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SUMMARY

Research on the fungus Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. vv/7/i the
ascogenous form Scleroderris lagerbergii Gremmen was initially concerned
with identification of the pathogen and the geographic range of the disease
in the Netherlands and abroad. Beside the influence of climatic factors on the
fungus and the disease attention was drawn to the different symptoms between
attack by Brunchorstia pinea and damage as a result of frost. The influence
of "windbreaks" formed by older coniferous stands on closely connected
young plantations of Austrian and Corsican pine has also been mentioned
(Gremmen, 1965, 1966).
A review has been given of foregoing work dealing with research on the
infection biology of Brunchorstia pinea and inoculation experiments. It has
been demonstrated that a preceding wounding of the branches, e.g. by incising
the bark or by pulling off living needles from current year shoots followed
by inoculation by means of conidia or mycelium from pure cultures of the
pathogen, results in infection (Van V to ten and Gremmen, 1953; Roll-Hansen,
1964; Smerlis, 1967). Beside this type of wounding infection by Brunchorstia
can be obtained by an injection of living buds with conidial spore suspensions
of the fungus (Kriek, 1960; Gremmen, unpublished results).
Although these experiments prove a certain pathogenicity of this organism
wounding must be considered as an artificial intervention of the host plant
and it has been assumed that under natural circumstances Brunchorstia pinea
somehow may penetrate the host without a previous wounding. This has
also been demonstrated in the life cycle of the fungus Dothichiza populea
Sacc. & Bri., a fungus causing bark necrosis in poplar. Infection could be
realized after wounding the bark and inoculation with a pure culture. It
appeared, however, that in nature infection is brought about by spores entering
the host through the bud scale scars, without a previous wounding (Gremmen,
1958).
*) Verschijnt tevens als Korte Mededeling Bosbouwproefstation nr. 94.
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Since ascospores as well as conidia may fulfill an important part in the
life history of Brunchorstia pinea, periodical observations have been executed
during the 1966 and 1967 years in regard to ascospore discharge and the
dissemination of the conidia. From figure A may be noticed that both
ascospores and conidia may develop from the second half of November until
July, whereas the period of July until November is characterized by a complete absence of fructifications of the pathogen under Dutch climatic conditions.
To demonstrate the function of the spores in Brunchorstia pinea without
a preceding wounding following experiments have been performed.
During wintertime young Corsican pines in the field were contaminated
by spraying the buds with conidial spore suspensions. These experiments,
however, did not result in infection. In a second trial just developed shoots
of young Corsican pine planted in pots and brought into the glasshouse, have
been inoculated at following dates, viz. 17 April, 24 April, 8 May, 16 May
and 22 May respectively. Each series (A-E) comprised eight plants inoculated
with ascospores, eight plants inoculated with conidia, whereas four plants
served as a control. The results of this trial are to be found in the table.
These experiments proved that infection either by ascospores or by conidia
results in attack. A slight difference in infection between ascospores and
conidia, 67.5 % and 78.4 %, respectively, has been noticed, but this only
depends on the fact that conidial spore suspensions contain numerous spores,
whereas the number of ascospores in our inoculation method proved to be
very variable. The low percentage of infection obtained in series A (inoculated
17 April) must be ascribed to the initial stage of the newly developed shoots
at the time of the inoculation.
Summarizing we may conclude that Brunchorstia pinea may infect young
shoots of Pin us nigra by ascospores as well as by conidia during April and
May under glasshouse conditions. Under natural circumstances, however, this
period of infection may be later in spring depending on the weather conditions
and especially rain, since regular showers are necessary for ascospore discharge; for dissemination of the conidia as well as for germination of these
spores. Beside a sufficient humidity low temperatures are favourable for the
development of the pathogen which has a northern origin. Dry periods, on the
contrary, or an insufficient quantity of rain during the period in which the
young shoots develop may considerably inhibit spore production and consequently check the spread of the disease. An idea on the manner of infection
by ascospores as well as conidia is given in figure B, whereas figure C shows
the results of the infection during two subsequent years.
Inleiding
Door de omvangrijke afsterving van de laatste jaren in opstanden van
Oostenrijkse en Corsicaanse dennen veroorzaakt door de Brunchorstia ziekte
werd de aandacht op een ernstige ziekte gevestigd, die voorheen van zeer
geringe betekenis voor de Nederlandse bosbouw was. Deze ziekte, die zich
manifesteert in de vorm van een uitgebreid taksterven hetgeen in vele gevallen
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Since ascospores as well as conidia may fulfill an important part in the
life history of Brunchorstia pinea, periodical observations have been executed
during the 1966 and 1967 years in regard to ascospore discharge and the
dissemination of the conidia. From figure A may be noticed that both
ascospores and conidia may develop from the second half of November until
July, whereas the period of July until November is characterized by a complete absence of fructifications of the pathogen under Dutch climatic conditions.
To demonstrate the function of the spores in Brunchorstia pinea without
a preceding wounding following experiments have been performed.
During wintertime young Corsican pines in the field were contaminated
by spraying the buds with conidial spore suspensions. These experiments,
however, did not result in infection. In a second trial just developed shoots
of young Corsican pine planted in pots and brought into the glasshouse, have
been inoculated at following dates, viz. 17 April, 24 April, 8 May, 16 May
and 22 May respectively. Each series (A-E) comprised eight plants inoculated
with ascospores, eight plants inoculated with conidia, whereas four plants
served as a control. The results of this trial are to be found in the table.
These experiments proved that infection either by ascospores or by conidia
results in attack. A slight difference in infection between ascospores and
conidia, 67.5 % and 78.4 %, respectively, has been noticed, but this only
depends on the fact that conidial spore suspensions contain numerous spores,
whereas the juunber of ascospores in our inoculation method proved to be
very variable. The low percentage of infection obtained in series A (inoculated
17 April) must be ascribed to the initial stage of the newly developed shoots
at the time of the inoculation.
Summarizing we may conclude that Brunchorstia pinea may infect young
*shoots of Pinus nigra by ascospores as well as by conidia during April and
May under glasshouse conditions. Under natural circumstances, however, this
period of infection may be later in spring depending on the weather conditions
and especially rain, since regular showers are necessary for ascospore discharge; for dissemination of the conidia as well as for germination of these
spores. Beside a sufficient humidity low temperatures are favourable for the
development of the pathogen which has a northern origin. Dry periods, on the
contrary, or an insufficient quantity of rain during the period in which the
young shoots develop may considerably inhibit spore production and consequently check the spread of the disease. An idea on the manner of infection
by ascospores as well as conidia is given in figure B, whereas figure C shdws
the results of the infection during two subsequent years.
Inleiding
Door de omvangrijke afsterving van de laatste jaren in opstanden van
Oostenrijkse en Corsicaanse dennen veroorzaakt door de Brunchorstia ziekte
werd de aandacht op een ernstige ziekte gevestigd, die voorheen van zeer
geringe betekenis voor de Nederlandse bosbouw was. Deze ziekte, die zich
nianifesteert in de vorm van een uitgebreid taksterven hetgeen in vele gevallen
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tot afsterving van dc aangetaste bomen en soms van gehele opstanden van
Oostenrijkse en Corsicaanse dennen kan leiden, wordt veroorzaakt door de
schimmel Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn., welke in. zijn ascusvorm bekend
is onder de naam van Scleroderris lagerbergii Gremmen. De catastrofale omvang die deze afsterving in het begin van de zestiger jaren in opstanden van
Vinus nigra in de noordelijke provincies van Nederland aannam, maakte een
•onderzoek naar de factoren die tot deze ziekte aanleiding gaven dringend gewenst, Het onderzoek bepaalde zich in de eerste plaats tot het vaststellen van de
geografische verspreiding van de ziekte in Nederland en daarbuiten, hetgeen
mogelijk was door inventarisatie van vele aangetaste opstanden in binnenen buitenland en vooral door toezending van aangetast takmateriaal en van
reincultures van de schimmel uit allerlei delen van Europa en Noord-Amerika.
Vooral werd aandacht geschonken aan de invloed van klimatologische factoren
in verband met het optreden van de ziekte (Gremmen, 1965). Twee andere
aspecten werden in discussie genomen, nl. de bestaande verwarring tussen de
Brunchorstia ziekte en vorstschade en de invloed van „windschermen" in de
vorm van naaldhoutopstanden op aangrenzende' jonge beplantingen van
Oostenrijkse en Corsicaanse dennen in verband met de aantasting (Gremmen,
1966).
Naast het onderzoek van bovengenoemde aspecten, dat nog niet is afgesloten, was het van fundamenteel belang na te gaan op welke wijze de waardplant in de natuur door de parasiet wordt geïnfecteerd teneinde een beter
inzicht in de biologie van dit organisme te verkrijgen. Ofschoon het voorafgaand onderzoek in binnen- en buitenland zich meerdere malen met de
aspecten van de wijze van infectie heeft beziggehouden was dit nog geenszins
voldoende opgehelderd, zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken. Om
derhalve in deze lacune van onze kennis te voorzien werden in de afgelopen
jaren periodieke waarnemingen verricht over de ontwikkeling van Brunchorstia pinea in aangetaste opstanden. Daarnaast werden in het laboratorium
vele isolaties gemaakt uit allerlei ontwikkelingsstadia van knoppen, naalden
en takken van Pinus nigra met het doel de aanwezigheid van de parasiet in
deze organen aan te tonen. In de kas en in de kwekerij werden inoculaties
met en zonder voorafgaande verwonding gemaakt en op een later tijdstip uit
de aangetaste plantendelen de noodzakelijke herisolaties gemaakt. De resultaten van deze waarnemingen en experimenten stelden ons in staat een meer
gedetailleerd beeld van de levensgeschiedenis van Brunchorstia pinea te verkrijgen.
Geschiedenis
De eerste uitvoerige beschrijving van de ziekte, welke aanzienlijke sterfte
in opstanden van Oostenrijkse dennen aan de westkust van Noorwegen veroorzaakte, werd door Brunchorst gegeven. Volgens hem is de infectie van de
tak primair en worden later de naalden aangetast. Met name de „Befestigungsstellen der Nadelpaare" zouden daarbij een belangrijke rol spelen. Volgens
Brunchorst treedt deze ziekte te algemeen op om te worden verklaard uit
een voorafgaande verwonding van de bast (Brunchorst, 1888).
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zeer gedocumenteerde publikatie van Schwarz over de kalamiteit
3^j"J'(ïèkgtë)veden in Duitsland van 1892 is wel duidelijk dat de schimmel
tWiMéhÖf-Ma pinea hierbij een zekere rol moet hebben gespeeld. Daar zijn
echter hoofdzakelijk bezighield met de andere schimmel
^'énïïPi^lïïM^ibietis, een organisme dat in die tijd als de perfecte (ascus) vorm
werd beschouwd, is het moeilijk om zekere conclusies te
van Brunchorstia bij dit afsterven. Daar volgens Schwarz
^ ä g ü ä ^ t e l W ïftfection nach Abschluss des Wachsthums der Zweige, im
tmterf,
Winters oder im Frühjahr vor der Streckung der
-R¥ßß^rf1%tät{fÜf<JSfa,Os6 werden die Knospen immer im ruhenden Zustande
^Yöt&'MM&^tigt MJHpagina 20) „Die Infection erfolgt nicht an der Spitze
•Ü^PKStösfeSÖp^bflaaiPäh- der Ansatzstelle derselben" (Schwarz, 1895).
^"Wäräi^Baaeift^/FÜtl Hisease apparently starts in an infection on the base
dat „Infection apparently takes place during
^infiïfëtf? ä R e S T O ^ n ^ b ^ ^ l d twigs alone are infected". De door hem uitgetweejarige Oostenrijkse dennen werden met
QWcé&mlföèml rsaapifaäi^n daarentegen bij de groveden (Waldie, 1926).
« " ^ J j y ^ S ^ ^ ^ ê R f f i ^ e f e H f c b m e t conidiën en mycelium van Brunchorstia
waarmee scheuten van Oostenrijkse den en groveden werden behandeld. Een
i t ó i ^ i Ë ^ t ^ o F j ^ q i i f e j t e n de knoppen van de behandelde planten
• t e ^ f t ^ ^ i t W e ^ ^ ë h Q é m ë f ë &h baalden vanaf de basis (Ferdinandsen &
bisoJctöïnïog Jbi

en Brunchorstia destruens (= Brunfyickffla «Jjfefi ^ e t a ^ n
Bferika door Bowen aan groveden, Wey« f f i a ^ w t a y P ^ H ö t o ^ t t Ö ^ H e t hiervoor benodigde inoculatiefflöe^lttr^iÄÄ^k^^^d^nd
verkregen. Zijn conclusies waren:
^ ^ a t ^ a f t % f ^ ^ d l s ß O T i 3 ^ i S n a ^ s f r u e n s are not parasitic to young
•ftKÖ M e ^ i f e ^ . ^ ö b ö ^ aW°P. 3r feiWsa f, in the United States" (Bowen.
qv^j^linodßl tori ni nabiow JaßßnißfiQ .nsbnclZL
n 3
^ g e r ^ 8 8 9 ^ n ^ W i i ^ ^ W ^ n m Ä L p l a a t s in de rustperiode van
I ^ ^ ë l k Ö ^ ^ e ^ ^ s ^ c l F f n 1 ^ ] ^ publikatie gewag gemaakt
W^Mtfegfê
MBialfesPÏdfi? uitgevoerd werden door
'

h

m

pathogeniteit van de
Van Vloten genomen,
en Oostenrijkse den,
waarvan een aantal scheuten in oktober na voorafgaande verwonding met een
reincultuur van de schimmel werd geïnoculeerd. Alleen de inoculaties op
Corsicaanse dennen leidden tot infectie (Van Vloten en Gremmen, 1953).
aJi^PeQ^lwwknaamHisden.o^^B MdBlinggRat|i®äogideroResistentieonderzoek
^emohgs-YKctièÊ: rwctóadès>aao&nappenrntab zes^xi^ßzBßtus nigra door deze
sfteti^isfeöÄäriEiKpcraäffft^c^
te injecteren.
^rh^täaWpafolgondclgTArt^
en kon
Jhi^lp&hagrfoflz torotf ii\gßrd©A
tea^bïsolea^ijlsfoa^öikfl^injecties
werden
6ökbiiaaldïmparefaiafge{iokkertiennloföfigÖezd wïjtóxjröstdnö wondjes met een
conidiensuspeÄB JbehaodoWji^ri^d40I^nßvasnäe2ie'/AWMidjes ontwikkelden
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zich tot kleine kankerachtige plekken, die later weer voor een deel overgroeiden (Kriek, 1960).
Björkman die het verschijnsel van „top canker" bij fijnspar en Pinus onderzocht, vermeldt dat „shoots and buds are infected during all summer and
autumn, firstly through conidia and later through ascospores" (Björkman,
1961).
Aan circa twintigjarige grovedennen werden in april inoculaties door RollHansen uitgevoerd. Dit geschiedde na voorafgaande verwonding door middel
van mycelium of door mycelium met conidiën. Pathogeniteit werd aangetoond
en door herisolatie werd de ziekteverwekker verkregen. Als bijzonderheid
vermeldt hij dat er geen verschil in reactie werd waargenomen tussen een
zestal verschillende herkomsten van Brunchorstia (Roll-Hansen, 1964).
Smerlis inoculeerde in september een groot aantal zaailingen van Abies
balsamea, Larix laricina, Larix decidua, Pinus bcmksiana, Pinus resinosa,
Pinus silvestris, Pinus strobus, Picea mariana, Picea abies, Picea rubens en
Picea glauca. Hij gebruikte een Brunchorstia isolatie uit de omgeving van
Quebec, alsmede een isolatie van Nederlandse origine. Voorafgaande verwonding had plaats door het aftrekken van naalden en het aanbrengen van
een snede in de bast. Opvallend waren de positieve resultaten op de Picea
soorten, terwijl geen infectie plaats had bij de Pinus soorten (Smerlis, 1967).
Tenslotte zouden de conidiën van Brunchorstia zich volgens Read tussen
de knopschubben vestigen, vervolgens kiemen en de knop doen afsterven.
Daarna zou het pathogeen zich ook naar beneden in de scheut verder verspreiden (Read, 1967).
Eigen onderzoek
Uit het voorgaande is gebleken dat verwonding van de waardplant door het
maken van een snede in de bast gevolgd door inoculatie met sporen of met
mycelium uit een reincultuur van Brunchorstia pinea tot infectie leidt (Van
Vloten en Gremmen, 1953; Roll-Hansen, 1964; Smerlis, 1967). Hierbij ontstaan kleine kankertjes op de behandelde scheuten of de scheuten sterven in
hun geheel af.
Het injecteren van levende knoppen met sporen van de parasiet gaf eveneens een hoog percentage van afsterving bij deze organen (Kriek, 1960; Gremmen, niet gepubliceerde resultaten).
Niettegenstaande deze proeven tot op zekere hoogte de pathogeniteit van
Brunchorstia pinea aantonen, moet een dergelijke opzettelijke verwonding
van de waardplant gevolgd door inoculatie met mycelium of met sporen gezien
worden als een kunstmatige ingreep. Naar analogie van een reeds vroeger
verricht onderzoek naar de schorsbrand van populier veroorzaakt door
Dothichiza populea Sacc. & Bri. waarbij bleek dat een voorafgaande verwonding van de bast niet noodzakelijk is, omdat de sporen in het voorjaar
via de knobschublittekens in de plant kunnen binnendringen (Gremmen,
1958), rees het vermoeden dat dit ook wel eens het geval zou kunnen zijn
bij de Brunchorstia ziekte. Daar bij deze wijze van infectie aan de ascosporen
en de conidiën van de schimmel een belangrijke functie moet worden toe-
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Figuur A. Perioden van de uitstoting van ascosporen en verspreiding van conidiën in
de jaren 1966 en 1967 bij Brunchorstia pinea.
Figure A. Periods of ascosporc discharge and dissemination of conidia during the 1966
and 1967 years in Brunchorstia pinea.

bedeeld, werd het onderzoek in eerste instantie gericht op de ontwikkeling en
rijping van de apotheciën en pycniden van het pathogeen. De verkregen
resultaten betreffende de perioden van ascosporenuitstoting, alsmede die van
de conidiënvorming gedurende de jaren 1966 en 1967 zijn in figuur A weergegeven. Uit dit overzicht blijkt dat:
1. zowel ascosporen als conidiën vanaf de tweede helft van november tot juli
aanwezig kunnen zijn
2. de periode van juli tot november daarentegen gekenmerkt wordt door het
geheel ontbreken van de fructificaties van de schimmel en derhalve van
sporen.
Indien deze sporen bij het tot stand komen van de infectie functioneren zal
dit dus in de periode november tot juli moeten plaatshebben. Hierbij kunnen
zich dan nog twee mogelijkheden voordoen, hetzij een infectie in de rustperiode van de boom, hetzij een infectie in het begin van de vegetatieperiode.
De veronderstelling van een infectie tijdens de ontwikkeling van de jonge
scheut werd ondersteund door de volgende waarnemingen in aangetaste
opstanden.
Reeds gedurende de maanden december en januari werden scheuten van
Corsicaanse dennen aangetroffen welke ogenschijnlijk gezonde knoppen voor
het volgende groeiseizoen hadden gevormd. Bij een nauwkeuriger beschouwing
echter bleken vele van deze knoppen een afwijkende kleur te vertonen en
bovendien bedekt te zijn met abnormale hoeveelheden hars. Op doorsnede
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bleken vele van de knoppen necrotisch weefsel te bevatten; in andere gevallen
waren de betreffende knoppen zelfs al geheel afgestorven. Uit deze knoppen
was het mogelijk de schimmel Brunchorstia pinea te isoleren. Dit fenomeen
kon alleen voldoende verklaard worden uit een infectie van de periode
november-juli, omdat in de voorafgaande periode juli-november geen sporen
aanwezig waren en infectie dus uitgesloten moest worden geacht. Om deze
hypothese te toetsen werden de volgende inoculatieproeven, zowel in de
rustperiode als in de vegetatieperiode van de waardplant uitgevoerd.
1. In de kwekerij werden knoppen van driejarige Corsicaanse dennen in
de maand november zonder een voorafgaande verwonding met een conidiënsuspensie van Brunchorstia pinea bespoten. Ofschoon bij vorige proeven al
was vastgesteld dat injecteren van levende knoppen met sporen van Brunchorstia tot afsterving van deze knoppen leidt, bleef in dit experiment elke
aanwijzing van een infectie uit. Alle behandelde planten liepen in mei geheel
normaal uit,
2. Een groot aantal driejarige Corsicaanse dennen werd in het voorjaar
opgepot en in de kas op vijf verschillende data: 17 april (serie A); 24 april
(serie B); 8 mei (serie C); 16 mei (serie D) en op 22 mei (serie E) geïnoculeerd.
Op deze manier was het mogelijk om inoculaties te verrichten aan scheuten
in uiteenlopende stadia van ontwikkeling. Van elke serie werden acht planten
met ascosporen en acht planten met conidiën geïnoculeerd, terwijl steeds vier
planten als controle dienden. Tijdens de periode van inoculatie die circa drie
dagen duurde, verbleven de proefplanten in een gesloten ruimte waarin de
luchtvochtigheid constant op 100 % werd gehouden. Daarna werden de planten weer geleidelijk aan de omstandigheden van de kas gewend. Op een later
tijdstip in hetzelfde jaar werden alle potten in de volle grond geplaatst: de ene
helft van de proefplanten op een normaal zonnige plaats; de overige in een
sterk beschaduwde hoek van het terrein.
Het apotheciën- en pycnidenmateriaal dat voor deze proef werd gebruikt
was afkomstig uit een aangetaste opstand van Corsicaanse dennen uit de
omgeving van Loenen (Veluwe). Bij de uitvoering van de proef werd als
volgt te werk gegaan. Afgestorven takken met rijpe apotheciën werden op
stukken gaas boven de proefplanten aangebracht zodat de ascosporen na uitstoting op de proefplanten terecht kwamen. Door op de potgrond van deze
planten objectglaasjes neer te leggen kon dagelijks gecontroleerd worden of
inderdaad sporen waren uitgestoten. De planten die met conidiën werden
behandeld ondergingen een verneveling met een sporesuspensie, die verkregen
werd door schudden van rijpe pycniden in water. De voor deze proef gebruikte
Corsicaanse dennen behoorden tot een tiental verschillende herkomsten, zodat
het materiaal nogal heterogeen was hetgeen tot uiting kwam in het onregelmatig uitlopen van de knoppen.
De behandelde planten waren door het verpotten enigermate verzwakt,
hetgeen van invloed kan zijn geweest op het verloop van de ziekte.
Reeds in december van hetzelfde jaar van inoculatie vertoonden vele planten
een opvallend sterke harsvorming aan de knoppen. Isolaties uit deze harsende
knoppen gemaakt gaven steeds Brunchorstia pinea. In de maand februari
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vertoonden enkele planten reeds typische ziekteverschijnselen, zoals het verbruinen van de naalden vanaf de naaldbasis gepaard gaande met afsterving
van de scheuten. Begin april waren vrijwel alle planten duidelijk aangetast
zoals uit de hiervolgende tabel blijkt.
Tabel
Table

Resultaten van de inoculaties met ascosporen en conidiën.
Results of inoculations by means of ascospores and conidia.

serie
(series)

inoculum
(inoculum)

datum
(date)

aantal
(number)

A
li
B

ascosporen
conidiën
ascosporen
conidiën
ascosporen
conidiën
ascosporen
conidiën
ascosporen
conidiën
controle

17-4

0/8
2/7
6/8
7/8
6/8
6/8
8/8
7/7
7/8
7/7
0/0

>»

C
»

D
»

E
»

A—E

»»

24-4
»»

8-5
»

16-5
ji
22-5
jj
17-4—22-5

percentage ziek
(percentage ill)
0
28,5
75
87,5'
75
75
100
100
87,5'
100
0

>

Uit deze proef blijkt dat zowel inoculatie met ascosporen als met conidiën
uitgevoerd in de periode van 24 april tot en met 22 mei (series B-E) zeer hoge
percentages van infectie geeft. In serie A waren de resultaten gering, hetgeen
dient te worden toegeschreven aan het feit dat de zich strekkende scheuten op
het tijdstip van de inoculatie nog voor een groot deel waren ingehuld in de
beschuttende vliezen, waardoor kans op infectie kennelijk beduidend minder
wordt. Een verschil in de mate van infectie tussen ascosporen en conidiën
werd weliswaar geconstateerd, respectievelijk 67,5% en 78,4%, maar dit
moet worden verklaard uit de omstandigheid dat een bespuiting met een
conidiënsuspensie in het algemeen beter slaagt door de aanwezigheid van een
zeer groot aantal conidiën. Bij toepassing van de geschetste ascosporentechniek
kan het aantal uitgestoten ascosporen daarentegen erg wisselend zijn.
Discussie
Bovenvermelde proeven hebben aangetoond dat infectie van Pinus nigra
zowel door ascosporen als door conidiën van Scleroderris lagerbergii (Brutichorstia pinea) in het begin van de vegetatieperiode plaats heeft. Bij de in de
kas heersende omstandigheden bleek infectie mogelijk in de maanden april
en mei aan jonge zich strekkende scheuten. Onder natuurlijke omstandigheden
zal deze infectie later plaatsvinden, met name in de maanden mei en juni.
Door deze proef werd aangetoond dat er geen infectie van de knoppen in de
winterrust plaats heeft, zoals door sommige onderzoekers wel wordt verondersteld. Bovendien kon worden bewezen dat Brunchorstia pinea geenszins wonden nodig heeft om in de waardplant te kunnen binnendringen, zoals uit
vroegere experimenten wel werd aangenomen. In hoeverre het element van
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verzwakking van de planten mede een rol heeft gespeeld bij het tot slandkomen van de ziekte zal verder worden onderzocht, evenals de wijze waarop
de schimmel in de jonge scheut binnendringt.
In de periode van de infectie i.c. de maanden mei en juni zijn onder de in
Nederland heersende klimatologische omstandigheden normaliter voldoende
sporen aanwezig en tevens ruim voldoende neerslag om het proces van ascosporenuitstoting en verspreiding van conidiën in hoge mate te bevorderen.
Extra lage temperaturen in deze periode mei-juni werken bijzonder gunstig
op de ontwikkeling van de schimmel, welke van noordelijke origine is. Dit is
waarschijnlijk de reden waarom Brunchorstia ook in de wintermaanden in
een Atlantisch klimaat doorgaat met de vorming van vruchtlichamen en van
sporen, ofschoon in deze periode geen infectie kan plaats hebben.

Figuur B. Wijze van infectie van een zich strekkende jonge scheut van Pinus nigra
door ascosporen en/of conidiën.
Figure B.

The mode of infection of a young, developing shoot of Pinus nigra by
means of ascospores and/or conidia.
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Figuur C. Resultaten van infectie bij vier scheuten van Pinus nigra en de ontwikkeling
van de symptomen in de volgende twee jaren.
Figure C. Results of infection in four shoots of Pinus nigra and development of the
symptoms during two subsequent years.

Deze infectie door sporen geschiedt zowel aan de zich strekkende jonge
jaarscheut zelf als aan de in aanleg zijnde jonge knop van het volgende
groeiseizoen (figuur B). De ziekteverschijnselen manifesteren zich in de daaropvolgende winter in de vorm van harsende en afstervende knoppen, welke
daardoor geen nieuwe jaarscheut zullen voortbrengen. In het jaar volgende
op de infectie zullen ook de geïnfecteerde scheuten afsterven, kenbaar aan de
afsterving van de naalden beginnend aan de naaldbasis. Minder hevige aantastingen van deze scheuten kunnen zich later openbaren als takkankers,
welke weer overgroeien. De verdere ontwikkeling van de ziekteverschijnselen
in twee volgende jaren wordt op schematische wijze in figuur C *) gedemonstreerd.
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BOSBESCHERMING

Sneeuw- en ijzelschade na zuivering
[423 : 241]
A. M. VAN NES

Naar aanleiding van het artikel van M. Bol in het maart-nummer over het
zuiveren van Pinus culturen, waarin hij herhaaldelijk wijst op het risico van
sneeuw- en ijzelschade, kan de volgende ervaring als illustratie dienen waaruit
blijkt dat dit risico zeker niet denkbeeldig is.

