoek wordt sinds enkele jaren op
beperkte schaal uitgevoerd.
Methode om gevoeligheid te toetsen
Tot nu toe is er geen onderzoek gedaan naar de vraag,
of het verschil in voorkomen van de ziekte bij de verschillende Salix soorten een genetische basis heeft. Om dit
vast te stellen is het nodig, de verschillende soorten
onder vergelijkbare omstandigheden te toetsen. Daarnaast dienen er gecontroleerde kruisingen te worden
uitgevoerd en de kruisingsprodukten te worden getoetst.
In 1986 is een methode gepubliceerd, om de gevoeligheid van wilgen voor E. salicis vast te stellen (De Kam,
1986). Hierbij worden wilgen in hun tweede en derde jaar
kunstmatig geïnfecteerd met de bacterie. De reactie van
de planten wordt in het jaar na inoculatie beoordeeld.
Deze methode is uitvoerig besproken tijdens het in de
inleiding genoemde symposium. Hoewel de methode
voor verbetering vatbaar is, waren de veredelaars op het
symposium van mening dat, gezien de ervaringen met
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deze methode, er een veredelingsprogramma op ziekteresistentie kan worden gestart. Daarbij gaat men er
van uit dat de zich uitbreidende kennis van de ziekte
binnen afzienbare tijd zal leiden tot verbetering van de
toetsmethodiek.
Conclusie: Er is een methode ontwikkeld, om de gevoeligheid van wilgen voor watermerkziekte vast te !?,tellen.
De methode is niet "waterdicht", maar geeft zodanige
aanwijzingen omtrent de gevoeligheid van de wilg, dat hij
routinematig kan worden toegepast bij de resistentieveredeling. Onderzoek is gestart om vast te stellen of
verschillen in aantasting tussen de soorten berusten op
genetisch bepaalde verschillen in resistentie.
Maatregelen
Op de slotzitting van de bijeenkomst zijn onder andere
aanbevelingen geformuleerd om de ziekte te voorkomen. Deze volgen logischerwijze uit de resultaten van
onderzoek die in dit artikel zijn samengevat.
a Zodra uitwendige symptomen van de ziekte worden
waargenomen (zie fig. 5), dienen de betreffende bomen
met spoed te worden omgezaagd.
b Knotwilgen dienen om de vijf jaar te worden geknot
of eerder, wanneer er uitwendige symptomen van de
ziekte optreden.
c De aanplant van extreem gevoelige klonen dient te
worden nagelaten.
(In Nederland betreft dit S. alba 'Liempde', 'Drakenburg'
en 'Lichtenvoorde').

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot het
onderzoek waren de volgende:
a Het onderzoek dient zich te richten op verandering
van het sortiment met behulp van resistentieveredeling.
b Uitbreiding van de kennis van de infectiebiologie.
c Onderzoek naar de overleving van de bacterie in
gevelde bomen en stobben.
d Onderzoek naar verschillen in virulentie tussen verschillende bacterie-isolaten.
e Bestuderen van de pathogenese, waarbij fysiologisch
onderzoek van de wilg nadrukkelijk wordt betrokken.
f Het vaststellen van een eventueel verband tussen
optreden van de ziekte en de groeiplaats.
g Ontwikkelen van biotechnologische methoden, die
kunnen worden toegepast bij het onderzoek genoemd
onder punt a, b, c en d.
Discussie
De kennis omtrent de watermerkziekte stelt ons nu in
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staat om een veredelingsprogramma op ziekteresistentie bij de wilg uit te voeren. Daarnaast is aanvullend
onderzoek noodzakelijk op het gebied van de infectiebiologie van de bacterie, de fysiologie van de wilg (vooral
gericht op resistentiemechanismen en waterhuishouding in de plant) en groeiplaatsfactoren in relatie met het
optreden van de ziekte. Het onderzoek naar de watermerkziekte van de wilg is daarmee op een cruciaal punt
aangekomen. Onderzoekstechnisch zijn de vooruitzichten op een oplossing dichtbij gekomen. De tot stand
gekomen internationale samenwerking zal daaraan nog
extra bijdragen.
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