De bacteriekanker van de populier
[443.3 : 176.232]

J. GREMMEN l ) en A. D E LANGE 2 )

De Werkgroep Ziekten van de Internationale Populieren Commissie kwam
op 24 en 25 oktober 1966 bijeen in het Station Centrale de Pathologie Végétale
te Versailles met de bedoeling van gedachten te wisselen over het vraagstuk
van de bacteriekanker van de populier. De organisatie van deze zitting berustte bij het Centre National de Recherches Agronomiques (C.N.R.A.). De
bijeenkomst werd op 26 oktober voortgezet met een excursie naar enkele
proefterreinen in Noord-Frankrijk, die werd georganiseerd door de Service
d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.), gevolgd
door een bezichtiging op 27 oktober van een aantal proefterreinen in België
behorende tot de Union Allumettière (U.A.).
Aan deze bijeenkomst namen de Officiële delegaties deel van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk,
alsmede enkele genodigden die op deze zitting een bijzonder aspect van de
bacterieziekte belichtten. Versailles werd als vergaderplaats uitgekozen vanwege het feit dat zoveel waardevol onderzoek over deze ziekte op het hier
vorengenoemd instituut werd verricht.
De populierenkanker, die in de tweede helft van de vorige eeuw in België
en kort daarop ook in het noorden van Frankrijk werd gesignaleerd, is in de
loop der jaren aan verschillende ziekteverwekkers toegeschreven. Het heeft
echter tot 1958 geduurd alvorens Ridé in Versailles de werkelijke oorzaak,
de bacterie Aplanobacter populi, isoleerde en beschreef.
Aan de hand van een aantal rapporten over de huidige situatie in de ledenstaten, die voor deze bijeenkomst werden ingediend blijkt dat deze ziekte thans
voorkomt in Frankrijk, in het gebied ten noorden van Parijs, in België en
Nederland, in het noordwestelijk deel van de Bondsrepubliek Duitsland, in
het noorden van de Duitse Democratische Republiek en in het Verenigd
Koninkrijk. Wat het voorkomen van de bacterieziekte in Polen, Tsjechoslowakije en Oostenrijk betreft bestaat naar onze mening wel enige twijfel.
In Polen zou enerzijds identiteit van de geïsoleerde bacterie zijn vastgesteld
door een vergelijking met bacteriestammen van Ridé, anderzijds echter wijst
het ingediende rapport van Kozlowska meer in de richting van een Dothichizaaantasting of een vorstbeschadiging. Het rapport uit Tsjechoslowakije deed
melding van een nieuw beschreven bacterie, Erwinia cancerogena, die evenals Aplanobacter populi in staat, zou zijn bij populieren kanker te veroorzaken. Helaas waren te Versailles geen deelnemers aanwezig uit Polen,
Tsjechoslowakije en de Duitse Democratische Republiek, zodat er geen discussie over de ingezonden bijdragen uit deze landen mogelijk was. Uit Zuid0 Afdeling Pathologie en Resistentie Onderzoek van het Bosbouwproefstation, Wagcningen.
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Europa, met name Italië, is tot nu toe niets bekend over het aldaar voorkomen
van de bacteriekanker.
Volgens Berbee, medewerker van het Department of Plant Pathology,
University of Wisconsin, die de bijeenkomst van de werkgroep als belangstellende bijwoonde, komen in Noord-Amerika kankerachtige verschijnselen
bij de populier voor die sterk gelijken op de symptomen van de bacteriekanker veroorzaakt door Aplanobacter populi. Hij liet zich echter niet positief
uit over het al of niet voorkomen van deze ziekteverwekker op het Amerikaanse continent.
Naast allerlei aspecten van bacteriologische aard, zoals het al of niet aanwezig zijn van flagellen bij Aplanobacter werd op deze eerste dag ook een
voordracht gehouden over de pathogenese van de bacterie in weefselcultures.
Over de besmettingsbronnen van de ziekteverwekker kon men het volgende
vernemen. Er zijn bewijzen dat nog aanwezige bomen met kankers een
ernstig infecliepotentieel vertegenwoordigen. Zulke aangetaste bomen worden
nog in onvoldoende mate opgeruimd en het kan zelfs voorkomen dat men
van dergelijke vatbare bomen nog stekt. Na het kappen van aangetaste
bomen kunnen de stobben opnieuw uitlopen en de jonge scheuten weer
kankertjes krijgen die slijm produceren. Zo vermeldt Ridé dat een nieuwe
populierenbeplanting, aangelegd op een terrein waar voordien Populus tremula
had gestaan die door de ziekte was aangetast, sterk bacteriekanker kreeg.
Terecht werd door Viart opgemerkt dat het kappen van aangetaste bomen
weliswaar in Frankrijk verplicht is, maar afgezien, van het feit dat men zich
hierom weinig bekommert, dit toch niet afdoende zal zijn, zolang men niet
tevens de stobben verbrandt. Alleen in Frankrijk zouden er nog vele duizenden bomen van het 'Regenerata'-type zijn te vinden die sterk zijn aangetast
door bacteriekanker en door hun verspreid voorkomen in sterke mate bijdragen tot- infectie van andere bomen en opstanden.
De epidemiologie van deze ziekteverwekker maakte een belangrijk onderdeel uit van het gemeenschappelijk overleg te Versailles. Zo is gebleken dat
de vorming van bacterieslijm vooral van grote betekenis is in het voorjaar.
Dit infectueus exsudaat, dat grote aantallen bacteriën bevat, infecteert bladlittekens, maar vooral littekens van knopschubben. Ridé deed hierover bijzonder interessante mededelingen, waaruit bleek dat de concentratie van het
inoculum én het tijdstip waarop het in de natuur aanwezig is mede bepalend
zijn voor de veldresistentie van de verschillende populierensoorten en -cultivars. Door in het voorjaar, zomer en herfst te inoculeren met bacteriesuspensies variërend van 10° tot 50 bacteriën per ml, bleek bij de veldresistente
populieren in het voorjaar, tot juni toe, een zeer hoge concentratie van
bacteriën noodzakelijk te zijn, terwijl vatbare populieren in die periode al
ziek werden bij veel lagere concentraties bacteriën per ml inoculum. In het
najaar bleek bij alle klonen een concentratie van 50 bacteriën/ml voldoende
om via inoculatie van de bladlittekens in het volgende jaar ziekteverschijnselen te verkrijgen. Ridé heeft ook cultivars geobserveerd die in het najaar
exsudaat produceren, zodat de kans op infectie toeneemt wanneer dergelijke
bomen voorkomen in de nabijheid van veldresistente populieren.
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Aan de betekenis van insekten bij de verspreiding van het pathogeen, in
het bijzonder door Agromyzideae (kleine vliegjes), die tunnels maken in
takken en stammen van populieren werd eveneens aandacht besteed.
Op de tweede dag van deze bijeenkomst concentreerde de gedachtenwisseling zich rondom de indirecte bestrijding van de ziekte door het kweken
van resistente klonen. Zowel in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland
is reeds de nodige ervaring opgedaan met het toetsen van populierenklonen
door deze met het pathogeen te inoculeren. Opvallend waren enkele tegenstrijdige resultaten, die ten aanzien van de reactie bij een aantal van deze
klonen waren verkregen. Een enkele maal bleken deze controversen voort
te komen uit een bestaande naamsverwarring bij enkele van de gebruikte
klonen.
Daarnaast doen a c h bij het toetsen van populieren op hun vatbaarheid
voor de bacteriekanker problemen voor die slechts in nauwe samenwerking
met buitenlandse instituten en onderzoekers kunnen worden opgelost. Zo
is het bijvoorbeeld noodzakelijk tot een uniforme wijze van inoculatie te
komen. Gedurende de eerste jaren van het kankeronderzoek werd nog geinoculeerd met ruw slijm dat afkomstig was van „kankerbomen", maar de
hiermee verkregen resultaten waren, althans in Nederland, weinig betrouwbaar. Tegenwoordig wordt direct geïnoculeerd met onverdund bacterieslij m
uit de reincultuur, maar dit geeft in de meeste gevallen zo'n hevige reactie
dat de meeste klonen, op zeer weinig uitzonderingen na, worden aangetast.
Daarom zal men in de toekomst aan die inoculatiemethode de voorkeur
dienen te geven die de natuurlijke besmetting het meest nabij komt.
Een ander probleem is de beoordeling, dat wil zeggen het in cijfers vastleggen van de vatbaarheid van elke afzonderlijk getoetste kloon. Enkele
opgedane ervaringen toonden aan dat de verkregen cijfers niet altijd een
getrouwe weergave vertonen van de veldresistentie, waaruit dus blijkt dat
er nog meer factoren zijn die de resistentie van een zekere kloon bepalen.
Daarom werd voorgesteld aan het te toetsen klonenmateriaal steeds een
standaardsortiment van klonen toe te voegen, waarvan de natuurlijke reactie
goed bekend is, zoals: P. nigra cv. Italica, cv. Gelrica, cv, Serotina, cv.
Robusta, cv. Grandis, cv. Brabantica en Populus candicans, die in deze
volgorde een opklimmend scala van vatbaarheid voor de bacteriekanker te
zien geven.
Gedurende het tweede gedeelte van de bijeenkomst werden enkele excursies gehouden in het noorden van Frankrijk en in België. Tijdens een bezoek
aan een populierenaanplant te Montreuil sur Thérain (Oise) toebehorend aan
de S.E.I.T.A. werd een terrein van ±. 10 ha bezichtigd waarop zich een groot
aantal tienjarige populieren bevonden, voornamelijk 'Serotina de Poitou',
die in toenemende mate te lijden hebben van de bacteriekanker. Na de eerste
waarneming van de ziekte in 1963 werd het terrein verder geïnventariseerd,
waarbij bleek dat de infectiehaard, bestaande uit enkele zieke exemplaren van
'Regenerata' zich op korte afstand ten westen van deze aanplant bevond.
Dit terrein is thans ter beschikking gesteld van Ridé om er het verdere verloop
van de ziekte te bestuderen. De volgende waarnemingen werden hierbij
gedaan:
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Door de overvloedige produktie van het infectueuse slijin op de oude
bomen van 'Regenerata' was de verspreiding van de bacterie in West-Oost
richting, de dominerende windrichting, zeer sterk. Duidelijk was te zien dat
ook hevig aangetaste exemplaren van 'Serotina de Poitou' op hun beurt als
infectiehaard binnen de aanplant fungeren. De lokale verspreiding van de
bacterie werd bevorderd door de aanwezigheid van cambiumboorders (Agromyzideae).
Tijdens de vorengenoemde excursie in Frankrijk werden op verschillende
andere plaatsen groepen populieren waargenomen die door kanker waren
aangetast. Langs het kanaal van de Somme bij Abbeville bleek zelfs 'Robusta'
te zijn aangetast. Onder bepaalde omstandigheden kunnen dus ook cultivars
ziek worden die veldresistent zijn. In dit geval waarschijnlijk door nabijgelegen infectiehaarden die exsudaat produceren juist in de periode dat
'Robusta' gevoelig is voor de besmetting.
Het bezoek aan Geraardsbergen omvatte een aantal kleinere excursies naar
verschillende proefvelden waar sedert 1963 jaarlijks op grote schaal standaardklonen en kruisingsprodukten worden geïnoculeerd met Aplanobacter popuïi.
In 1965 is voor het eerst ook het sortiment van ongeveer 80 klonen van het
internationaal populetum bij Keulen in de toets opgenomen. Ook voor Nederland zou het aanbeveling verdienen om deze klonen in de jaarlijkse kankertoets op te nemen, waardoor men zeker beter tot een internationale vergelijking van de resultaten van de inoculaties zal kunnen komen.
Deze vier dagen die geheel gewijd waren aan de bacterieziekte van de
populier hebben bijzonder bijgedragen tot het verkrijgen van een beter inzicht
in de problematiek van deze ziekte. Ook voor Nederland is het van belang
de verdere ontwikkeling van deze ziekte nauwlettend in het oog te houden.
Het opruimen van door bacteriekanker aangetaste bomen blijft een eerste
noodzaak. Daarnaast moet aan het toetsen van nieuwe uit te geven klonen
een blijvende plaats worden ingeruimd, opdat vermeden worde dat er geen
vatbare klonen worden uitgeplant, hetgeen weder opleving van de bacterieziekte in hoge mate in de hand zou werken.

