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P r o f . Dr. O s c a r H a g e m . Lophodermium-Schütte
in
West-Norwegen, door J, L, W . B l o k h u i s .
In het „Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz" Jahrgang
1928 Heft 7/8 heeft Prof. H a g e m bovenstaand onderwerp behandeld, dat
feitelijk een Duitsch uittreksel is van zijn publicatie „Schütteskadcr paa
furuen (Pinus silvestris)". Meddelelse Nr. 7 fra Vestlandets forstliche
Forsöksstation.
Aangezien H a g e m in het bijzonder den invloed van den wind op het
voorkomen van dennenschot behandelt, wil ik nader de aandacht op zijn
geschrift vestigen, zulks in verband met mijn artikel over „het Dennenschot
in Drenthe" (zie afl. 7 en 8 van 1928 van dit tijdschrift).
Nadat H a g e m in het kort de publicaties over het dennenschot, verschenen in Noorwegen, Zweden en Denemarken, de revue laat passeeren,
komt hij op het eigenlijke onderwerp, n.l. het schot in de dennen-beplantingen
en -bosschen langs de kust van West-Noorwegen op grond van zijn
onderzoekingen in den herfst van 1924 en het voorjaar van 1925.
De beschrijvingen van het ziektebeeld van de door het dennenschot aangetaste beplantingen, doen ons sterk denken aan het verschijnsel, dat in
Drenthe voorkomt. In de oudere bosschen worden vnl, de randboomen
aangetast, terwijl in de nog niet gesloten cultures alle boomen min of
meer worden aangetast en wel het meeste de aan den wind blootgestelde
boomen en takken.
Zoo schrijft H a g e m over een 8 ha groot proefveld bij Vigrestad op
Jägeren, waar 10 jaar geleden dennen van verschillende streken uit Noorwegen en ook uit Schotland zijn uitgeplant, het volgende:
„Sämtliche Kieferparzellen, mit Ausnahme deren von Westnorwegischcr
„Küstenprovenienz, waren jetzt ausgegangen, indem die Bäume durch
„wiederholte Schütte-angriffe getrocknet und meist tot waren. Das Ganze
„bot das gewöhnliche. Aussehen der „Windschütte" dar, wie man es
„uberall in stark exponierten Küstengebieten findet. Nur die Parzellen mit
„Kiefer aus Norwegischer Küstenprovenienz waren noch erhalten, und obwohl
„etwas von der Schütte gebräunt, doch im Ganzen frisch grün und gesund
„geblieben. Auch an diesen Parzellen aber waren viele Bäume leicht gebräunt,
„hier aber nur an der meist exponierten West- und Nordwestseite der
„Bäume und Triebe. Die Nadelmasse der gebräunten Triebe war wie mit
„einem Messer in zwei Halbzylinder geteilt, und zwar der eine gegen
„West und Nordwest exponierte braun mit trockenen Nadeln, der andere
„entgegengesetzte Halbzylinder des Triebes dagegen frisch grün und turgess„ent. In den ganz ausgegangenen . Parzellen waren, wie oben erwähnt,
„die oberen Teile der Bäume schon trocken und tot während die durch
„Calluna geschützten niederen Aeste noch zum Teil am Leben waren.
„Wir haben also hier allem Anschein nach eine typische Windschütte,
„die alle Kieferprovenienzen mit Ausnahme der Küstenprovenienz getötet
„hat. Und dennoch ist diese Schüttc nicht eine Windschütte, sondern nach
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„meinen Untersuchungen eine echte Lophodermium-Schütte, die als Wind„schütte maskiert ist." (Zie blz. 200).
Bij nauwkeurig microscopisch onderzoek kon steeds worden vastgesteld,
dat de bruingekleurde naalden vol met mycelium van Lophodermium waren.
Ter verklaring van het verschijnsel wijst H. op de theorie van T u b e u f ,
die de vatbaarheid van de dennen met Lophodennium vermoedt door de
vermindering van turgordruk of door het verwelken der naalden. In verband met de onderzoekingen van L i e s e merkt H. op» dat de dennen met
slecht ontwikkeld wortelgestel, alsmede die groeiende op ondiepe gronden,
d.w.z. gronden met een dunne laag aarde op den rotsgrond, veel meer van
het schot hebben te lijden dan die op gronden, die diep doorworteld
kunnen worden.
„Der Wind muss es also sein, der die Wasserbilanz der Bäume derart
„stört, dass der Pilz das wasserarme, nicht turgessente Gewebe findet, das
„für seinen erfolgreichen Angriff notwendig ist, Dass diese Störung der
„Wasserbilanz nicht allzugross sein braucht, um dem Pilze den Zutritt zu
„ermöglichen, erhellt wohl vor allem daraus, dass die Nadelmasse der einz e l n e n Triebe so häufig scharf in eine braune, tote Hälfte und eine frische,
„grüne Hälfte geteilt ist. Es ist höchst auffallend, dass der kleine
„Schutz, der durch die vordere Hälfte der Nadelmasse des Triebes
„gegen den Wind geleistet wird, ausreicht, um die Transpiration
„so viel herabzusetzen, dass die Wasserbilanz nicht oder nicht
„genügend gestört wird, und der Pilz daher bei seinem Angriff keinen
„Erfolg hat".
De vraag wordt dan gesteld: op welk tijdstip dc watertoevoer het meest
wordt bedreigd.
Uit het feit, dat de windbeschadiging meestal aan de N . W . en W.zijde
is en in de maanden Juni en Juli de winden uit het N , W . en Wi het
veelvuldigst en langdurigst voorkomen, gepaard met de droogste periode
van het jaar, zou zijn af te leiden, dat de aantasting van de naalden door
Lophodermïum in Juni en Juli geschiedt. Vanaf deze periode en gedurende
den herfst en winter worden de cellen van de naalden min of meer snel
gedood. Bij de intredende voor j aars w arm te kan de transpiratie niet behoorlijk functioneeren en drogen dc naalden binnen enkele dagen uit. Na het
uitdrogen en het roodverkleuren van de naalden groeit de zwam waarschijnlijk niet verder. Eerst als zij zijn afgevallen en vochtig blijven, beginnen
zich de apothcciën te vormen. De hoofdmassa van de apotheciën vormt
zich in het volgend jaar. Vandaar dat H. voor de Lophodennium een
tweejarige cyclus aanneemt.
;
Nabetrachting.
Naar aanleiding van de merkwaardige overeenkomst tusschen de door
H a g e m beschreven verschijnselen en die door mij waargenomen in Drenthe
(zie blz. 95 en 96 van dit tijdschrift 1928) heb ik mij met Prof. H a g e m
in verbinding gesteld en ik heb hem een beschrijving gegeven van de
schotziekte in Drenthe, toegelicht met enkele karakteristieke foto's.
In de eerste plaats merkt H. in zijn antwoord op, dat de beschrijving
van het ziektebeeld in Drenthe volkomen overeenkomt met die in WestNoorwegen. Ook dc fotografieën toonen volkomen gelijkenis met de in
Noorwegen door schot aangetaste dennen.
Gedurende de eerste 3—5 jaren gedijen de dennencultures goed, de
planten van zuidelijke herkomst zelfs bijzonder krachtig. De schotziekte
treedt dan vooral op, als de planten zoo hoog zijn geworden, dat zij boven
de Calluna uitsteken en in gunstige jaren lijden dan alle ouderdomsldassen
van 5—35 jaren, het meest en het bestaan van de boomen bedreigend
slechts de leeftijdsklassen van 5 — 15 jaar.
Volgens H. zouden evenwel niet de stormachtige winden verantwoordelijk voor de aantasting van het schot zijn, maar eerder dc voortdurende
winden uit één kompasrichting, gemeenschappelijk met geringen neerslag.
Ofschoon ik op de stormachtige winden den nadruk heb gelegd, omdat
de betreffende gegevens van het Kon. Ned. Meteor, Instituut in deze richting
wijzen, is het natuurlijk mogelijk, dat dc meening van H. juist is. Alleen
plaatselijke windmeters kunnen in deze zekerheid verschaffen.
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Een verschil tusschen de toestanden van Noorwegen en Drenthe is, dat
het eigenlijke door de „Windschütte" bedreigde gebied in Noorwegen niet
verder dan ongeveer 25 km van de kust is verwijderd. Dit verschil behoeft ons niet te verwonderen, want als landschap kunnen we beide gebieden natuurlijk moeilijk met elkaar vergelijken. Heuvels en bergen verminderen in hooge mate de windsnelheid.

