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Boekbespreking
T. R. Peace: The Staftis and Devclopment of Elm diseasc in Britain. Forcstry Commission, Bulletin nr 33. London 1960, 10s.
-Deze belangrijke publicatie ontleent rijn \vaarde aan twee bijzondere omstandigheden.
Ten eerste heeft dc auteur reeds van 1928 af, een jaar nadat het eerste geval van iepeziekte in Engeland was geconstateerd, het onderzoek over dc ziekte uitgevoerd en geleid.
Dit onderzoek werd in nauw contact met collega's in Nederland en de V.S. uitgevoerd,
maar was meer dan in deze landen geconcentreerd op het inventariseren van zieke en
gezonde bomen in het veld en het volgen van de lotgevallen van eenmaal aangetaste
exemplaren. Hierbij komt de tweede bijzondere omstandigheid, en wel het feit dat
Engeland in tegenstelling tot de V.S. en Nederland nooit heeft gepoogd door verplichte
vellingsacties de uitbreiding van de ziekte te remmen. D c epidemie kon zodoende praktisch ongestoord woeden, en doordat eenmaal aangetaste bomen niet werden geveld,
was het mogelijk na te gaan in hoeverre zij zich van een aantasting konden herstellen.
De mogelijkheid van dit herstel vormt het zwaartepunt van de publicatie. Het was
reeds eerder uit Nederlands en Amerikaans onderzoek bekend, dat de ziekteverwekkende
schimmel alleen kwaad doet als hij in de vaten van de buitenste jaarring van de iep
zit, en dat de schimmel zeer vaak niet in staat is vanuit een geïnfecteerde oude jaarring
door te dringen, naar een nieuwe, daar omheen aangelegde jaarring. In dat geval komt
de ziekte van het vorige seizoen dus niet terug in het lopende seizoen. De nieuw gevormde scheuten zijn dan gezond, en kunnen beginnen de geleden schade in de kroon
te herstellen. De principiële mogelijkheid zowel als het mechanisme van het herstel
waren dus bekend, maar de auteur is nu in Engeland in staat geweest om de rol van
dit herstel in het veld nauwkeurig te volgen.
Een aantal spectaculaire ziektegeschiedenissen van individuele bomen, lopende van
1928 tot 1955, zijn in mooie fotoseries en in een tabel vastgelegd. Het blijkt dat in
sommige gevallen zelfs bomen waarvan een groot deel van de kroon gedood is, tot
herstel kunnen komen. Voorts blijkt dat dit herstel ook in grote populaties gewicht in
dc schaal kan leggen: zo zijn in een gebied bij Foulden in 21 jaar tijds slechts 13 bomen
doodgegaan, hoewel meer dan 70 bomen uit een totaal van 95 daar in dc loop van
dezelfde periode eens of vaker ziekteverschijnselen hadden vertoond. Vele dergelijke
voorbeelden worden gegeven. Wanneer in Engeland, op dezelfde wijze als in Nederland en de V.S. elke aangetaste boom direct gekapt zou zijn, zouden volgens schrijver
de verliezen aan iepen zeker hoger zijn geweest. Het aantal door de ziekte uitgevallen bomen wordt nu geschat op slechts 10 tot 20% van het totale Engelse iepenbestand, terwijl op veel plaatsen alle gaten al weer door opslag zijn gevuld.
O p grond van deze ervaringen suggereert de auteur, dat er ook in Nederland en
misschien zelfs in de V.S. meer iepen over zouden zijn, als men hier niet zo rigoureus
elke aangetaste iep had geveld. Helaas is deze interessante stelling niet te toetsen. De
drie landen zijn slechts beperkt vergelijkbaar, daai^ ze verschillen in klimaat soorten
van iepen en wijze van aanplant. Maar inderdaad komt herstel ook bij onze Hollandse
iep voor, en ref. gelooft dat een zwakke aantasting door de iepeziekte nog geen reden
hoeft te zijn de boom te vellen. Pas wanneer wat dikkere takken zijn gedood, die grote
keverbroedplaatsen dreigen te worden, pas dan 'worden de kwade kansen waarschijnlijk
groter dan de goede.
Bij het vergelijken van de intensiteit van de ziekte van jaar tot jaar blijkt er slechts
Weinig correlatie met de weersgesteldheid te zijn; hoogstens treedt dc ziekte heviger
op in het jaar na een hete zomer. Interessant is echter dat de ziekte na 1937 in Engeland beslist veel minder hevig is geworden. Het is waarschijnlijk dat dit tenminste ten
dele is veroorzaakt door de betere houtprijzen van dc laatste 20 jaren, die hebben,
gemaakt dat zieke en stervende bomen tegenwoordig worden geruimd en niet als
keverhaarden blijven staan.
Dc conclusie van de publicatie is gematigd optimistisch: op plaatsen waar iepen verjonging niets kost, zoals in de Engelse heggen zo vaak het geval is, lijkt het de auteur
verantwoord weer bomen op te laten groeien. Er zal 'wel enige ziekte optreden, maar
dat risico kan worden genomen. Dit geldt echter niet voor laanbeplantingen, waar het
uitvallen van enkele bomen het effect van de hele beplanting verstoort Voor Heze
doeleinden raadt de schrijver aan te wachten op de uitgifte van nieuwe resistente selecties, welke ook in Engeland worden getoetst.
H. Ml Heybroek.

