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Sphaeropsis sapinea (= Diplodia pinea),
oorzaak van het afsterven van eindscheuten bij
Pinus in Nederland 1)
Sphaeropsis sapinea (= Dip/odia pinea), cause of dieback of top shoots
with Pinus in The Nether/anos
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Inleiding

Summary: p. 177.

In 1961 en 1962 trad in het oosten van Noord-Brabant
een hevige epidemie van Brunchorstia op in opstanden
van Pinus nigra. De gemeentebossen van Venray behoorden tot de zwaarst getroffen gebieden. Door de
zware graad van aantasting werden tientallen hectaren
Corsicaanse dennen geveld. Door nog niet opgehelderde oorzaken kwam de epidemie in 1963 plotseling
tot stilstand, zodat de minder zwaar aangetaste op- .
standen zich konden herstellen.

Afb. 1 Links een aantasting van Corsicaanse den door
Brunchorslia, rechts een aantasting van Oostenrijkse den

1) Verschijnllevens als Mededeling 212 van De Dorschkamp.

door Diplodia. De infectie vond gelijktijdig plaats in het voorjaar van 1982. Diplodia doodt de scheut nog tijdens het uitlopen. Bij Brunchorslia groeit de scheut eerst normaal uil en
wordt pas hel volgend voorjaar gedood.
Fig. 1 Left Corsican pine attacked by Brunchorstia; right,
Austrian pine attacked by Dip/adia. In bath cases infection
occurred in spring 1982. Dip/adia kills Ihe shoot during flushing. In Ihe case of Brunchorstia Ihe shaot grows out norma/ly
and is killing the next spring.
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Afb. 2. Dode naald met pycniden
van Sphaeropsis sapinea. De
zwarte naaldbasis is typisch voor de
ziekte.
Fig. 2 Daad need/e bearing pycnidia of S. sapinea. The black base of
the needie is typical of Ihe disease.

In september 1982 werd door de heer Th. W. Jansen, Districtshoofd Natuurbeheer van het Staatsbosbeheer in Limburg, geattendeerd op een aantastingsbeeld dat weliswaar aan Brunchorstia deed denken,
maar daar toch in sommige opzichten wezenlijk van
verschilde (zie afb. 1). De symptomen kwamen met
name voor in het door Brunchorstia geteisterde gebied
"Zwartwater" bij IJsselstein, zowel op de Corsicaanse
en Oostenrijkse den als op de groveden. De aantasting
bestond uit het afsterven van scheutjes, die in 1982
waren gevormd en die datzelfde jaar waren gedood
nog voordat de groei was afgesloten. De nog niet geheel uitgegroeide naalden bleven na het afsterven aan
de scheut zitten waardoor de dode topscheut een
kwastvormig uiterlijk vertoonde. De naalden waren
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roodbruin en aan de basis vaak zwart verkleurd (afb. 1,
2). De aantasting kwam over de gehele boom verspreid voor zowel bij topscheuten als bij zijscheuten. In
de loop van 1983 werd herhaaldelijk materiaal van P.
nigra en P. sylvestris uit Oost-Brabant ontvangen dat
dezelfde symptomen vertoonde, terwijl het verschijnsel
ook werd waargenomen bij Corsicaanse dennen in de
Loenermark. In februari 1984 kwamen meldingen binnen van ernstiger aantastingen uit het gebied "Zwartwater" bij IJsselstein en uit de boswachterij "UIvenhout" bij Breda. In deze gebieden kwam veel topstertte
voor, maar ook kwamen bastnecrosen voor op de dikkere zijtakken, die soms volledig afstierven. P. nigra
was ernstiger aangetast dan P. sylvestris en de Oostenrijkers lijken gevoeliger dan de Corsicanen.

__ _--------.....

Afb. 3. Pycniden van Sphaeropsis
sapinea die door de epidermis breken.
Fig. 3 Pycnidia of S. sapinea proIruding through Ihe epidermis.
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Oorzaak van de ziekteverschijnselen
Op de zwarte naald basis, op de naaldschacht, op de
bast van de dode scheuten en op de schubben van
twee jaar oude kegels die onder de aangetaste bomen
op de grond lagen, werden talloze zwarte vruchtlichamen aangetroffen, die in het weefsel gevormd werden
en bij rijp worden door de opperhuid heenbraken (afb.
3).
Microscopisch onderzoek toonde aan dat dit pycniden waren van een schimmel die als volgt kan worden
gekarakteriseerd:
De pycniden hebben een diameter van maximaal
500 micron en zijn dikwandig. Aan de top van de pycnide bevindt zich een opening (ostiaie) waardoor de
sporen (conidiën) naar buiten komen. De sporen worden gevormd door conidiogene cellen, die zich aan de
binnenwand van de pycnide bevinden. Sporendragers
zijn niet aanwezig. De conidiogene cellen zijn 15-20
micron lang en aan de basis iets opgezwollen. De spo-

ren zijn ruwwandig, cilindervormig met een ronde top
en een iets afgeplatte basis. Aanvankelijk zijn ze kleurloos, later bruin. Ze zijn eencellig maar soms wordt, in
een later stadium, een tussenwand gevormd. De afmetingen van de sporen zijn 30-45 x 10-16 micron (zie
afb. 4). Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden,
dat het hier gaat om de schimmel Sphaeropsis sapinea
(Fr.) Dyko & Sutton, beter bekend onder de oude naam
Diplodiapinea (Desm.) Kickx (Sutton, 1980).
Deze schimmel wordt in de literatuur vermeld als de
veroorzaker van het afsterven van eindscheuten en
verkleuring van de naalden. Ook oudere takken kunnen worden aangetast, maar hoe deze infectie tot
stand komt, is nog niet geheel duidelijk (Peterson,
1977, 1981).
Alle leeftijdsklassen zijn gevoelig voor deze ziekte.
Aangetaste, twee jaar oude kegels vormen de ernstigste infectiebron, waardoor in oudere (kegels dragende) opstanden de ziekte zich sneller en heftiger
kan uitbreiden.
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Afb. 4a Dwarse doorsnede door een naald met pycniden
van Sphaeropsis sapinea.
Afb.4b Conidiogene cellen aan de binnenwand van een
pycnide.
Afb. 4c Conidiën,
Fig. 48 Transverse section through a needIe wiJh pycnide of
S.sapinea.
Fig. 4b Conidiogenous eells on the inner walJ of a pycnidium.
Fig. 4c Conidia.
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De symptomen die in Brabant werden waargenomen
komen in alle opzichten overeen met die, welke in de
literatuur worden beschreven. Bovendien werden de
fructificaties van de schimmel overvloedig op het dode
materiaal aangetroffen. Sphaeropsis werd ook gemakkelijk geïsoleerd uit nog niet geheel afgestorven naaIden op de grens van nog gezond en necrotisch weefsel.
Een en ander rechtvaardigt de conclusie dat de beschreven symtomen bij de dennen in Brabant veroorzaakt werden door Sphaeropsis sapinea. Deze schimmel werd al in 1842 in Frankrijk door Desmazières
aangetroffen op P. sylvestris (Desmazières, 1842).
Sinds die tijd is de schimmel vele malen gevonden,
voornamelijk op Pinus soorten, maar ook af en toe op
andere naaldhoutsoorten zoals Abies, Pseudotsuga,
Larix en Cupressus (Sutton, 1980), Araucaria, Chamaecyparis en Thuja (Punithalingam & Waterston,
1970).
InfectIebiologie
Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond,
dat in het voorjaar, zodra de knoppen aan het uitlopen
zijn, de jonge naalden en de jonge nog niet verhoute
scheuten kunnen worden geïnfecteerd met conidiën,
afkomstig uit de pycniden, gevormd op het materiaal
dat het voorgaande jaar door de schimmel is gedood.
De periode waarin de scheuten geïnfecteerd kunnen
worden loopt van eind april tot half juni (Brookhouser
en Peterson, 1971). Uit genoemd onderzoek bleek
ook, dat de optimum temperatuur voor de kieming
24°C is, terwijl de groei van de kiembuis het snelste
plaats vindt bij 28°C en een hoge luchtvochtigheid. De
kiembuis dringt de naald of jonge scheut binnen via de
huidmondjes of via wondjes. Daaruit blijkt dat verwonding van de naalden, bijvoorbeeld door insekten, kan
bijdragen aan de infectie, maar niet noodzakelijk is.
Oudere naalden worden niet aangetast.
Onder gunstige omstandigheden (hoge temperatuur
en luchtvochtigheid) kunnen al binnen vier dagen na
infectie de eerste symptomen worden waargenomen in
de vorm van uiterst kleine, roodbruine lesies. Deze
necrosen worden snel groter, zodat al binnen enkele
weken de naalden afsterven. Direct daarna begint de
vorming van de pycniden, die vanaf begin augustus rijpe sporen produceren. Zoals vermeld, kunnen deze
sporen pas in het volgend jaar een nieuwe infectie veroorzaken. Wanneer een ernstige infectie gedurende
een aantal achtereenvolgende jaren plaats vindt, vermindert dit de groei van de bomen en kan de boom
zelfs afsterven.
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Geografische verspreiding
De Diplodia-ziekte komt over de gehele wereld voor,
vooral in gebieden waar Pinus-soorten groeien. In
Europa is hij gevonden in Zweden, Groot-Brittannië,
Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en
Roemenië. In Nederland werd de schimmel voor het
eerst gesignaleerd in 1904 (Oudemans, 1904). Daarna
is de schimmel in Nederland niet meer waargenomen,
maar was kennelijk aanwezig zonder schade van betekenis te veroorzaken. In Californië, in Nieuw Zeeland,
Australië en Zuid Afrika heeft deze schimmel echter
veel schade berokkend aan Pinus radiata culturen (peterson, 1981). In Europa zijn nooit eerder ernstige afstervingen door Diplodia gemeld.
Discussie
Het feit dat Sphaeropsis sapinea vermoedelijk endemisch is in Nederland, maakt de vraag interessant,
waarom de ziekte pas in 1982 voor het eerst schade
van betekenis aanrichtte. Het antwoord op deze vraag
blijft speculatief. Hoewel S. sapinea in staat is om gezonde bomen aan te tasten (Peterson, 1971) zijn verschillende onderzoekers van mening dat verzwakte
bomen gevoeliger zijn voor Sphaeropsis (cf. Peace,
1962). De schade in Nederland trad vooral op in P. nigra opstanden die ernstig waren verzwakt door Brun-

chorstia. Bovendien ontwikkelde zich in 1983 in het
hele land een ernstige luizenplaag (Grijpma, 1983).
Ook komt in de omgeving van aangetaste opstanden
intensieve bio-industrie voor. In hoeverre ammoniakemissie vanuit deze industrie een rol speelt bij de verzwakking van de Pinus opstanden is echter nog onbekend. De twee betrekkelijk warme zomers van 1982 en
1983 hebben wellicht de ontwikkeling van de schimmel positief beïnvloed. Uit de literatuur blijkt ook dat in
voorkomende gevallen vooral exoten door dit pathogeen worden aangetast (Peterson, 1981). In Nederland wordt met name P. nigra, die hier als exoot geldt,
aangetast, terwijl P. sylvestris, die elders ook zeer gevoelig is voor de ziekte, hier veel minder te lijden heeft.
Maatregelen ter voorkoming van schade door Diplodia zijn in Nederland nog niet in het onderzoek betrokken. Op dit moment kan daarom slechts worden aangeraden om door maatregelen die in het algemeen ook
nodig zijn om de vitaliteit van bossen te bevorderen,
het risico zo gering mogelijk te houden (geschikte keuze van boomsoorten en uitgangsmateriaal, tijdige
hoogdunning, etc.). De aanleg van nieuwe opstanden
van Pinus nigra naast aangetaste, kegels dragende
opstanden moet indien mogelijk vermeden worden.

.
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In verband met de snelle ontwikkeling van deze
ziekte in Zuid-Nederland is het van belang om de ziekte ook in de rest van het land nauwlettend te volgen.
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Summary
In September 1982 samples al Pinus nigra (Carsican
pine) branches on which same al the current year's
shaots had died were received lrom sauth-eastern
Netherlands (Fig. 1). Numeraus pycnidia were abserved an the dead needies (Figs. 2, 3), the shaats and
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the secand year's cones. Microscopic examinatian al
the lungus revealed that it was Sphaerapsis sapinea
(Fr.) Dyka & Suttan, better knawn by the name DipIadia pinea (Desm.) Kickx. The disease symptams were
identical ta thase described in literature an Diplodia
pinea (Petersan, 1981) and, lurthermare, this lungus
was present everywhere on the dead materia!. Therelare it was concluded that Dipladia was respansible lar
the disease symptams. The symptoms were observed
mainly on Carsican pine, Austrian pine and ta alesser
extent an Scats pine. In 1982 the damage was not
serious. In 1983 and 1984 more severe attacks, mainIy an Austrian pine, were reported Iram variaus lacalities. Larger branches shawed bark necrosis and eventual/y died.
Data lrom the literature an the inlectian bialagy al
the lungus are presented and same passibIe explanations lar the sudden autbreak ol the disease in The
Netherlands are put farward. The attacked P. nigra
stands appeared ta have been weakened by a Bruncharstia epidemic in 1980, 1981 and 1982. Mareaver,
a seriaus autbreak af aphids accurred in 1983 in the
same area. Final/y the trees may have been stressed
by ammania emissians Iram the nearby intensive
livestock-rearing industry. The warm summers 1982
and 1983 may have triggered alf the develapment al
the fungus. The fal/owing' measures lar preventing
damage are recommended:
- stress situatians must be avaided in pine stands
- the tree species and provenance lar new plantatians shauld be carefully chasen
- new plantatians al Pinus nigra shauld nat be established near attacked alder cane-bearing stands,
as pycnidia on the cones seem to be the main souree
al inaculum.
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