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Algemene bijdragen
BIJDRAGE T O T D E BIOLOGIE V A N CRYPTODIAPORTHE
POPULEA (SACC.) BUTIN
( D O T H I C H I Z A P O P U L E A S A C C . E T BRI.) i )
(with summary; mit Zusammenfassung)
[172.8 Cryptodiaporthe populea]
door
J. G R E M M E N
(Stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp")

D e schorsbrand van populier veroorzaakt door Cryptodiaporthe
populea (Sacc.) Butin, beter bekend als Dothichiza populea Sacc. et Bri.,
heeft in de laatste jaren meer en meer van zich doen spreken. Ongetwijfeld mede door de uitbreiding van de cultuur van populier in verschillende landen is een toenemende, soms grote schade opgetreden in
kwekerijen en beplantingen.
Parasiet en ziekte werden dan ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk intensief bestudeerd. In ons land heeft een speciale werkgroep „Bestrijding Dothichiza populea" zich met proeven ter bestrijding en waarnemingen belast. Onder meer werd een uitgebreide enquête gehouden
betreffende Dothichiza in kwekerijen en in jonge beplantingen. Ook de
Internationale Populieren Commissie heeft aangedrongen op een enquête
in de geïnteresseerde landen, om op internationale schaal de kennis van
factoren, die het optreden van schorsbrand begunstigen, te completeren.
Deze factoren zijn inderdaad voor het schadelijk worden juist van
Dothichiza van grote invloed (10). Maar voor doelmatige methoden van
een directe bestrijding moet de kennis van de biologie van de zwam vollediger worden. In het bijzonder de wijze van infectie en de periode,
waarin deze plaats kan hebben, moet bekend zijn.
Soder.t enige jaren wordt aan het Bosbouwproefstation een onderzoek
in deze richting gedaan. Dit werd mogelijk gemaakt door een belangrijke financiële steun van de Nederlandsche Heidemaatschappij, die hier
met erkentelijkheid moge worden vermeld.
Een overzicht van de reeds bereikte resultaten door waarnemingen
en proeven volgt hieronder.
W^jze van infectie
D e pycniden van de zwam
De voor de verbreiding en voor nieuwe infecties vooral op korte afstand belangrijkste sporen worden gevormd in afgeplatte pycniden, het
imperfecte stadium van de zwam, reeds lang bekend als Dothichiza
1)
Verschijnt tevens als Korte Mededeling nr 36 van de Stichting Bosbouwproefstation
„ D e Dorschkamp".
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populea Sacc. et Briard. Deze pycniden komen in de bast van afgestorven delen van takken en stammen .tot ontwikkeling. Als zij rijp zijn,
zwellen zij bij vochtig weer op, ihun bovenwand barst door d e 'bedekkende
bastlaag heen open en de pycnosporen treden als vuilgroene massa's
naar buiten. D e kleurloze, kogelvormige of ellipsoide sporen zijn 11—13 ft
lang en 8—9,5/4 breed (Fig. l b ) . De pycniden kunnen geruime tijd
doorgaan met het vormen van sporen zoals
hieronder nog nader zal blijken; in een
later stadium schrompelen zij ineen en tenO
&
slotte blijft een zwartachtig «grijs gekleurde
holte zichtbaar. Het komvormige uiterlijk
&
s
doet dan denken aan apotheciën. Het is misschien de oppervlakkige gelijkenis met apo0
theciën geweest, die mede gelijkenis met apoeen discomyceet, Cenangium populneum
(Pers,) Rehm (de tegenwoordige naam van
6>
deze is Encoelia fascicularis (Fr.) Karst.)
in de literatuur als de hogere vruchtvorm
van Dothichiza populea Sacc. et Bri. werd
aangezien,
zodat niet alleen in oudere puSOM
blikaties (2,11) maar zelfs nog zeer recent
deze onjuiste veronderstelling bleef gehandhaafd (4,9).
O
Proeven met Encoelia fascicularis in reinO . 0
cultuur hebben reeds lang aangetoond, dat
deze zwam zich geheel anders ontwikkelt
dan Dothichiza. In de cultures van 'Encoelia
werden wel apotheciën gevormd, maar nog
nooit de pycniden van Dothichiza, die toch
ii>
in reincultures van deze zwam regelmatig
Fig. l a . Ascosporen van (As~ wordenj gevonden (3,10). Bovendien is bij
cospores of) Cryptodiaporthe inoculaties met mycelium van Encoelia op
populea (Sacc.) Butin.
1- en 2-jarige takken van 18 populierenhyFig,
lb. Pycnosporen
van
briden,
uitgevoerd door Waterman, duide(Pycnospores of) Cryptodialijk
gebleken,
dat deze zwam niet parasitair
porthe populea (Sacc.) Butin
is, terwijl dit voor Dotchichiza onomstotelijk
(Dothichiza).
vaststaat (12).
Over de vorming van pycnosporen wordt in Duitsland medegedeeld,
dat deze in de tijd van april tot juni vrijkomen en dat dit in bijzonder
overvloedige mate zou plaats vinden in mei en juni ( 6 ) . Dezelfde auteur
schrijft later: „ W a s die Infektionszeit anbetrifft, so ware es notwendig
zu wissen, wann die Zeit des Sporenfluges einsetzt und welche Witterungsbedingungen ihierfür vorliegen mussen" (7).
Waarnemingen over de vorm in g- van pycniden en de aanwezigheid van
pycnosporen werden gedurende enige jaren verricht op een proefveld van
de voor Dothichiza zeer vatbare Populus 'Heidemij', in de Rijkskwekerij
Drakenburg van het Staatsbosbeheer te Lage Vuurse. Dit proefveld werd
ia 1954 aangelegd met 'het doel d e invloed van N-, P-, en K-bemesting op
de aantasting van populier door Dothichiza experimenteel vast te stellen.
D e proef heeft ihet gestelde probleem niet kunnen oplossen, doch bood een
uitstekende gelegenheid, waarnemingen over Dothichiza te doen. Als
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infectiebron waren afgestorven jonge populieren gebruikt waarop talrijke
pycniden van de zwam voorkwamen. Het materiaal werd op regelmatige
afstanden over de proefreeks verdeeld. In de daarop volgende jaren werd
gevonden, dat de vorming van pycniden en pycnosporen reeds vroeg in
het voorjaar begon; zij ging door tot in de nazomer, soms tot in het najaar.
In 1956 w a s de sporenproduktie begin mei aan de gang; zij nam in juni
in hevigheid toe. In de volgende maanden nam zij sterk af, doch leefde
weer op in september en ging door <tot in óktober. Er waren dus twee
belangrijke perioden met optimale hoeveelheden sporen, die van mei-juni
en die van september-oktober. In 1957 waren de eerste rijpe pycniden al
half maart te vinden en nam 'de produktie van sporen toe tot juni, om
daarna af te nemen en in augustus praktisch te zijn afgelopen. In dat jaar
was dus de produktie van sporen in het voorjaar de belangrijkste.
De weersomstandigheden, vooral regenperioden spelen hierbij een belangrijke rol. Dezelfde pycniden kunnen namelijk telkens na een flinke
regenbui opnieuw overgaan tot sporenvorming, zoals blijkt uit <3e volgende
proef.
Een aantal twijgen, waarvan de pycniden waren gemerkt, werden
afwisselend enkele dagen vochtig gehouden en daarna weer ingedroogd.
Onder laboratoriumcondities was iedere pycnide in staat sporenmassa's
te produceren op 17, 18, 22, 25, 26 en 31 mei, waarna de produktie afnam,
ofschoon de pycniden niet leeg waren. Bij langere tussenpozen van droogte kan een pycnide ongetwijfeld gedurende nog veel langere termijnen
nieuwe sporen vormen dan bij de proef is gevonden.
Bovendien ontstaan geregeld nieuwe pycniden, zodat praktisch gedurende het gehele jaar sporen aanwezig kunnen zijn, hoewel het vrijkomen,
zoals vermeld, afhankelijk is van perioden van neerslag.
De peritheciën van de zwam.
D e afgestorven populieren in de bovengenoemde bemestingsproef met
de cv. Heidemij werden niet opgeruimd en de ziekte had zich in 1957 sterk
uitgebreid. Het afgestorven materiaal werd regelmatig in het laboratorium
onderzocht om een indruk te verkrijgen van de mycoflora.
D e volgende fungi werden erop gevonden en gedetermineerd:
Cryptodiaporthe salicella (Fr.) Petr., Cylindrocarpon candidum (Lk.)
W r . , Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., Discella carbonacea Berk.
& Br., Fusarium spec,, Leptosphaeria spec., Mollisia spec., Nectria spec.,
Phoma spec., Pihomopsis spec., Physalospora Miyabeana Fuk., Pleospora
spec., Stereum purpureum Fr., Tubercularia spec. en V a l s a spec. Met
enkele van deze fungi zal een verder onderzoek worden verricht naar
een eventuele pathogeniteit.
Op 23 april 1958 werd op enkele, door Dothidiiza reeds geruime tijd
geleden gedode takjes van de Populus 'Heidemij' een ascomyceet aangetroffen, welke een sterke gelijkenis vertoonde met Cryptodiaporthe
salicella (Fr.) Petrak. De gevonden peritheciën bezitten lange ostiola
van ongeveer 200 ju, lengte, die in groepjes van 4 tot 10 stuks door het
periderm heenbreken (Fig. 3). D e asci der peritheciën vormen ascosporen.
die aanvankelijk 1-cellig, maar later 2-cellig (soms 3-cellig) worden.
Zij zijn kleurloos en meten 17,3-19,2 x 7,5-8,5 y. (Fdg. l a ) . Deze
fructificatie bleek Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin te zijn. Butin
heeft vastgesteld dat dit de perfecte vorm van Dothidhiza populea Sacc.
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et Bri. is (1). Op bovengenoemd 'materiaal kwamen beide vruchtvormen
voor, maar daar Cr. populea zeer moeilijk te ondersoheiden is van andere
Cryptodiaporthe-soorten, zoals Cr. salicella (Fr.) Petr. en Cr. pulchella
(Sacc.). Butin en alleen de imperfecte vormen van deze soorten duidelijk
verschillen, werden reincultures gemaakt, om zodoende zeker te zijn van
de samenhang der beide vormen.

Fig. 2. Mycelium van (of) Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin, verkregen uit ascosporen; natuurlijke grootte (obtained from ascospores; natural size).
(Photo Lab. Phytopathologie van de Landbouwhogeschool)
Fig. 3. Mondingen van de peritheciën van (Ostolia of the perithecia of) Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin op (on) Populus canadensis Moench cv Heidemij te (at)
Baarn (50x).
(Photo Lab. Phytopathologie van de Landbouwhogeschool)

V a n ascosporen werden één- en veelsporenisolaties verkregen. De
ascosporen, die snel kiemen werden na enige dagen overgeënt op moutagar en ontwikkelden na twee weken het karakteristieke witwollige
mycelium van Dothichiza populea (Fig. 2). N a ongeveer één maand
werden de eerste rijpe pyeniden in de cultures gevormd, welke typische
Dothichiza-pycniden en -sporen voortbrachten.
.
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Deze vondst van de perfecte vorm van Dothichiza is de eerste in Nederland. On een tweede vindplaats in de omgeving van Swalmen (Limburg)
werd 13 mei materiaal verzameld, waarbij in augustus nog een vindplaats
in Best (Noordbrabant) kwam.
Het feit dat de ziekte door ascosporen kan worden verspreid is van
groot belang, hoewel mag worden aangenomen, dat hoofdzakelijk de
pycnosporen als infectiebron fungeren. In een goed onderhouden kwekerij
is het mogelijk de vorming van peritheciën voor te zijn door opruimen en
verbranden van dood materiaal, waarop zich zoals is gebleken, pas na
geruime tijd peritheciën vormen. Dit is trouwens ook voor het opruimen
van de pycniden als infectiebron noodzakelijk.
Perioden van infectie
D e voorjaarsinfectie.
D e aanwezigheid van grote 'hoeveelheden sporen in de periode meijuni is voor de infectie van de populieren zeer belangrijk, zoals de volgende proeven bewijzen.
I. Mei 1956 werden bij 2-jarige 'Robusta' 25 takken met pycnosporen
besmet. Hiervoor werden natuurlijk gevormde sporen gebruikt, die zonder
voorafgaande verwonding voorzichtig op de plaats van de littekens der
afgevallen knopschubben van :de nog zeer jonge scheut 1956 werden
aangebracht. In juni 1958 hadden 60% van deze behandelde scheuten
een duidelijke Dothichiza-infectie op de jaargrens 1955—1956, tengevolge
waarvan deze scheuten verwelkten en afstierven. Niet behandelde takken
aan bomen, die willekeurig verspreid tussen de behandelde in stonden,
bleven gezond.
II. In dezelfde periode van mei 1956 werden in 1955 gestekte 'Robusta'
planten, die net uitgelopen waren, bespoten met een geconcentreerde
pycnosporensuspensie, eveneens zonder voorafgaande verwonding. In
april 1957 werden deze 70 planten, tegelijk met 40 andere controleplanten, verpoot. D e laatste, die uit een ander deel van d e kwekerij afkomstig waren en dus onbespoten bleven, waren ook in 1958 nog gezond.
D e andere 70 planten waren voor 100% door Dothichiza aangetast en
ver-toonden in juni 1958 een ernstige stamaantasting op de grens van
de jaarscheuten 1955 en 1956 (Fig. 4 en 5 ) .
III. Eveneens in mei 1956 werd een aantal 2- .tot 3-jarige P. serotina
planten op gelijke wijze als in II met een geconcentreerde sporenSuspensie bespoten. V a n een aantal planten werd bovendien een deel der zijknoppen afgebroken, zodat hierbij verwonding werd ingeschakeld. Geen
der planten werd echter verpoot, zoals in proef II. In juni 1958 kregen
we de volgende resultaten : Verwonde planten 94 tot 100% Dothichiza ;
onverwonde planten 16 tot 2 7 % Dothichiza. Het laatste percentage komt
D e planten in deze drie proeven ontwikkelden zich gedurende de jaren
1956 en 1957 geheel normaal en hadden zelfs flinke jaarscheuten gevormd. Concluderend blijkt, dat de zwam zich door middel van pycnosporen in 1956 in de waardplant heeft kunnen vestigen, doch gedurende
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Fig. 4 en 5. Aantasting op de grens van de jaarscheuten 1955 en 1956; photo juli 1958
(Necrosis at the border of 1955 and 1956 shoots; photo July 1958).

bovendien uitsluitend voor rekening voor jaargrensinfecties, die geen
verwonding behoeven, zoals uit bovenvermelde proeven is komen vast te
staan,
lange tijd latent aanwezig is geweest. Het verplanten in april 1957 in
experiment II heeft een storing in de waterhuishouding van de plant
veroorzaakt en de zwam tot activiteit aangezet. Dat dit verplanten niet
de enige oorzaak is geweest, blijkt wel uit de experimenten I en III, waar
eveneens dergelijke infecties op de grens van jaarscheuten optreden, zij
het kennelijk in mindere mate. Uit experiment III blijkt bovendien, dat
verwonding door afbreken van zijknoppen eveneens een infectie mogelijk
maakt.
Het veelvuldig voorkomen van Dothiohiza-aantastingen aan grenzen
van jaarscheuten, wordt uit de proeven I en II voldoende verklaard. Het
blijkt hierbij, dat de zwam geen wonden behoeft om in de plant binnen
te dringen. Dit verklaart tevens, waarom ogenschijnlijk gezond plantsoen
reeds geïnfecteerd kan zijn, om na het verplanten elders na 1 of 2 jaar
toch nog een ernstige Dothichiza-infectie te zien te geven. Vanzelfsprekend ontsnappen deze infecties aan elke controle in de kwekerij.
De najaarsinfectie.
Schönhar heeft reeds aangetoond, dat sporen de bladmerken kunnen
infecteren. Hij beschrijft inoculaties, die in het voorjaar van 1954 werden
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gemaakt aan de bladmerken van P. alba x tremula en die voor een deel
tot infectie leidden ( 8 ) . D e bladmerken vormen dus evenzeer een invalspoort voor de zwam. Het is dus ook aan te nemen, dat populieren, die
een hevige aantasting door Melampsora hebben ondergaan en -waarvan
de bladeren vroegtijdig zijn afgevallen, juist aan deze bladmerken door
Dothichiza geïnfecteerd kunnen worden (5). D e hierboven vermelde aanwezigheid van een tweede optimum van sporenvorming in het najaar,
die zeker in sommige jaren voorkomt, valt dus samen met een tweede
periode van mogelijke infectie.
Uit deze proeven kan worden afgeleid, dat het voorjaar een gevaarlijke periode is, waarin de infectie leidt tot aantastingen op de grens
van jaarscheuten. D e jonge net uitlopende scheut wordt aan de basis
geïnfecteerd, symptomen kunnen blijkbaar nog na 2 jaar optreden. Dat
deze wijze van infectie zeer belangrijk kan zijn, blijkt wel uit de boven
verkregen uitkomsten. Het verplanten, waardoor de boom tijdelijk in een
ongunstige dispositie komt, is nog extra ongunstig voor de plant en bevordert het optreden van ziekteverschijnselen. Bovendien mag worden
aangenomen, dat najaarsinfecties plaats vinden via bladmerken van de
afgevallen bladeren. Zij veroorzaken schorsbrand, die van de bladmerken
uitgaande, zich om de knoppen heen vormt. Het veelvuldig voorkomen
van dergelijke aantastingen, waarbij men geen enkele vorm van een wond
bespeurt, wijst reeds hierop. Waarschijnlijk kan de zwam evenals bij de
voorjaarsinfecties ook hier gedurende kortere of langere tijd latent in een
zeer beperkte zóne van de scheut in leven blijven.
Resumerend komen wij tot de slotsom, dat een redelijke kans aanwezig moet worden geacht, door gebruik van chemische middelen in de
genoemde perioden de ingangspoorten, met name de merken van knopschubben in het voorjaar en de bladmerken in het najaar tegen een infectie te beschermen en daardoor de boven omschreven aantastingen te
voorkomen. Naast deze directe bestrijding blijft het verwijderen van
dood en ziek materiaal in' de kwekerij van zeer groot belang, terwijl
uiteraard het gebruik van minder gevoelige klonen eveneens de bijzondere aandacht blijft verdienen.
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Summary
CONTRIBUTION T O T H E BIOLOGY OF CRYPTODIAPORTHE POPULEA
( S A C C . ) B U T I N ( D O T H I C H I Z A P O P U L E A S A C C . E T BRI.)

At the Forest Research Station ,,De Dorschkamp", with financial
support by the Netherlands Land Development and Reclamation Society,
a research has been made and as going on into the biology of the fungus
causing bark necrosis and dieback of poplars, well-known by its name
Dothichiza populea Sacc. et Briard.
It has been confirmed that Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin,
found for the first time on -different localities in the Netherlands, is the
perfect stage of the fungus. Pure cultures (Fig. 3) from single ascospores
of Cr. populea (Fig. l a ) showed a striking identity in appearance with
those from Dothichiza pycnospores (Fig. l b ) , and they formed pycnidia
of Dothichiza populea in about four weeks. Earlier experiments published
in 1938 and 1952 (10 and 3) did show already that Cenangium populneum (Pers.) Rehm could not be the perfect stage of the fungus, a result
apparently overlooked in other publications, even recent ones in 1957
and 1958 (9 and 4 ) .
Perithecia evidently being developed much later than pycnidia, their
importance a s a source of infection is negligible iin nurseries kept clean.
Their occurrence in plantations on the contrary cannot be avoided.
Infection normally wall take place by pycnospores. Matured pycnidia
formed in the bark, swell in wet periods. They burst through the
covering bark layers and spore-masses emerge from them. The process
of spore formation and their emerging 'has been proved experimentally
to repeat itself several times with intermitting periods of drying up and
getting wet again. Pycnidia may be formed and be present all the year
round except in dry and hot or frosty periods. But in the Netherlands,
as has been described for Southern Germany too (6), a top of abundant
spore formation has been stated in M a y and June. A second top may
occur in September and October; this 'however, apparently does not
happen every year.
A major chance for infection exists during these two periods, when
spores are present in great quantities. Inoculation experiments with
pycnospores applied on the scars of bud scales, when young shoots of
one year rooted cuttings of 'Robusta' just had developed, proved that
the fungus is able to enter through the scars and to stand a sort of incubation period up till the tree is weakened 'by transplanting for instance.
In experiments described here bark necrosis developed as late a s two
years after inoculation (Fig. 4 and 5 ) .
'
It is suggested that leaf scars in autumn and even more so, leaf scars
of prematurely falling leaves, when early and heavy attack by rust,
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Melampsora sp., is occurring, provide for infection possibility during a
second top of pycnospore formation.
T o avoid damage by Dothichiza besides using least susceptible clones
of poplar and keeping nurseries clean from infectious material, a method
of chemical treatment may be developed, based on the above results.

Zusammenfassung
BEITRAG ZUR BIOLOGIE V O N CRYPTODIAPORTHE POPULEA
B U T I N ( D O T H I C H I Z A P O P U L E A S A C C . E T BRI.)

(SACC.)

An der forstlichen Versuchsanstalt „ D e Dorschkamp" wurde mit finanzieller Unterstützung der Niederländischen Heidekulturgesellschaft eine
Untersuchung nach der Biologie des Verursachers von Rindenbrand und
Absterben von Pappeln, allgemein bekannt unter dem Namen Dothichiza
populea Sacc, et Bri., -gemacht und wird auch noch fortgesetzt.
E s wurde bestätigt (1), dass Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin,
die zum ersten Male an verschiedenen Stellen in Holland gefunden worden ist, das perfekte Stadium des Pilzes ist. Reinkulturen (Fig. 2) aus einzeln isolierten Askosporen von Cr. populea (Fig. l a ) zeigten eine vollkommene Identität mit solchen aus Dothichiza Pycnosporen (Fig. l b ) ;
sie bildeten in etwa vier Wochen Pycniden von Dothichiza populea.
Frühere Versuche, schon in den Jahren 1938 und 1952 veröffentlicht
(10 und 3 ) , hatten gezeigt, dass Cenangium populneum (Pers.) Rehm
unmöglich als perfektes Stadium des Pilzes gelten kann, ein Resultat,
das offenbar in anderen Arbeiten, sogar in neuerdings erschienenen von
1957 und 1958 (9 und 4 ) , übersehen worden ist.
E s hat sich [herausgestellt, dass die Perithecien viel später als die
Pycniden ausgebildet werden. Ihre Bedeutung für die Infektion kann
daher in Baumschulen, wo krankes und abgestorbenes Material sorgfältig
aufgeräumt wird, verwahrlost werden. Ihr Vorkommen in Anpflanzungen
dagegen kann nicht vermieden werden. Gewöhnlich finden die Infektionen wohl durch die Pycnosporen statt. Reife, in der Rinde gebildete Pycniden schwellen in feuchten Perioden auf. Sie brechen durch die sie bedeckenden Lagen der Rinde auf und die Sporenmassen quellen zum Vorschein. Der Prozess der Sporenbildung und des Hervorquellens erwies
sich bei Versuchen mit intermittierenden Perioden von Austrocknung und
wiederholter Befeuchtigung als viele Male wiederholbar. Pycniden 'können während des ganzen Jahres gebildet werden und vorhanden sein mit
Ausnahme von trockenen und heissen Perioden oder bei solchen mit
Frost. In Holland wurde aber, wie es auch in Süddeutsdiland beschrieben ist (6), ein Optimum an Sporenbildung im Mai und Juni festgestellt.
Ein zweites Optimum kann im September und Oktober vorkommen ; das
kommt aber offenbar nicht in jedem Jahre vor.
Die grösste Wahrscheinlichkeit für die Infektion besteht während der
beiden genannten Perioden, während derer die Sporen in grossen Mengen vorkommen. Inokulations-Versuche, bei denen Pycnosporen auf
die (Blatt-)Spuren der gerade abfallenden Knospenschuppen gebracht
wurden, also wo die jungen Triebe von einjährig gewurzelten Steck-
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lingen von 'Robusta' gerade ausgetrieben waren, bewiesen dass der
Pilz durch diese Spuren eindringen und dann dort eine Art von Inkubationsperiode durchmachen kann, bis der Baum irgendwie, z.B. durch
Verpflanzung, geschwächt wird. In den hier beschriebenen Versuchen
entwickelten sich die Symptome des Rindenbrandes erst zwei Jahre nach
der Inokulation (Fig. 4 und 5 ) .
B s darf angenommen werden, dass die Blattspuren im Herbst, wie
Schönhar übrigens ja schon gezeigt hat, und in noch stärkerem M a s s e
die Blattspuren vorzeitig abfallender Blätter zum Beispiel bei der frühzeitigen und starken Infektion durch den Pappelrost Melampsora sp.,
eine zweite Gelegenheit zur Infektion von Dothichiza bilden.
Um, Schaden durch Dothichiza zu vermeiden, kann jedenfalls neben
dem Gebrauch wenig anfälliger Klone der Pappel und neben der Säuberung der Baumschulen von Infektionsmaterial, auf Grund der mitgeteilten Resultate, eine Methode der chemischen Bekämpfung entwickelt
werden.
.

