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The present author reports on a hitherto unknown attack of Norway
spruce caused by the fungus Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. (perfect state:
Scleroderris lagerbergii GrJ. The disease has been observed in a 1935 year
seeding of Austrian pine and spruce, in which stand the spruce has been
strongly suppressed by the Austrian pine. Some years ago the pines became
heavily infected by the Brunchorstia disease making an extensive thinning
necessary. This was executed in the 1965j1966 winter, in order to remove all
dead and most of the diseased trees. In the very beginning of 1966 many of the
spruces showed a characteristic browning of the needles of the last year shoots,
followed by needle cast. In many cases young twigs, sometimes tops of the
trees, have been killed. Pycnidia of the fungus Brunchorstia pinea have been
observed on the needle-cushions of these dead twigs and presence of this
organism could also be confirmed by a number of isolations made from
diseased twigs. This uncommon disease in spruce is ascribed to abnormally
high humidity prevailing in this stand, the suppressed growth of the spruce
by the Austrian pine and the presence of an immense quantity of inoculum
produced on the pines. The same type of attack in Norway spruce has been
reported by Lagerberg from parts of Wastergötland in Sweden causing top
dying. Since Lagerberg's report, however, the disease seems to have disappeared, since no further information exists on this subject.
Tijdens lopend onderzoek over het taksterven van de Oostenrijkse en
Corsicaanse den, in verband met de infectieperiode van de ascosporen en de
conidiën van deze ziekteverwekker, werd een aantasting bij de fijnspar gesignaleerd. Deze aantasting werd waargenomen in een bezaaiing uit het jaar
1935 bestaande uit Oostenrijkse den (herkomst: Neder-Oostenrijk) met fijnspar (herkomst: Laibach, Joegoslavië), ter grootte van ongeveer 9 ha, aangelegd op heidegrond in de staatsboswachterij „Staphorst".
In deze opstand werd de Brunchorstia ziekte omstreeks 1964 in de Oostenrijkse den geconstateerd en in verband met de omvang van de sterfte had
een zeer zware dunning in de winter van 1965/1966 plaats. Deze dunning
was er in de eerste plaats op gericht zoveel mogelijk dode en zieke bomen
te verwijderen, maar tevens om de fijnspar die zeer sterk onderdrukt was
gebleven de gelegenheid te geven door te schieten en de opengevallen plaatsen
in te nemen. In het voorjaar van 1966 bleken vele fijnsparren ziekteverschijnselen te vertonen die opvielen door de bruine verkleuring van vele naalden.
*) Verschijnt tevens als Bericht van het Bosbouwproefstation.
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Topsterfte van 30-jarige fijnsparren.
Top'dying of 30-year'Old Norway spruce.
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Deze aangetaste naalden vallen na enige tijd af, hetgeen gepaard gaat met
afsterving van de uiteinden van de twijgen. In een aantal van deze gevallen
sterft de gehele top af.
Op de naaldkussens van deze dode twijgen werden de pycniden van Brunchorstia pinea aangetroffen. Uit isolaties gemaakt uit dergelijke afstervende
twijgen werd steeds het karakteristieke mycelium van dezelfde schimmel
verkregen. Deze cultures waren qua groei en sporenvorming geheel identiek
met die welke normaal worden geïsoleerd uit door Brunchorstia aangetaste
takken van Pinus nigra.
Deze aantasting van spar door B. pinea is zeer ongewoon en voor zover
ons bekend is nog niet eerder in Nederland gesignaleerd.
Zoals reeds werd vermeld hebben de sparren een zeer kwijnend bestaan
geleid onder de zeer dicht gesloten opstand van Oostenrijkse den. De onderdrukte groei en het zeer vochtige microklimaat in deze opstand alsmede
het overvloedige inoculum op de Pinus heeft ongetwijfeld aanleiding gegeven
tot deze aantasting. Na de opruiming van 1965/1966 waarbij veel dood en
ziek materiaal van de Oostenrijkse den werd uitgekapt lijkt de aantasting
teruggedrongen. Men kan nu verwachten dat, nu er meer zon en wind in de
opstand kan binnendringén, zich enerzijds de overgebleven dennen zullen
herstellen, anderzijds de fijnsparren de opengevallen plaatsen zullen gaan
innemen. De indruk wordt verkregen dat de aantasting bij de spar van voorbijgaande aard is.
Deze aantasting van fijnspar door B. pinea werd reeds lang geleden door
Torsten Lagerberg (1913) vermeld. Hij constateerde de ziekte in het bijzonder
bij 15- tot 30-jarige sparren met name in „Fichtenunterbau der Kiefern- und
Nadelmischwalder", die in het zuidwesten van Zweden werden aangetroffen.
Volgens Lagerberg zou in sommige gevallen 50 % van de aangetaste bomen
dode toppen krijgen en treedt later deformatie op door vorming van nieuwe
toppen en heksenbezems. Verschillen in herkomsten van Duitse en Zweedse
sparren kon hij niet waarnemen. In de latere jaren hoort men niets meer
over deze aantasting van de fijnspar. Het enige wat hierover nog bekend is
werd gevonden in een brief van 20 januari 1937 van Lagerberg aan Van
Vloten, waarin eerstgenoemde schrijft: „ . . . das massenhafte Auftreten des
Pilzes, das ich einst behandelte war wie es scheint eine Episode, die spater
nicht wiederholt wurde".
' Men vraagt zich af of het klimaat in Zuidwest-Zweden in de periode
voorafgaande aan 1913 wellicht bijzonder gunstig geweest is voor de ontwikkeling van deze ziekte bij de spar, zoals we nu een periode hebben leren
kennen die zeer gunstig is voor de ontwikkeling van de Brunchorstia schimmel
bij Pinus nigra.
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Afsterving van zijtakken bij 30-jarige fijnsparren.
Shoot dieback of 30-year-old Norway spruce.

