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Voorwoord
Bijappeleninminderematebijpeerisinonzestrekenvruchtboomkankeraltijdschadelijkgeweest.Doorgroeibevorderendecultuurmaatregelenzoalssnoei,bodemverzorgingenbemestinglijktdeschadelijkeinvloedvandeziektenogtezijntoegenomen.Bijkleinebomenkanaantastingvandestamreedstotuitvalvanhelebomenleiden.
Fruittelerservarenkankeralseenduidelijkeschadepostomdatinbepaaldejarenveeltakkenindeloopvanhetgroeiseizoenafstervenenomdatjaarlijksdebestrijdingveeltijdengeldkost.
Overdelevenswijzevandeziekteverwekker {Nectria-galligena)
isal
veelbekend.Tochheeftdatertotdusverniettoegeleid,datdeziekte
indepraktijkvoorkomenofgoedbestredenkanworden.NudelaatstejarenophetProefstationvoordeFruitteeltinhetonderzoekinversterkte
mateaandachtisgeschonkenaankankerbijvruchtbomen,isbeslotende
kennisdaaroversamentebrengenineenboekje.Dezekennisisdeelsontleendaandeliteratuur,d.w.z.aanvroegeronderzoek,zowelinonsland
alsinhetbuitenland,enberustdeelsopeigenonderzoek.Doordezekennistebundelenwordtbeoogddebelanghebbenden (fruittelers,vruchtboomkwekers,voorlichters)behalvepraktischeaanbevelingenookdeachtergrondinformatiedoortegeven.Ookalisdeziektenietgeheeluitte
bannen,tochwordthiermeeinzichtverkregenbijwelke(weers-omstandighedenkankerverwachtmagwordenenwelkemaatregelendaneventueelnog
genomenkunnenworden.
Omditboekjevoordepraktischefruitteleroverzichtelijkertemaken
zijndemeertheoretischegedeeltenineenkleinerelettergedrukt.Ze
kunnenbijhetlezeneventueelovergeslagenworden.
DezeMededelingissamengestelddoordeheerdrs.H.A.Th,v.d.Scheer,
onderzoekerfytopathologieophetProefstationvoordeFruitteelt.Deherendr.ir.A.Tempel,hoofdvandeafdelingMycologieenBacteriologie
vanhetInstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoek,enir.W.P.N.Vlasveld,ConsulentinAlgemeneDienstvoordePlanteziekten-enOnkruidbestrijdingindeTuinbouw,beidenteWageningenhebbenhetconceptcritisch
doorgelezen.Methungewaardeerdeopmerkingenisrekeninggehoudenbijhet
vaststellenvandedefinitievetekst.OokvoordezeMededelingisdevoorplaatgetekenddoordeheerH.Beeke,medewerkervandeafdelingEntomologievanhetproefstation.
Ikbenervanovertuigd,datditboekjeertoezalbijdragen,datde
fruittelermetmeerkennisvanzakenzijnmaatregelenzalnementegen
kankerinvruchtbomen.
Ir.R.K.Elema
directeur

1. Inleiding
Vruchtboomkankerkomtinpraktischallegebiedenvandewereldvoor
waarappelswordengeteeld (53).Deziektevormtmetnameindeklimatologischgematigdegebiedenreedseeuwenlangeenprobleembijdeteeltvan
appelenpeer (173).Treffendvoordezorgelijkesituatiein1889door
kankerbijfruit-enlaanbomeninNederlandwashetuitschrijvenvaneen
prijsvraagover 'Dekankerziektederboomen'doordeNederlandscheMaatschappijvoorTuinbouwenPlantkunde.DebekroondeverhandelingvanAdmiraalMz (2)wijstondermeerophetgevaarvandeaanplantvanvatbare
appel-enpererassenenvermeldtdematevanvatbaarheidvanvelerassen.
InNederlandiskankernogsteedsdemeestgevreesdeschimmelziekteinde
appelteelt.Ditkomtdoordatdebestrijdingmoeilijkenarbeidsintensief
isendeproduktieverliezenernstigkunnenzijn.

Afbeelding 1.KankerbijeenappelboomvanhetzeervatbarerasCox's
OrangePippin.

Figure 1. Canker on an apple tree of the very susceptible
Orange Pippin.

variety

Cox's

Overdeomvangvandeschadedieopkantreden,zijnechterrelatief
weinigcoiidretègegevensgepubliceerd.Bekendisdatinbepaaldejarende
ziekteinversterktemateoptrad.ZowerdinNederlandzeerveelaantastingwaargenomeninhetvoorjaarvan1959» I960,1963,19T*+en1975 (161).
OokinhetnoordenvanDuitslandtrado.a.indezejarendeziekteinversterktemateop(101,151,168).Inhetvoorjaarvan1958werddaarbijvoorbeeldveelaantastingwaargenomenbijpasgeplanteappelbomenenmoest
ineenernstiggevalruimdehelftvandejongebomenweerwordengerooid
(111).InNederlandkomtmomenteelnogsteedsveelvruchtboomkankervoor
alsgevolgvanheternstigoptredenvandeziekteinhetvoorjaarvan
1975-IndatjaarstiervenmetnameappelbomenvanhetrasSchonevanBoskooptotdegrondtoeaf(197).Inhetverslagvaneenenquêtegehouden
indietijdindeIJsselmeerpoldersdoorRijnders (1^9),werdendetotale
kostenaanbestrijdingenopbrengstdervingindatgebiedmetongeveer1300
hectareappelgeraamdopmeerdaneenmiljoengulden.
Goedeadviezenaangaandedebestrijdingvandeziektezijnreedsuit
hetbeginvande18eeeuwbekend (173).Dezebetreffenvooralhettijdig
verwijderenenvernietigenvanalleaangetastedelenvandebetrokkenbomen. Eendergelijkemaatregelistegenwoordigindepraktijknauwelijks
ofnietuitvoerbaar.Hetverkankerenvaneenaanplantwas(enis)danook

Afbeelding2.VruchtrotbijGoldenDeliciousveroorzaaktdoor Nectria
galligena.
Figure 2. Fruit rot on Golden Delicious,

caused by Nectriagalligena.

eenfactordieinbelangrijkematedelevensduurvaneenaanplantbepaalde
(bepaalt).Daaromheeftonderzoeknaardebestrijdingvanvruchtboomkanker
zowelinhethedenalsinhetverledenzo'nbelangrijkeplaatsingenomen
ophetProefstationvoordeFruitteeltenzijnookaltijdeldersveel
proevenuitgevoerddoordemedewerkersvandeConsulentschappenvoorde
Tuinbouwenderegionaleproeftuinen.
Kankerwordtveroorzaaktdoordeschimmel Nectria galligena Bres..Dezelfdeschimmelkanookeenvruchtrotveroorzaken.Dekansophetoptreden
van
tfectria-vruchtrot
neemttoe,naarmateindeaanplantmeeraantasting
voorkomt (23).Inbepaaldegevallenvormderotdoor N. galligena dehoofdmootvanalleuitvaltijdensdebewaringvanappels(23,99,17^,175).
Bestrijdingvankankerbijvruchtbomenvermindertdekansophetoptreden
vanvruchtrotdoor N.
galligena.
Hetdoelvandezepublikatieiseenoverzichttegevenvandehuidige
standvankennisvanvruchtboomkanker.Ookwordtingegaanophetoptreden
vanvruchtrotdatdoor N. galligena wordtveroorzaakt.

2. Symptomen
2.1. Groei van kankers
]
Meerofminderuitvoerigebeschrijvingenvandegroeivankankerplekkentreftmenaan"bijCrowdy (65),Mooi (127) enZeiler (22U).
.
Heteerstzichtbaresymptoomvanaantastingtreedtgewoonlijkvrijsnel
nainfectieop.Erontstaateenkleine,rondeplekwaardeschorswatdon!
kerverkleurdis.Indeschorsenbast,waaraangetast engezondweefsel
inelkaarovergaan,bevindendeschimmeldradenzichinderuimtentussen
decellenvandegastheer.Ineenwatverdergevorderdstadiumvandeaan:
tastingwordenookschimmeldradenindecellenaangetroffen.Debruinverkleurdecellenvanhetaangetasteweefselverliezenvervolgenshunonderlingesamenhang.Erontstaateentypischrotweefselwaarvandeelementen
gemakkelijkuiteenvallen.
Indelengterichtinggroeithetschimmelweefselnietalleeninderuimtentussendecellen,maarinhetgevalvandezeefvatenvandebastook
indecellen.Deschimmelverbreidt zichdaarinmetrelatiefgrotesnelheid.Doordezegroeiwijzekrijgtdeaangetasteplekuitwendigeenovale
vorm.Ookindevatenenvezelsvanhethoutvandeaangetasteplekkomen
veelschimmeldradenvoor,maarvoornamelijkindeoppervlakkigehoutlagen.
Dedieperliggendehoutlagenzoudenviademergstraalcellengekoloniseerd
worden.Indehoutvatenen-vezelsverbreidendeschimmeldradenzichvan
'
deenenaardeanderecelviakleineopeningenindewanden,dezogenaamj
destippels.Daarbijwordendedradeneerstdunneralvorenszijdestippelsindetussenwandenvandecellenkunnenpasseren.
Devatenreagerenopdeaanwezigheidvandeschimmeldradenmetdevormingvangomenvaninwendige,blaasvormigeopzwellingen.Debuitenste
weefselsvandegastheerwordendoordeaanwezigeschimmeldradengestimuleerdtotdevormingvaneenlaagjekurkcellen.Inhetlaboratoriumis
weliswaaraangetoonddat N. galligena kurkstof(suberine)datverantwoordelijkisvoorderesistentievandekurkcellentegenschimmelaantasting,
afkanbreken (169),maarinhetveldgeefteenlaagjekurkcellentoch
eeneffectievebestrijding.Hetuiteindelijkeresultaatvanhetafweermechanismewordtbepaalddoordesnelheidwaarmeehetinwerkingtreedten
dematewaarindeziekteverwekkerkanszietomdegeactiveerdegastheercellenteomzeilen.Gewoonlijk zietdegastheerkansomdeaantastingin
dezomertotstaantebrengeneneenovergroeiingsrandtevormenomdat
deelvandeschorsenbast,datdoordeschimmelgedoodis.Tochisde
ziekteverwekkerindezeperiodenietgeheelinactief.Welgroeithijniet
meerindebastaangezienhetkurklaagjedatbelemmert,maardeschimmeldradendringendaninhethout•vanhetjaardaarvoor.Zowerdentotop
ik mmbuitenhetzichtbaaraangetasteweefselschimmeldradenaangetroffen
indehoutvezelcellen.
Inhetnajaarwordtdenieuwgevormdeovergroeiingsrandweeraangetast,
waarbijdeschimmeldradenviakleinescheurtjesofhiatenindekurklaag
binnendringen.Reedsenigetijdvoordatdeziekteverwekkerhetbastweefsel
binnendringtwordtditwatglazigennaderhandbruin.Ditproceswordt
.
vermoedelijkveroorzaaktdoortoxischestoffendiedoor N. galligena afgescheidenworden.Ookzoudendeschimmeldradenviahetinwendigevande
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vezelcellenonderdekurklaagdoorkunnenkomenenvandaaruithetbovenliggendebastweefselvandeovergroeiingsrand aantasten.Inhetvoorjaar
reageertdegastheeropdezeverderegroeivandeziekteverwekkermetde
vormingvaneennieuwekurklaagenvervolgensmetdevormingvaneenovergroeiingsrand.Doordezejaarlijksterugkerendeactiviteitenkrijgenouderekankershuntypische,gezwollenuiterlijk (zieafbeelding3).

Afbeelding3-Overjarigekanker.
Figure 3. Canker more than one year

old.

Vooralbegin-stadiavankankerskunnenlangnietaltijdonderscheiden
wordenvanaantastingendiedoorandereschimmelsveroorzaaktworden.Een
kankerkrijgtzijnkarakteristiekeuiterlijknamelijkpasnaheteerste
jaar.Alserbovendiengeensporenopdeaangetasteplekwordengevormd,
isisolatieopeenvoedingsbodemdeenigemogelijkheidomachterdeidentiteitvandeziekteverwekkertekomen.Aantastingendoorandereschimmels,diezichhetvolgendjaarnietuitbreiden,wordenschorsbranden(2U)
ofoppervlakkigebastkankersgenaamd.InNederlandwerdenindergelijke
aantastingenbijappelvoornamelijkdevolgendeschimmelsaangetroffen:
Pezioula alba, Pezioula eortieola,
Pezioula maliaortiois,
Phomopsis malien Alternaria
alternata. Delaatstgenoemdeschimmelwordtdelaatstejaren
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relatiefwatvakeraangetroffen.Vermoedelijkishetgebruikvan'BCMfungiciden'zoalsBenlateenTopsinMhiervandeoorzaak.Deschimmel A.
alternata is,integenstellingtotveleandereschimmels,ongevoeligvoor
dezefungicidenenkrijgtdaardoormogelijkeenbeterekansomvanuit
wondendeschorsenbasttekoloniseren.

2.2.Vormen
Afhankelijkvandesnelheidwaarmeedegastheerdegroeivandeziekteverwekkerweetafteremmenontstaateenmeerofmindergrotekankerplek.
Degevormdehoeveelheidcallusweefselindeovergroeiingsrandbepaalt
vervolgensofdekankereenvlakdanweleengezwollenuiterlijkkrijgt.
Doorhetoptredenvandezevariabelenontstaankankersdieuiterlijknogalvanelkaarverschillen.Onderscheidenkunnenworden:open,gesloten,
knolachtigeenoppervlakkigekankers.
Open kanker. Bijdevoorgaandebeschrijvingvan degroeivankankers
werddievaneenopenkankergeschetst.Hetaangetasteweefselinhet
centrumvandekankervaltuiteenenverdwijnt,waardooreendiepe,open
wondontstaat.
Jaarlijkswordteennieuweovergroeiingsrandgevormd,diesteedsweeraangetastraakt.Dekankerbreidtzichdaardoorjaarlijkseenstukjeuit.
Dezekankervormkomthetmeestvoor.
Gesloten kanker. Somsbreidenkankerszichzeersneluitenomvatten
dangrotedelenvandetakofstaminéénseizoen.Deziekteverwekker
groeitvooralsnelindecambiumlaag.Bijaansnijdenvandegezondeschors
isdezelaagvaakbruinverkleurdtotvervoorbijdegrensvandeuitwendigzichtbareaantasting.Dergelijkekankersblijvenbedektmeteensterk
gekerfde,knobbeligeschorsenhetaangetastehoutkanuitdrogenenafgegrensdwordenvandeonderliggende,nognietaangetastehoutlagen.Deze
vormkomtvoorlangsdewestkustvandeVerenigdeStatenvanAmerika(22^,
225).Vooralkankersinvergaffelingenvanappelbomenbehorendaartot
dezevorm.Deverkleuringvanhetcambiumwerdmetnamebijkankersop
perenaangetroffen.InDuitslandmaaktKennel(101)meldingvanbruinverkleurdebanendievanuitkankersinhethoutvanappelbomenlopen.Uit
dergelijkebanenisoleerdehijineenaantalgevallendeziekteverwekker
totopdertigcentimeterafstandvandekanker.Ookinonslandzijndit
soortbanenwelwaargenomen.
Knolaehtige kanker. Alsgevolgvankunstmatigebesmettingvandebast
meteensporensuspensiemetbehulpvaneeninjectienaaldontstaanknolachtigopgezwollenkankersopappelbomenvanhetrasGoldparmäne (101).
Deziekteverwekkerwordtrelatiefsnelingekapselddoordeovervloedige
vormingvancallusweefselrondomhetaangetastebastweefsel.
Oppervlakkige kanker. Inbepaaldegevallengroeiendeschimmeldraden
inheteerstejaarovergroteafstandenvoornamelijkindeoppervlakkige
weefselsbovendecambiumlaag.Inhetvoorjaarbladdertdandebastpapierachtigafvanhetonderliggende,sponsachtige,bruinzwarteweefsel.
Zeiler (2210namdergelijkekankerswaarbijpeerenvermoeddedatdebetrokkenbomenineersteinstantieverzwaktofbeschadigdwarendoorvorst.
Ookbijappelbomeniseendergelijkbeeldwaargenomen (115,196).InNederlandwordtditverschijnsel 'vliegende'kankergenoemdeninhetvoor-

12

Afbeelding h. 'Vliegende'kankerbijappelbomenvanhetrasSchonevan
Boskoop.
Figure 4. Superficial
Boskoop.

canker on apple trees of the cultivar

Schone van

jaarvan1975tradditmetnameopbijappelbomenvanhetrasSchonevan
Boskoop (197).Doordeernstigewateroverlastindevoorafgaandeherfst
enwinterstiervenveelwortelsaf,waardoorvooraldevroegbloeiende
'SchonevanBoskoop'-appelbomeninmoeilijkhedenkwameneneenprooiwerdenvoor N.
galligena.

2.3. Groeistoffen
Devormingvaneenovergroeiingsrandrondomhetaangetastebastweefselwordtinverband
gebrachtmetveranderingenindehoeveelheidindolylazijnzuur (IAA)inhetweefseldoorde
ziekteverwekker (20).1AAisdebelangrijkstenatuurlijkegroeistofuitdegroepvanauxinen.Dezestoffenbeïnvloedenonderanderedeceldelingen-groei.Inhetlaboratorium
produceert N. galligena opvoedingsbodemsIAA (10,20).DevormingvanI M inkankersen
hetnaardewortelsgerichtetransportvandezestofinscheutenentakkenzouverantwoordelijk zijnvoorhetniet-uitlopenvaneenaantalknoppenonderdebetreffendekankers
(185).Degroeiremmingvandezeknoppenkonopappelonderstammenopgehevenwordendoor
kankersmetbenzoëzuurtebehandelen.Uitonderzoekaanerwte-enbonezaailingenwerdge-
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concludeerddatIAAindegastheerwordtafgebrokendoorhetenzymIAA-oxidaseendat
benzoëzuurdewerkingvanditenzymbevordert.Vermoedelijkwordthetbenzoëzuurdaartoe
eerstomgezetinhetmeerwerkzamep-hydroxybenzoëzuur.
Hoewel N. galligena IAAproduceert,kandezestofinwathogere concentratiesdegroei
vandeschimmelremmen (18,19).OokisechteraangetoonddatdeschimmelIAAinvoedingsbodemskanafbreken (117,118).Erwordtdaaromvermoeddatdeziekteverwekkerinkankers
eenvoorhemgunstigeIAA-concentratiehandhaaftdoorenzymregulatie.
Zoalsgezegdblijftdesnelheidvandeschimmelgroei indegastheernietconstantinde
tijd,omdat degastheerreageertmetdevormingvanafweerstoffenenvankurkcellen.Daarnaast isookdebeschikbaarheidvanvoedingsstoffen eenbelangrijkefactor.Degroeisnelheidvankankersisinhetvoorjaarduidelijksthetgrootst (30,101).Indieperiode
wordt degroeivankankersinjongeappelbomensterkbevorderddooralhetbladteverwijderenofdestambovendekankersteringen (151» 153).Doordezehandelingenwordtvermoedelijkvoorkomen datremstoffen (auxinen?)vanuitdebebladerde scheutenhuninvloed
opdekankergroeinoglangerkunnenuitoefenen.Ineigenproevenmetkunstmatigebesmettingvanwondeninhorizontalegesteltakkenvan 'Cox'sOrangePippin'-appelbomenontstondenveelgroterekankersalsdewonden zichaandeonderkant inplaatsvanaandebovenkantvandebetreffendetakbevonden.Misschien isindergelijketakkendematevanwerkingvanhetdelingsweefselvaninvloedopdeverschilleningroeivandekankers.Bekend
isnamelijkdathorizontaalgegroeidetakkensterkerverdikkenaandebovenzijde endat
hetprocesvandeceldelingendathieraantengrondslagligt,alsnelnahetuitlopenvan
deknoppeninhetvoorjaarbegint.

ik

3. Ziekteverwekker
3.1. Morfologie
Elkeschimmelwordtonderscheidenaanzijnkarakteristiekevormen
waarinhijvoorkomt.Bij N. galligena wordendaartoeonderscheiden:ascosporen,macroconidiën,microconidiën,peritheciënensporodochiën.

Afbeelding5-Kankermetsporodochiën.
Figure 5. Sporodoohia

on a

canker.

Dewitteschimmeldraden (hyfen),diealseennetwerk (mycelium)inhet
aangetasteschors-enbastweefselgroeien,verdichtenzichop"bepaalde
plaatsentotvuil-wittekussentjes (sporodochiën)waaropzichrechtstandigdesporendragersontwikkelen.Desporodochiënhebbeneendiametervan
1-3mmenzijninhetvoorjaarduidelijkzichtbaaraanweziginhetcentrumvannieuw-gevormdekankersofophetnieuwaangetasteschors-en
bastweefselrondomoverjarigekankers.Bijgroeivandeschimmelopkunstmatigevoedingsbodemsontstaanopdesporodochiënsomsbolvormige,roodbruinepseudo-vruchtlichamenwaarinechtergeensporengevormdworden..
Desporendragerszijnvertaktenopdekortecylindervormigeuiteinden
ontstaandeongeslachtelijkgevormdesporen(macroconidiën).Tevensscheidendesporodochiënslijmafdatdemacroconidiënbijeenhoudt.Bijdroog
weerligtdezeslijmmassametsporenalseenkaliachtigwittekorstopde
sporodochiën.

15

>tf*\»
'%

„SN**

Afbeelding6.Vormingvanmacroconidienopeensporodochium.

Figure 6. Production of mxoroconodia on a sporodochium.
Derijpemacroconidiënzijnkleurloos,ietsgebogenmetrondeuiteindenenzebezittenvierofmeertussenwanden (septen).ZemetenU5-65x
U-7micron(29).Deeerstgevormdemacroconidiënopjongesporodochiën
zijninderegelkleinerenbezittenmindersepten.Ookbijgroeiopkunstmatigevoedingsbodemsisdemaatnogalvariabel,maarontstaanerinde
regelwatkleinere,êên-oftweecelligemacroconidiën.Macroconidiëndie
dichttegenelkaarliggenvormensomsverbindingen (anastomosen)tussen
éénofmeercellen (50).Dekernvandebetreffendecelvandeenemacroconidiekanzichdanvermoedelijkverplaatsenenterechtkomenindecel
vandeanderemacroconidie.Althanserwerdwaargenomenbijdergelijke
verbondencellen,datindeeneceltweekernenaanwezigwareneninde
anderegeen.Debetekenisvandezeuitwisselingvankernenvoorhetleven
van N. galligena isnietbekend.Bijgroeiopkunstmatigevoedingsbodems
ontstaannaastmacroconidiënaanspecialesporendragersdezogenaamdemicroconidiënaandetoppenvankleinehyfevertakkingen.Hetzijneencellige,cylindrischesporenmetrondeuiteinden.Hunafmetingenbedragenongeveer k-8 x2-3micron.
Aanheteindvandezomerontstaanopdekankersrondomdesporodochiën
kleine,ronde,lichtrodebolletjes (peritheciën).Rijpeperitheciënkrijgeneendonkerderrodekleurenmeten250-350micronindiameter (28).In
deperitheciënontstaanknotsvormigezakjes (asci)enerverheffenzich
ookdunwandige,vertakte,gesepteerdehyfen (paraphysen)in.Inelkeascus
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Afbeelding7.Verkankerdebast,bezetmetperitheciën.
Figure 7. Peritheaia

on a pieae of aarikered bark.

Afbeelding8.Ascosporen,demeestenoggerangschiktvolgenshunligging
ineenascus.
Figure 8. Asoospores, most of them still

in an ascus.

17

ontstaanachtascosporen.Dezezijnkleurloos,ovaaltotspoelvormig,
tweecelligenmeten 14-22x6-9micron.Inrijpeperitheciënverslijmen
deparaphysenenontstaatereenopening (poms)indeperitheciumwand
(1U2).Ondervochtigeomstandighedenschietenrijpeascihunascosporen
weg (137).Alsdeperitheciëntijdensregenverzadigdrakenmetwater,
stotenmeerdereascitegelijkhunsporenuit.Tezamenmetdeinhoudvan
deverslijmdeparaphysenkunnendezevelesporendeporus"blokkeren.Er
vormtzichdaneenwitteslijmdruppelmetsporenopdeporusendeze
droogtnaderegenbuialseenstevigwithorentjeop.Oudeperitheciën
verkleurendonkerpaarsenverschrompelentenslotte.

3.2. Classificatie en naamgeving
Deziekteverwekkervankankerdanktzijnhuidigenaam- Nectria
galligena - aanBresadola (31).Deafkorting fBres.!dievaakachterdedubbeleLatijnseschimmelnaamwordtgezet,herinnertaandegenoemdeonderzoeker. DenaamvanhetongeslachtelijkestadiumluidtvolgensBooth(29)
Cylindrooavpon
heteronema.
Doorwijzigingen indeinzichteningroeperingvansoortenvindternogaleenseen
naamsveranderingplaats.Ditlaatsteisookhetgevalgeweestmetdeschimmeldienubekendstaatonderdenaam N.
galligena.
IndevorigeeeuwnamWillkomm (209)waar,datkankersbijbeukenveroorzaaktwerden
dooreenschimmel,maartoteenvolledigeidentificatievandezeschimmelkwamhijniet.
Welsteldehijvastdatdeconidiëndiehijopdekankersaantrof,behoordentothetongeslachtelijke schimmelstadiumgenaamd Fusidium candidum Link.VervolgenskwamHartig
(92)totdeconclusiedatkankersbijonderanderebeuken,eiken,hazelaarsenappelbomen
veroorzaaktwerdendooreenschimmelwaarvanhetgeslachtelijke stadiumbeschrevenwas
onderdenaam Nectria ditissima Tul..Dekankersontstondenpasnaverwondingvandebomen, dusmoestdeschimmeleenwondparasiet zijn.Omstreeks dezelfdetijdtoondeGoethe
(86)aandatdesporenvandekankerzwamuitappelookbijbruinebeukenkankerskonveroorzaken.Hijsteldeweliswaardatzijnschimmeluitappelnietduidelijkverschildevan
N. ditissima,
maartwijfeldetochaandejuistheidvandedeterminatie.In 1902leverde
Aderhold (1)tenslottehetduidelijkebewijs datdeschimmeluitkankersbijappelziekteverwekkendwasvoorappelbomenenbinnendrongvia (natuurlijke)wonden.Hijdetermineerde
hemals N.
ditissima.
DoorderesultatenvanhetonderzoekvanWeese (202)ontstonderdaarnalangetijd
verwarringenverschilvanmeningtussendediverseonderzoekersoverdejuistheidvande
hiervoorvermeldegegevens.Weesesteldedatdesoort N. ditissima dezelfdewasalseen
andere Nectria-soort
genaamd N, coccinea endat N. ditissima infeitenietziekteverwekkendwas,maaronschuldigalssaprofietopdebastvanallerleibomenvoorkwam.Deziekteverwekkende Nectria zouduidelijkafwijkendvanvorm zijnenvolgenshemovereenkomen
metdebeschrijvingvan Nectria galligena doorBresadolain 1901.NabestuderingvanonderanderehetmateriaalwaarmeeGoethewerkte,verklaardeWeese (203)datGoetheinfeite-gewerkthadmet N. galligena ennietmet N. ditissima.
Deverwarringkonvooralontstaandoordewisselenderesultatenvandebesmettingsproevenvandeverschillendeonderzoekersendeveelheidaanwaardplanten.Daarbijkomt,datnietiedereendejuisteverbindinglegdetussendegeslachtelijke stadiavande Nectria-soorten
endebijbehorende
ongeslachtelijkestadia.
Uitbesmettingsproeven concludeerdenAppelenWollenweber (7)datdeconidiënvormende
stadiavandeschimmelsdiekankerveroorzaaktenbijappelenbeuk,identiekwarenenbehoordentotdeongeslachtelijkeschimmelvorm Fusarium willkommii Lindau {- Fusidium
candidum Link).Weesewashetmethunverklaringeens,dat Fusarium willkommii hetonge-•
slachtelijke stadiumwasvan N. galligena.
DaarophergroepeerdeWollenweber (219)de
Fusarium-soortGii.
Hijbracht desoortendiemacroconidiënmetrondeeindenbezaten,over
naarhetnieuwegeslacht Cylindrocarpon.
Deongeslachtelijkestadiavan N. galligena en

N. ditissima kregenzorespectievelijkdenaam C. mali en C. willkommii.
Hetprobleemvanhetonderscheidder Nectria-soorten
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werdnietopgelostaandehand

vanmatenvanascienascosporen (1^7,208,220).TenslottebrachtAshcroft (8)meerduidelijkheidindezaak.Hijbeschouwde N. galligena alsdekankerverwekkervanonderanderevruchtbomenenkondeschimmelmorfologischvan N. ditissima onderscheidennabestuderingvanhetoorspronkelijkemateriaalvandebeideTulasnes (195)datdebasiswasgeweestvoorhunbeschrijvingvan N. ditissima.
Bovendien zaghijindatdeschimmelsport
dieEhrlich (8l)associeerdemeteenbastaantastingbijbeuken,identiekwasmet deoorpronkelijk als N. ditissima beschrevensoort.HoewelAshcroft evenalsWeesegeenonderscheidmaaktetussen N. ditissima en N. aoccinea, deedBooth (28)ditlaterwelopgrond
vandestructuurvandeascus.Hijreviseerdeeveneensdeindelingvandeongeslachtelijkestadiaenveranderdedaarbijdenaamvanhetongeslachtelijke stadiumvan N.
galligena
in Cylindrocarpon
heteronema. InzijnbeidepublikatiesbeschrijftBooth (28,29)respectievelijkde Nectria- ende Cylindrocarpon-soorten
dieinGroot-Brittanniëvoorkomen.
Perrin (1U3)steldevervolgenseendeterminatie-sleutelvoor Nectria-soorten
op,gebaseerdophetvoorkomenvandezesoortenopverschillendegastheren.
Indeloopderjarenkristalliseerde zichuitdewisselendemeningenoverhetziekteverwekkendvermogenvande Nectria-soorten
eenbeeld,zoalsdatrecent doorFlacken
Swinburne (85)issamengevat.Mededoorderesultatenvanhunbesmettingsproevenkomenze
totdeconclusiedatalledrie Nectria-soorten
ziekteverwekkend zijn,maareenverschillendewaardplantenreeksbezitten. Nectria galligena vormtkankersopzeerveelplantesoorten.Daarentegenbeperkt N. ditissima zichtotbeukenentast N. coccinea alleenesdoornsenmeidoornsaan.
OpgrondvanverschilleninsporengrootteonderscheiddeWollenweber (220)deziekteverwekkerbijesalseenapartevariëteit: N. galligena var. major. Naderhandbleekdit
onjuist (8,28),maaruiteindelijkkonerweleenonderscheidinvirulentiegemaaktwordentussenisolatenvandeziekteverwekkeruitappelenuites (85).Isolatenuitappel
veroorzaaktengeenkankersopes,terwijlomgekeerddeisolatenuitesopappelkankers
produceerdenmeteenafwijkenduiterlijk.Opgrondhiervankunnendeisolatenuitesen
appelrespectievelijkgenaamdworden: N. galligena f.sp. fraxini en N. galligena f.sp.

mali.

3.3. Waardplantenreeks
IneentabellarischoverzichtvermeldenFlackenSwinburne (85)dat N.
galligena gevondenisopbomenenstruikenvan53verschillendeplantesoortenuit26verschillendegeslachtenverdeeldover15families.Iedere
vondstbetekentnietautomatischdatdebetreffendeplantesoortnuook
eenwaardplantvandeziekteverwekkeris.Datdientonderzochtteworden
doormiddelvanbesmettingsproeven.Deproevendieinditopzichtuitgevoerdzijn,wijzenechterwelopeenuitgebreidewaardplantenreeks.Dit
betekentdateenfruittelerdiezijnboomgaardvrijwilhoudenvanaantasting,ookbedachtmoetzijnopbesmettingsbronnenindeomgevingvan
deaanplant.
Aangetoondisdatdekankerzwamuitappelaantastingkanveroorzaken
bijbomenvandegeslachtenberk,beuk,eik,els,es,esdoorn,haagbeuk,
kers,linde,lijsterbes,meidoorn,peer,populierenwilg(1,85,86,92,
110,132,138,ITO,208,220).Bomenvanhetgeslacht Carya (=Bitternoot)
blekenindeVerenigdeStatenvanAmerikaeveneensvatbaar (170).Omgekeerdwerdenappelbomenaangetastdoorisolatenvan N. galligena uitbeuk,
es,lijsterbes,meidoorn,peer,populierenwilg (7,85,86,127,138,
208).Opgemerkt zijdatdeonderzoekresultatennietaltijdgelijkluidend
zijn.Ongetwijfeldzullendezereeksennogweluitgebreidkunnenworden
alsmeerboomsoortengetoetstwordenophunvatbaarheidvoorisolatenvan
N. galligena vanverschillendeherkomst.
IndeNederlandsefruitteelttreedtdeziektevooralopbijappelbomen,
maarookperebomenkunneninernstigemateaangetastraken.In1975was
inhetnoordenvanDuitslandopbepaaldebedrijventot32procentvande
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Afbeelding9.Scheutkanker"bijeenpereboomvanhetrasDoyennéduComice.
Figure 9. Canker on a shoot of a 'Doyenne du Cornice' pear

tree.

perebomenaangetast (87)enin1926schreefZellerdatdeziekteinOregonindeVerenigdeStatenvanAmerikameerschadeaanrichttebijperebomendanbijappelbomen.Deziekteverwekkergaatgemakkelijkvanappel
overoppeerenomgekeerd.
Uitbesmettingsproevenbleekdatbomenvanvelesoortenaangetastkondenwordenalszeverwondwerdenenvervolgensbesmetmetdeziekteverwekker.Inhetveldisechterslechtseenbeperktsortimentbelangrijk
alswaardplant.ZeilerenOwens (226)vermeldendatkankeralgemeenoptreedtinhetwestenvandeVerenigdeStatenvanAmerikabijappel,grootbladigeesdoorn,peer,wilg,Aaer cireinatum,
Cornus nuttallii
en Querous
garyana. IndebossenvandenoordoostelijkestatenvandeVerenigdeStatenvanAmerikatraddeziektevooralopbijberken {Betuia
alleghaniensis en B. lenta), suikeresdoorn (= Aaer saeeharum) enblikeik (= Querents^
velutina) (201*).InNederlandvielomstreeks 19^1veelaantastingopbij
eenvariëteitvandeschietwilg {Salix alba var. oalva), dieopgrote
schaallangsbuitenwegeninhetwestenvanhetlandwasaangeplant (127).
Hoewelbepaaldesoortenvatbaarzijnvoorkanker,kunnenbinnendeze
soortenvariëteitenvoorkomendieminderofnietvatbaarzijn.Zotreden
ookbijappelenpeerduidelijkeverschilleninvatbaarheidoptussende
rassen.
Bijdeteeltvanappelenpeerishetvanbelangdaterindeomgeving
geenbomenvoorkomendievatbaarzijnvoorkanker.Inhetbijzondergeldt
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ditvoorwindschermbomenrondomdeboomgaarden.InNoord-Ierlandtraden
inditverbandvooralpopulieren,meidoornseninminderematebeukenop
alsbesmettingsbronnenvoorappelboomgaarden,terwijlgrauweelzen(= Alnus inaana) alswindschermboomondernatuurlijkeomstandighedennietaangetastblekentezijn (85).

3.4. Groei op voedingsbodem
Dekiemingvanmacroconidiënenascosporenvindtplaatsbijtemperaturentussen0en
30°Cmeteenoptimumbij21-2U°C (71*,120,137).Bij20°Ckiemtna 2k urenmeestalnegentigprocentofmeervandesporen.UitwaarnemingenvanDubinenEnglish (7^)bleek
datvrijwatervangrootbelangwasvooreengoedekieming.Wasergeenvrijwateraanwezigenbedroegderelatieveluchtvochtigheid 98procentdankiemdebij,20°Cnogtien
procentvandemacroconidiën.Daaldeindatgevaldetemperatuurnaar 10°Cofdaaldebij
20°Cderelatieveluchtvochtigheidnaar96procent,dantradgeenkiemingmeerop.Het
aantalkiemkrachtigemacroconidiën liepduidelijkterugalsderelatieveluchtvochtigheid
gedurendeeenbepaaldetijdvanhonderdprocent daaldenaar85procent.Bij 19°Cwasdezeafnamesterkernaarmatedeperiodevanuitdrogentoenamvantweenaartwaalfuren;bij
11°Ctradditeffectinveelminderemateop.Ascosporenverlorenhunkiemkrachtalsze
vijfdagenaanuitdrogingwerdenblootgesteld (120).Dekiembuizenuitmacroconidiën
groeienvanhetlichtaf (21U).

'#Afbeelding 10.Gekiemdeascosporenenconidiënvan Nectria

galligena.

Figure 10. Germinated asaospores and aonidia of Nectriagalligena.
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Degroeivanhetmyceliumvindtongeveerinhetzelfdetemperatuurtrajectplaatsalsdat
vandesporekieming,maarinafwijkingkanookbovende30°Cnogenigegroeiplaatsvinden(1,120,21U).Deschimmelgroeitopvelesoortenvoedingsbodems,maarprefereertals
koolstofbronsuikers,zetmeelofglucosidenbovenmannitol,celluloseofhemicellulose.
Degroeiisoptimaalalsdezuurgraadvandebodemzichbevindttussen k,2 en5,2 (22*0.
Goedestikstofbronnenblekenasparagineen y-aminoboterzuurtezijn (69,206).Ookde
luchtsamenstelling isvaninvloedopdegroei.Culturesopmoutagargroeiensnellerbij
eenluchtmengselmetvijfprocent C0 ? enlangzamerbijeenluchtmengselmettienprocent
CO«invergelijkingmetdegroeivanculturesingewonelucht (179)•Zoweldekiemingvan
sporenalsdegroeivanhetmyceliumwordendoordesamenstellingvankunstmatigevoedingsbodemsbeïnvloed.Hiervanwordtgebruikgemaaktomheteffectvanallerleistoffen
opdezeschimmelactiviteiten tetoetsen.Onderanderewordenopdezewijzesnelgegevens
verkregenoverdewerkingvanfungiciden (83)enwondafdek-enwondontsmettingsmiddelen

(36, 6kt Mk,135).
Voordevormingvanconidiënislichtnodig.Hetaantalendegroottevandesporen
dieopvoedingsbodemsgevormdworden,wordtbeïnvloeddoordesamenstellingvandevoedingsbodems.Zoontstaanopaardappel-glucose-agarrelatiefveelsporen,dieoverwegend
tweecellig zijn,enopgefiltreerde appelscheutenextract plusagarrelatiefmindersporen,
dieechterveelalzescellig zijn (5).
Culturesopkunstmatigevoedingsbodems dieuitéénsporegegroeid zijn,kondendoor
Moritz (132)niettotdevormingvanperitheciëngebrachtworden.Welvormenzebeginstadiavanperitheciën.DoordergelijkeculturesonderlingtekruisenkonKrüger (106)twee
'geslachtelijke'groepenonderscheiden.Kruisingenvanculturesbinnendezelfdegroep
leidenniettothetontstaanvanperitheciën,kruisingenvantweeculturesdieelktot
eenverschillendegroepbehorenleidendaarentegenweltotdevormingvanperitheciën.
Ditbetekent dat N. galligena tweehuizigis.Omdatveelonderzoekershieropnietofonvoldoendebedachtwaren,slaagdenzeernietofslechtsmetwisselendsuccesinomperitheciënopkunstmatigevoedingsbodemstekweken.
Tevensisvoordevormingvanperitheciënlicht envochtnodig (107,108,113).ConstantlichtisvolgensKrüger(107)hetbeste.Voorhetopwekkenvandeperitheciënvorming
vervaardigthetmyceliumeenstofdieeenlichtabsorptiemaximumvertoontbij310nanometer. Voordevormingvandezestofislichtnodigmeteengolflengtekorterdanzeshonderdnanometer.(Hetgolflengtengebiedvanhet zichtbarelichtlooptvan^00tot700nanometer.)Alsdezestofaandevoedingsbodemwordttoegevoegd,ontstaanookinhetdonker
rijpeperitheciën (70).Vooralopvoedingsbodems diegemalengraan (113)ofaardappelzetmeel (108)bevatten,ontstaanondergunstigeomstandighedennaviertotachtwekenvele
peritheciën.Eenverhoudingvankoolstof (C)enstikstof (N):C/N=20zouvolgens.Wessel
(20U)optimaal zijn voordevormingvanperitheciën.Deelementenijzerenzinkzijnbeslistnoodzakelijk (69)enhet isvanbelangomzoweinigmogelijkagaraandevoedingsoplossingtoetevoegenendePetrischalenwaardeculturesingroeienaftedichtenom
devochtigheidzohoogmogelijktehouden (113).Voorhetkwekenvanperitheciënmagde
temperatuurvariërenvan 5-25°C.Eenkorteafkoelingtot U°C indeperiodevandezesde
totdeachtste dagnahetentenvandevoedingsbodemsverhoogtdeproduktievandeperitheciën (107).
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4. Infectie
Determinfectieomvathetbinnendringenvaneenziekteverwekkendorganismeindegastheerenvervolgenshettotstandkomenvaneenparasitairerelatievandebetreffendeziekteverwekkermetdegastheer.Het"binnendringenkanverdeeldwordenintweefasen:deontmoeting,waarinde
ziekteverwekkerendegastheermetelkaarinkontaktkomen,enheteigenlijkebinnendringen.Inonsgevalvankankerisdefasewaarindeparasitairerelatietotstandkomt,reedsbeschreveninhoofdstuktwee.
Indeontmoetingsfasespelendeproduktievansmetstof(inoculum)in
devormvanmacroconidiënenascosporenendeverspreidingvandezeeen
belangrijkerol.Indefasevanheteigenlijkebinnendringenzijndeaanvalskrachtvandeziekteverwekker (inoculuinpotentiaal),deaanwezigheid
vanwondenbijdegastheerendiensvatbaarheidbelangrijkefactoren.In
beidefasenspelenvochtentemperatuureenbelangrijkerol.
Eenbeknoptesamenvattingvanliteratuurgegevensoverdehoofdlijnen
vanhetinfectieprocesvan N. galligena werdgepubliceerddoorLortie
(112).

4.1. Produktie en verspreiding van sporen
Bijappelbomenontstaanopni'euwgevormdekankersnatweeàdriemaandensporodochiën.Deeersteperitheciënontstaansomsreedsnaviermaanden,maargewoonlijkpasnaeenjaar(101,103).In 1977warenerinhet
noordenvanDuitslandvooralindemaandenjulitotenmetseptembersporodochiënaanwezigopoverjarigekankersbijappelbomen;inapril,meien
decemberwerdenzeechternauwelijksofnietgezien.Daarentegenwarener
gedurendehetgehelejaarperitheciënaanwezig.Jongeperitheciënwerden
vooralinseptemberenoktoberwaargenomen (206).OokinNederlandtreffenwevooralinde.zomermaandensporodochiënaanenwordeneropzijn
vroegstvanafbeginaugustusnieuweperitheciëngevormd.Wessel(206)
combineerdedewaarnemingenoverdeaanwezigheidvandevruchtlichamenin
hetnoordenvanDuitslandmetdeweergegevensenmerkteopdatbeidesoortenvruchtlichamenontstaannaveelneerslagendatdesporodochiënzich
bijhogeretemperaturenontwikkelendandeperitheciën.Hetspaarzame
voorkomenvanperitheciënopkankersbijappelbomeninEngelandvanjuni
1975totmei 1976werdeveneenstoegeschrevenaandegeringehoeveelheid
neerslag (17).
Opvallendveelperitheciënontstaanopkankersopafgezaagdetakken
dieopdegrondliggen (205).Werdendergelijketakkenofhelebomenin
debossenvandenoordoostelijkestatenvandeVerenigdeStatenvanAme*
rikaindecember/januarigekapt,danontstondenvooralindetweedezomerdievolgdeophetkappen,veelperitheciën.Werdendebijnarijpeperitheciënopdezetakkenenstammenregelmatigverwijderd,danontwikkeldenzichin31maandentijdsdriegeneratiesperitheciën.Opdekankers
ophetgekaptehoutwarenergedurendehetgehelejaarrijpeperitheciën
aanwezig.Eigenwaarnemingenaankankersophout,datopdegrondineen
appelaanplantlag,bevestigdenditlaatste.Natweejarenkwamenop25
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procentvandekankersnogrijpeperitheciënvoor,nadriejarennog
slechtsopvijfprocent (158).Naverloopvantijdwerdendezekankers
intoenemendemateovergroeiddoorandereschimmels.Metnameeen Moniliasoortwerdveelvuldigaangetroffen.
HoewelSwinburne (176)opwinderigedagenenigeverspreidingvanconidiën
waarnamzonderdaterneerslagviel,wordenconidiëntochinovergrote
meerderheidvervoerdmetregenwaterdatlangsdetakkenendestamnaar
benedenstroomt.Doordeneerslaglostnamelijkhetslijmopwaarinde
conidiënzichbevinden.Eendeelvandeconidiënkandoorregendruppels
tottienmetervervandekankersweggespetterdworden (120,137, 207).
Ascosporenkunnenoverveelgrotereafstandenmetdewindverspreidworden,nadatzeuiteenperitheciumzijngeschoten.ZoschreefMulder(133,
13*0demeerdannormaleaantastingvaneenjarigeappelbomenopeenboomkwekerijtoeaanbesmettingmetascosporenafkomstigvanverkankerde
hoogstamappelbomenopeenperceeldatruimhonderdmeterbovenwindsverwijderdlag.

Afbeelding 11.Hetgemiddeldeaantalascosporen (o—o)enconidiën (•—•)
datpersporenvangerwerdgevangenineenappelboomgaard
inNoord-IerlanddoorSwinburne (176).

Figure 11. The mean number of asaospores (o—o) and conidia (m—•) caught
per spore trap by Swinburne (176) in an apple orchard in Northern Ireland.
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InCalifornieindeVerenigdeStatenvanAmerikanamWilson(210)waar,
datslechtsintweevandeachtjareneensterkeuitbreidingvandeziekteoptradalsgevolgvandeverspreidingvanascosporen.Indeoverige
zesjarenwerdenslechtsconidiënwaargenomenenbreiddedeziektezich
nauwelijksuit.Vakerechterstromendeascosporennetalsdeconidiënmet
hetregenwatermeelangsdetakkennaarbeneden.Dewijzevansporenverspreidingheefteennegatiefbinomialeverdelingvankankersoverdebomenineenaanplanttengevolge (^2).Datbetekentdatinaanvangdoor
ascosporenhierendaarenigekankersontstaanendatvandaaruithaarden
vankankersoptredendoorwegspetterenderegendruppelsmetsporen.Mogelijktreedtooknogenigeverspreidingvansporenopdoorinsekten Inhet
spinselvanappel-enperebloedluizenkunnengroteaantallensporenvoorkomenenookopmierenwerdenhonderdensporenperbeestaangetroffen(22*0,
Inhoeverredezeverspreidingvanbelangisvoordeuitbreidingvande
ziekteisechteronbekend.
DeverspreidingvanconidiënvindtinhetnoordwestenvanEuropavoornamelijkplaatsindezomerendeherfst,inderegelvooralinaugustus,
septemberenoktober.Indewinterwordtdaarentegennauwelijksofgeen
verspreidingvandezesporenwaargenomen (101,137,151,176,207).Uitstotingenverspreidingvanascosporenvindthetgehelejaardoorplaats
tijdensnatteomstandigheden (137,1 M , 176,207).Degrootsteaantallen
sporenwordeninderegelinhetvoorjaarenindeherfstgevangen,al
verschillendegegevensperlandenigszins.Inafb.11ishetaantalsporenweergegevendatinNoord-Ierlandgevangenwerdin1968en1969door
Swinburne (176).Deverschilleningegevensperlandmoetenwaarschijnlijk
toegeschrevenwordenaanverschilleninhoeveelheidneerslagenmeernog
aanverschillenindeduurvandeperiodewaarindekankersnatzijn.Zo
namSwinburne (176)waar,dathetaantaluitgestotenascosporenmeergerelateerdismetdelengtevandenatperiodedanmetdehoeveelheidneerslag.Tweetotdrieurennahetbeginvannat-wordentreedtactieveuitstotingvanascosporenop (11U).Per 2hurenwerdendegrootsteaantallen
ascosporengevangen,alsdekankersdaarvoorzo'ntwaalfurennatwaren
(176).Blevendekankerslangernatdantwaalfuren,dannamhetaantal
sporendatin 2k urengevangenwerd,weeraf.OokindewinterbijtemperaturenomhetvriespuntwerdendoorLortieenKuntz(11U)ascosporenge T
vangen,hoewelinproevenophetlaboratoriumMarsh (120)geenuitstoting
waarnambeneden2-3°C.

4.2. Binnendringen van de spore in de gastheer
Inhetalgemeenwordtaangenomendat N. galligena zijngastheerbinnendringtviawonden,almeendeZalasky (223)opgrondvanhistologische
waarnemingen (histologie=weefselleer)datgekiemdesporenbijwilgook
directdebuitenstecellagenbinnendringen.Bijnaaltijdbleefindatgevaldegevormdeaantastingkleinengroeidedezenietverderuit.Alvroeg
werdonderkenddatpasgevormdebladmerkenzeergoedeinvalspoortenvormen
(215,22^)endatsporendiemetnameinheteersteuurnadebladvalop
dezebladmerkenterechtkomen,indehoutvatenwordengezogen (66). Daar
kunnenzevervolgensonafhankelijkvandeweersomstandighedenkiemenen
degastheervervolgensaantasten.Andereinvalspoortendievanbelang
zijn,zijn:devruchtsteelmerkenopvruchtbeurzen C+0),snoeiwonden(38,
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119,22U),haarscheurtjestengevolgevanplotselinginversterktemate
optredenvanmeristematischegroeiintakgaffels(155,201)eninwortelveldenopdestam(130,191),instervingentengevolgevanvorst (212)en
takschurftplekken(91,199,216,221).Ookdeaanwezigheidvanbloedluizen
wordtinverbandgebrachtmethetontstaanvankankers (212,213,22U).
Wiltshire(21U)meendedatdediepescheurendiesomsingallenontstaan
tengevolgevanzuigenindehastdoordeluizen,alsinvalspoortdienst
doen.
Inprincipekanéénsporeaanleidinggeventothetontstaanvaneen
kanker,alsdezesporemaarondervoorhaargunstigeomstandighedenop
eenwondterechtkomt.Inproevenmetkunstmatigebesmettingvanbladmerken,uitgevoerddoorDubinenEnglish(73)bleekechterdathetaanbrengenvanvijfconidiënopeenbladmerkniettotverkankeringleidt;welwas
dithetgevalalsvijftigofvijfhonderdconidiënopéénbladmerkwerden
gebracht.Hetaantalbladmerkendatindergelijkeproevenverkankerde,
bleekafhankelijkvanhettijdstipwaaropdeproevenuitgevoerdwerden.
Bennett (12)berekendeuithaarbesmettingsproevenwaarinzeeendruppeltjevaneensporensuspensieopbladmerkenbijappelbomenaanbracht,dat
inaugustus 13.000sporenpermilliliterwaternodigwarenomtienprocent
vandebladmerkentedoenverkankeren;innovemberwarenhiervoorslechts
2.000sporenpermilliliterwaternodig.
Bijongeveer lk° Czoudendetakkenvanappelbomenongeveerzesuren
natmoetenzijnominfectiesdoorconidiëntedoenslagen (73,210). Eigenwaarnemingenindeafgelopenjarenuitgevoerdaanopgepotteappelbomenwaarvandebladmerkenbesmetwerdenmetascosporen,leverdenechter
hiervanafwijkendegegevensop.Ookalsdebomenslechtskort,minderdan
tweeuren,natwerdengehouden,tradongeachtdetemperatuurtochsteeds
aantastingop.Vermoedelijkwordtdatveroorzaaktdoorhetzuigeffectvan
deversebladmerken.Misschienwordenconidiëninverbandmethunvormen
afmetingenmindergemakkelijkindehoutvatengezogendanascosporenen
werddaaromindeAmerikaanseproevengeenaantastingwaargenomenalsde
bladmerkenkorterdanzesurennatwerdengehouden.Blevendebomeninde
eigenproevenlangerdantweeurennat,danwerdopeengegevenmoment
eentijdsduurbereiktdieaanleidinggaftoteenduidelijketoenamevan
hetaantalverkankerdebladmerken.Bij>5,10en5°Cbedroegdietijdsduurrespectievelijkongeveer20,30en90urengerekendvanafhetbegin
vandehoutnatperiode.Kennelijkzijndeascosporendieopdebladmerken
kiemen,indegenoemdetijdsdurenzoverbinnengedrongen,datzevervolgens
onafhankelijkvanuitwendigeomstandighedenverderkunnengroeien.Kader
onderzoekdientuittewijzenwelkpercentagevandekankersdatinde
praktijkontstaat,betrekkingheeftopkankersdiezijnontstaantengevolgevanopgezogensporen.Mochtdatpercentageteverwaarlozenkleinzijn,
danbiedtdatmisschiengunstigeperspectievenvooreencuratievebestrijdingvandeinfectiesnetalsbijschurftopappelenpeer.
InproevenvanZeiler (22^)blekenascosporenvirulenterdanconidiën.
Ineigenproeven,uitgevoerdin1977en1978washetandersom..Ditkwam
bijinoculatiesvanwondendieingesteltakkenvan 'Cox'sOrangePippin'appelbomengemaaktwaren,sterkertotuitinginnovemberdanindecember.
Inhetlaatstegevalwashetaantalsporenpermillilitersporensuspensie
overigensmeerdoorslaggevendvoorhetaantalwondendatverkankerdetengevolgevandebesmetting,dandesporensoort (zieafb.12).
Naverloopvantijdwordenbladmerkensteedsmindervatbaardoordat
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Afbeelding 12.Hetaantalwondeningesteltakkenvan 'Cox'sOrangePippin'appelbomendatverkankerdenainoculatieop19nov.1976
(links)en21dec. 1976(rechts)metascosporen (
)of
conidiën(
)ineensporenconcentratiepermlvan5000
(o)of50.000(•).
Figure 12. The number of wounds in main branches of 'Cox's Orange Pippin'
apple trees that cankered after inoculation
on 19 Nov. 1976
(left) and 21 Dec. 1976 (right) with asaospores (
) or oonidia (
) in a concentration
per ml of 5000 (o) or 50.000
(•).

gomgevormdwordtenereenlaagjevanverkurktecellenontstaat.Beneden
8 °Cwordenechtergeenverkurktecellengevormd (10U).Onderdergelijke
omstandighedenblijvenwondenwekenlanginfecteerbaar.Ditverklaartde
grotevariatieindelengtevandevatbareperiode,opgegevendoorverschillendeonderzoekers.Ineigenproeven,diebijtemperaturenboven8°C
werdenuitgevoerd,warenbijnaallewondennaeenweeknietmeervatbaar.
Daarentegenvermeldensommigeonderzoekersdatooktweemaandenoudewondennogmetsuccesgeïnfecteerdkunnenworden (38,119). Welneemthet
aantalgeslaagdeinfectiesduidelijkafnaarmatedewondenouderworden
(167,210).Naastdevormingvangomenverkurktecellenzouookdekolonisatievanbladmerkenenanderewondendoorverschillendemicro-organismen
medeoorzaakkunnenzijnvoorhetnaverloopvantijdmeerenmeernietvatbaarwordenvandewonden (178).Fungicide-bespuitingen,metnamedie
metkwikverbindingeninhetnajaarhebbeneennadeligeinvloedopdeze
kolonisatie,maaroverhetalgemeenwasdezewerkingslechtsvankorteduur
(193).
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InhetnoordwestenvanEuropazijnerpraktischhetgehelejaarsporen
eninvalspoortenaanwezig.Welwisselenbeidesteedsinaantalenzokunnenertussendediversegebiedentochverschillenoptredenbetreffende
deperiodediealshetmeestbelangrijkvoorhetoptredenvaninfecties
beschouwdwordt.Demaandennovemberendecemberenmetnamedebladvalperiodedaarinwordendoorveelonderzoekersalsdebelangrijkstegezien
(38,101,131,137,162,168,215).Eveneenskonineenaantalgevallen
hetontstaanvanveelkankersteruggevoerdwordenop(snoei)wondendie
vooralinnovember,decemberenjanuariwerdengemaakt (3, hf, 79,157,
162).
Hoewelbladmerkenoverhetalgemeenslechtseenpaarwekenvatbaar
zijn,kunnenzeookinhetvoorjaarweeralsinvalspoortdienstgaandoen
doorhetoptredenvankleinegroeischeurtjes (119,215).Dergelijkebladmerkenalsmedeinhetvoorjaargevormdebladmerkenvanknopschubbenenin
dezomergevormdebladmerkenvandevroegstontlokenenvervolgensook
weervroegafgevallenblaadjeswerdendoorSwinburne (176,178)verantwoordelijkgesteldvoordeinfectiesdieinhetvoorjaarendezomeroptreden
bij 'Bramley'sSeedling'-appelbomen.Driekwartvanallegevormdekankers
inNoord-Ierlandzoudenopdezewijzeinhetvoorjaartotstandkomen.
Opdezelfdemanierzoudenookdegrotekankersophetouderehoutontstaan
dieinhuncentrumeenkleine,dodescheutbezitten (181).
Deduurvandeincubatietijd,datisdetijddieverloopttussenhettot
stand komen vaneeninfectieenhetzichtbaarwordenvandeeerstesymptomen,isafhankelijkvandetemperatuurendevatbaarheidvandegastheer
enkanzeerkortzijn.Dekortstetijdbedraagtvieràvijfdagenenwerd
doorZeller(22U)inhetvoorjaarvastgesteld.Gewoonlijkwordenlangere
tijdengenoemd.
InbesmettingsproeveninCaliforniewerdeninhetnajaarbij18-20°C
vijftigdagennadebesmettingduidelijkesymptomenwaargenomen (210).
InveldproeveninEngelandhingdelengtevandeincubatieperiodeafvan
hettijdstipvanbesmetten (119)enleiddeeenbesmettingaanheteind
vandezomertotsymptomendiereedsindeherfstzichtbaarwerden(17,
218).Nabesmettinginnovember 1975oféénderdaaropvolgendemaanden
werdendesymptomenpaszichtbaarinmei 1976.Wondendieopeenzelfde
datumbesmetwaren,vertoondeneenvrijgrotespreidinginhettijdstip
waaropdesymptomenzichtbaarwerden (17).Inovereenkomstigeproevenin
Duitslandvertoondeeenkleindeelvandebesmettewondenzelfspasnaeen
jaarsymptomen (101).

4.3. Factoren die de vatbaarheid beïnvloeden
Hettotstandkomenvaninfectiesendegroeivankankerswordenbeïnvloeddoorhetklimaatenveleanderefactoren.Bijappelenpeeromvattendezefactoreninhetbijzonderhetras,deonderstam,desnoei,de
ontwateringvandegrondendebemesting.Hetuiteindelijkeeffectisdoor
hetsamenspelvandezefactorennogalvariabel.Hetisdanookgeenwonder
daterindeliteratuurnogaleenstegenstrijdigebeweringenwordenaan
getroffen.Vaakwordtbijdeevaluatievandefactorenonvoldoendeonderscheidgemaakttussenheteffectopdevatbaarheidvandegastheerenhet
effectopdesporulatieengroeivandeschimmel.Metbehulpvanmultipe-
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Ieregressievergelijkingenkonechterongeveernegentigprocentvande
wisselingeninhetoptredenvaninfectiesinappelbomeninCaliforniein
deVerenigdeStatenvanAmerikaverklaardworden(75).
Kankerkomtvooralvooringebiedenmetveelneerslagindeherfsten
winter,zoalsinhetnoordwestenvanEuropa.Nawintersmetbijzonder
veelneerslagtreedtdeziekteinhetdaaropvolgendevoorjaarvaakin
versterktemateop.Inonslandwasdatbijappelbijvoorbeeldhetgeval
nadezeernatteherfstenwintervan197V75 (197).Nadezewinterwas
deaantastingopfruitperceleninhetnoordwestenvanDuitslandsterker
naarmatedezedichterbijdeNoordzeekustlagen.Ookwerdtoenopvallend
veelkankerwaargenomenoppercelenwaarindeherfstlangetijdmist
bleefhangen (168).Veelneerslageneenhogerelatieveluchtvochtigheid
bevordereninsterkematedemyceliumgroeiendeverspreidingenkieming
vandesporen.Hettijdstipwaaropdenieuweperitheciënaanheteind
vandezomerofhetbeginvandeherfstverschijnen,wordtinsterkemate
bepaalddoorhetbeginvanderegenperiode.Somsverschijnenzealbegin
augustus.Hetaantalin'Cox'sOrangePippin'-appelbomengemaaktewonden
datverkankerde,vertoondeintweevandedriejarenwaarininonsland
waarnemingenwerdengedaaneenduidelijkverbandmetdehoeveelheidneerslagendelengtevandenatperiode (79).Eveneenstreedtmeeraantasting
opalseenvochtigeherfstenwintersamengaanmetrelatiefhogetemperaturen (9^,22lt).Ooklagetemperaturenkunnenhetoptredenvankankerbevorderenalsdaarvanvorstschadehetgevolgisenerdusinvalspoorten
voordeziekteverwekkerontstaan.Zeiler(22*0merktopdatappel-en
pererassendievaakinstervingvertonennavorst,eveneensvatbaarblijkenvoorvruchtboomkanker.
Vooralbijappelisveelbekendoverdeinvloedvanhetrasophettot
standkomenvaninfectiesendegroeivankankers.Alleappelrassenzijn
vatbaarvoorkanker,maarerzijntussenderassenduidelijkeverschillen
inmatevanvatbaarheid.Eenjuistbeeldvandeverschilleninvatbaarheidtussenderassenwordtverkregendoordebetreffendeappelbomen
kunstmatigtebesmettenondervoorinfectiegunstigeomstandighedenvia
wondendielangsnatuurlijkewegzijnontstaan(bladmerkeri)ofdiekunstmatigzijnaangebracht.Eenmaatvoordevatbaarheidisdanhetaantal
kankersdatontstaatendegroeisnelheidengroottevandiekankers (h,
30, 105,165).Vakerechterzijndewaarnemingenoverdevatbaarheidgebaseerdopdematevanaantastingdieindepraktijkoptreedt.Hierbij
spelenookanderefactoreneenrolzoalsdeaanwezigheidvanvoldoende
sporenenwonden.Omdatheteffectvandezefactorennietoveralhetzelfde
is,wijkengegevensoverveldresistentieineenbepaaldgebiedsomsaf
vandieuiteenandergebied (68,111,151,I96,222).Alsgevolgvan
dezewisselinginheteffectvandefactorenkandemeningoverde'vatbaarheid'vaneenbepaaldrasineengebiedzichookwijzigen.Zobleek
bijvoorbeelddathetopzichnietzovatbareappelrasSchonevanBoskoop
onderbepaaldeomstandighedenzoalsnadenatteherfstenwintervan
197^/'75inonslandeenzeergeringeveldresistentievertoonde.Gegevens
overveldresistentievanmoderneappel-enpererassenonderNederlandse
omstandighedenzijntevindenindeRassenlijstvoorFruitgewassen,die
mettussenpozenvanenigejarenregelmatigvernieuwdwordtuitgegeven.
Dejongsteuitgavedateertvan 1979(52).Degegevensoverhetgewasappeluitdezeuitgavestaanvermeldintabel 1.Vandepererassendiein
NederlandgeteeldwordenzijnvooralConferenceenPrécocedeTrévoux
nogalvatbaar.IneenverhandelingvanAdmiraalMz(2)over 'Dekanker-
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ziekteder"boomen'staanveelgegevensoverdeveldresistentievanoude
appel-enpererassenonderNederlandseomstandigheden.

Tabel1.Vatbaarheidvoor Nectria galligena vanappelrassendieinhet
huidige,Nederlandsesortimentvoorkomen.

Table 1. Susceptibility
toNectriagalligena of apple cultivars
present assortment in the Netherlands.
weinigvatbaar

slightly

susceptible

Alkmene
Discovery
Elstar
Gloster
GoldenAuvilspur
GoldenDelicious
Jamba69
Jonagold
Laxton'sSuperb
LombartsCalville
Mantet
Melrose
Odin
RodeMantet
RodeDijkmanszoet
RodeJonathan
Smoothee
ZoeteOranje

tamelijkvatbaar

rather

susceptible

Benoni
Mutsu
SchonevanBoskoop
SweetCaroline
Winston

of the

zeervatbaar

very

susceptible

Cox'sOrangePippin
JamesGrieve
KarmijndeSonnaville
Korallo
Lobo
Spartan
Summerred
Tydeman'sEarly

Bron :16eRassenlijstvoorFruitgewassen 1980(52).

Source: 16th Cultivar List for Fruit Crops 1980 (52).
UitonderzoekinEngeland (128,1U8)bleek,datmeerkankersoptraden
inappelbomengeëntopeenonderstamdieeensterkegroeiinduceertdan
inappelbomengeëntopeenonderstamdieeenzwakkegroeiopwekt.MetnameappelbomenvanderassenCox'sOrangePippinenStirlingCastleoponderstammentypeM.16enM.13bezatenveelkankers.Hetzelfdeeffectwerd
bij 'Fertility'-perebomenwaargenomen.Bomenvanditpererasopzaailingonderstamwarengroterenhaddenmeerkankersdandergelijkebomenop
zaailingenvanmeidoorn,lijsterbes,meelbesofpeerlijsterbes (221).Uit
onderzoekinPolen (67)bleekhettypetussenstameveneensvaninvloedop
het aantalkankersbijappelbomen.
Deonderstamtypenverschillenzelfooknogalinmatevanvatbaarheid
voorkanker.ZeervatbaarblijkenM.3enM.8,vatbaarM.2, U.h, M.7en
M.9,weinigvatbaarM.16enzeerweinigvatbaarM.1enM.12 (129).Uit
eigenonderzoekin1972blekenvandegetoetsteappelonderstammendetypenM.7,M.9enM.26hetmeestvatbaar;deonderstamtypenM.3enM.8wer-
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dennietbeproefd.Vatbareonderstammenwordendankbaargebruiktvoorhet
toetsenvanfungicidenophunwerking'tegen N. galligena, zoalstezienis
opafb.13(131,157)•
Hetisduidelijkdathetsnoeienvanbomenrelatiefgrotewondenveroorzaaktdiealsinvalspoortenkunnendienenvoordeziekteverwekker.Een
klein,maarwelbelangrijkaantalkankersontstaatgewoonlijkviasnoeiwonden (1f6, 224).UiteigenwaarnemingenendievanByrdeenmedewerkers
(UT)bleeksomshetontstaanvanweldehelftvanallekankersmetdeaanwezigheidvansnoeiwondensamentehangen,vooralalsdesnoeiwondenin
novemberofdecembergemaaktwaren.Eensterkesnoeigeeftvaakaanleiding
totdevormingvanveelnieuwescheuten,waaronder zogenaamdewaterloten.
Dezerakengemakkelijkaangetast (171).Vermoedelijkspeelthierbijde
lossecelopbouwvandescheutenenhetdaardoorgemakkelijkbeschadigd
rakeneenrol.Vroegertoenalgemeenbijperebomentakschurftvoorkwam,
veroorzaaktdoor Ventvœia pirina, haddesnoeisomseengunstigeinvloed,
omdathetaantalkankersdatviatakschurftplekkenalsinvalspoortontstond,verminderde.ZowerdeninEngelandstruikvormiggesnoeideperebomen

Afbeelding 13.Toetsingvanfungicidentegenkankeropeenmoerbedvan
appelonderstammen.Bovendescheutenhangenverkankerde
takstukkenalsinfectiebron.

Figure 13. Testing of fungicides for control of canker on a stool bed of
apple rootstocks. Pieces of cankered primings are hung over the
shoots as an infection
source.
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minderaangetastdanhoogstammen.Dezelaatstenwerdennamelijkveelmindersterkgesnoeidenbehieldendaardoormeerjonghoutmettakschurften
dusmeerinvalspoorten (221).RuimsnoeienwerdinonslanddoorVanHelvoort(9*0geadviseerdomschuurwonden,diealsinvalspoortdienstkunnen
doen,tevoorkomen.Volgensvelenishetnoodzakelijkomhetsnoeihoutte
verwijderenenteverbranden.Ditisnietgebaseerdopresultatenvan
praktijkproeven.Verkankerdsnoeihoutkanweliswaarlangetijdeen
bronvanbesmettingvormen (15Ö,205),maartotnutoekoninsindskort
lopende,eigenproeven,nochinproeveninDuitsland (96)evenminalsin
praktijkwaarnemingendoorVandeBerg (22)toenamevanvruchtboomkanker
vastgesteldwordenalshetsnoeihoutindeboomgaardwerdversnipperdin
plaatsvanopgeruimdenverbrand.
IneenappelboomgaardinhetnoordenvanDuitslandsteldeSaure(151)
vast,dathetaantalkankersperboomgecorreleerdismetdehoeveelheid
stikstofinhetdrooggewichtvandebladeren.Eensterkestikstofbemestingvandeappelbomenbevorderthetoptredenvanmeerkankers (124,160).
Hethoutvandegesteltakkenblijktvatbaardergewordentezijnvoorde
ziekteverwekker.Bovendienreagerendebomenopeenverhoogdestikstofbemestingmetdevormingvanmeerscheutenenscheurtjesindetakgaffels,
waardoorhetoptredenvankankersterkwordtbevorderd.Integenstelling
hiermeekondenMooreenBennett (130)ophetproefstationteEastMailing
geeninvloedvaneenstikstofbemestingaantonenophetaantalkankersdat
ontstondopscheutenvaneenmoerbedvanappelonderstammentypeM.8;wel
tradenmeerkankersopalshetmoerbedbemestwerdmetkaliumsulfaat.Dezebemestingwasopeendeelvandemoerbeddentoegepast,omdatdegrond
teweinigkaliumbevatte.Ditleiddeechtertoteenkrachtigegroeivande
scheutenwaardoordezevermoedelijkinverhoogdematevatbaarwerdenvoor
kanker.Elkefactordieleidttotweelderigegroei,bevordertdanookhet
aantalkankers.Eenverminderdevegetatievegroei,zoalsdiebijvoorbeeld
optreedtbijouderebomen(151)ofbijbeplantingeninvolveldsgras (126),
leidtdaarentegentotminderkankers.Wordtdegroeiechtertesterkgeremddoorbijvoorbeeldlangdurigewateroverlast,danontstaanjuistmeer
engroterekankers.Ditbleekduidelijkineenproefjemetopgepotteappelboompjesdieaanwateroverlastwerdenblootgesteld,doorenkelepotten
totaanderandineenwaterbakteplaatsen,waarbijdezepottenslechts
éénuurperdagdegelegenheidkregenomuittelekken (21T)•Ookinhet
veldwerdditverschijnselwaargenomen (197).Doorwateroverlaststerven
veelwortelsaf.Ditbelemmertinhetvoorjaardeuitlopendebomenom
voldoendevoedingsstoffenoptenemen,waardoorzesnelverzwakkeneneen
prooiwordenvoormeerdereziekteverwekkerswaaronder N. galligena. Op
goedgedraineerdegrondentredenminderkankersopdanopniet-gedraineerde,slechtdoorlatendegronden {ikQ).
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5. Bestrijding
OverhetverspreidingspatroonvanvruchtboomkankerschrijftMulder
(13^)dattotaandekomstvanchemischebestrijdingsmiddelenbodemfactorenzoalsontwateringenbeschikbarehoeveelheidstikstof,dieplaatselijk
bijzondergunstigwarenvoorhetoptredenvandeziekte,hetbeeldsteeds
beheersten.Debestrijdingwasindietijddanooksterkgerichtophet
verbeterenvanvoornoemdebodemfactoren.InditverbandwerdindeBetuwe
bijvoorbeeldgeadviseerdomboomgaarden 'ingrasteleggen'endezemaatregelwasdikwijlseffectief.Daarnaastbeseftemenreedsvroegdatkankers
zosnelmogelijkuitgesnedenmoestenwordenendaternstigaangetastebomen
betergerooidenverbrandkondenworden (173).Gebeurdeditniet,dankon
eenaanplantbinnenenkelejarentotaalgeruïneerdworden.Wiltshire (21k,
215)beschrijftditverloopbijonbehandeldebomenvaneennogalvatbare
appelselectie.Invijfjarentijdsnamhetaantalkankersopheteenjarigehoutperboomtoevanééntotmeerdanzeshonderd!Indietijdwerdhet
rassensortimentduidelijkmedebepaalddoordematevanresistentietegen
deziekteverwekker.
Metdekomstvandechemischebestrijdingsmiddelen,verbeterdeteeltmethodeneneenverhoogdehygiëneindeboomgaardenwerdhetsteedsduidelijker,datdehoeveelheidsporenvan N. galligena eenbelangrijkerol
speeltbijhetverspreidingspatroonvandeziekte.Aanditaspectwordt
indelaatstejarendanookintoenemendemateaandachtgeschonken.
Doorhetsuccesvandemaatregelenontwikkeldehetrassensortiment
zichlosvandenatuurlijkeselectieopresistentie.Vatbarerassenwerdenintoenemendemateaangeplantvanwegegunstigeandereeigenschappen.
Eenvoortdurendevereenvoudigingenmechanisatievandeteeltleidde
daarnatoteensterkevergrotingvanhetareaaldatpermanbewerktkan
worden,metalsgevolgdatermindertijdoverbleefvooro.a.decuratieve
bestrijdingvankankers.Hierdoorgingdewinstvanheteersteogenblik,
behaalddoordetoepassingvanfungiciden,weerverloren.Momenteelis
hetverkankerenvaneenaanplantdanookweereenfactor'diemededeleeftijdsduurvaneenaanplantbepaalt.
Verbeteringindehuidigesituatiewordtvoornamelijkgezochtinde
richtingvaneenopvoerenvandechemischebestrijdingsmaatregelen eneen
vereenvoudigingvandecuratievewondbehandelingen.Hetspreektvoorzich
datbodemfactoren,bemestingensnoeioptimaaldienentezijnvoorhet
verkrijgenvaneenzodanigegroeidatdeziektezichzoweinigmogelijk
kanmanifesteren.ZolanggeenduidelijkeverbeteringindehuidigesituatieinNederlandoptreedt,lijkthetverstandig zowelbijderassenkeuze
alsbijdebedrijfsgroottemeerrekeningtehoudenmethetoptredenvan
kankerbijvruchtbomen.

5.1. Fungicidebespuitingen
5.1.1. Historische ontwikkeling
Opappelwerdenvoorheteerstomstreeks 1915fungicidentoegepastvoor
debestrijdingvanschurftenmeeldauw.Hetwarenverbindingenvankoper,
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zoalsindeBordeauxsepap(eenmengselvankalkmelkenkopersulfaat),en
vanzwavelindeCalifornischepap (calciumpolysulfide).Alspoedigwerd
inEngelandophetproefstationinLongAshtonvastgestelddatzwavel
helaasdesporekiemingvan N. galligena nietverhinderde (9).Ophet
proefstationinEastMailinginEngelandwerddaarentegendoorGrubt(89)
metBordeauxsepapweleenduidelijkebestrijdingvankankerverkregen
alshijappelbomeneenkeerinmeieneenkeerinjunibespoot.Inlatere
onderzoekingen (U9,128,190,191)werdhetbelangvanbespuitingentegen
schurftenmeeldauwinverbandmetinfectiesdpor N. galligena bevestigd.
AlseerstemelddeWiltshire (215)in1921eengoedebestrijdingvande
ziektedoorhetuitvoerenvantweebespuitingenindebladvalperiodemet
koperstearaat.Zeiler(224)verkreegreedsdooréénbespuitingmetBordeauxsepapaanheteindevandebladvalperiodeeengoedebestrijdingen
hetresultaatwerdnietduidelijkbeterdooreenextrabespuitingaanhet
beginvandebladvalperiode.OokVanderScheerenmedewerkers (163)komenin1971totdeconclusiedatéénbespuitingaanheteindevandebladvalperiodewelvoldoendeis,waarbijzeoverigensaantekenendaterin
dejarenwaarindeproevenwerdenuitgevoerd,weinigaantastingoptrad.
MooreenBennett (131)vondeneveneensgeenduidelijkverschilinaantastingvanappelonderstammentypeM.7naéénoftweemaalspuiteninde
bladvalperiode,maarraaddendesalniettemintochmaar,aanomtweebespuitingenuittevoerenindeherfstenooknogééninhetvoorjaartijdens
hetzwellenvandeknoppen.
Fungicidengebaseerdop 'koper'of 'kwik'zoalsBordeauxsepap,koperoxychloride,fenylkwikchlorideenfenylkwiknitraatwerdeneerstgeruime
tijdnadeeersteproeveninEngelandinveleanderelandenmetsuccesin
debladvalperiodetoegepast (32,88,150,211).Omstreeks 196Uvondenook
inonslanddergelijkebespuitingenmetveelaleenmengselvan 'koper'en
'kwik'ingang(109,136);medebevorderddoordeuitvoerigeberichtgeving
doordefruittelerVanHelvoort (93,9*+),dieditmengselmetsuccesop
zijnbedrijftoepaste.
Naderhandwerdenookanderefungicidenmetsuccestoegepasttegen
vruchtboomkankerzoalscaptan,captafolenfentin-hydroxide,maardewerkingvan 'kwik'werdaandievandegenoemdefungicidentochsuperieur
bevonden (15T)•DegoederesultatendiemeninNieuw-Zeelandbehaalde
doorbespuitingenmetBordeauxsepapinvergelijkingmetcaptafolenbenomyl
werdentoegeschrevenaaneenbeterehechtingdiemetnametijdensperioden
metveelregentotuitingzoukomen(33,51).Inonslandwerdenmetde
systemischeBCM-fungicidenzoalsbenomylenthiofanaat-methylnogalgoede
resultatengeboekt (157).Dezegoederesultatendroegenermedetoebij
omvervolgensbespuitingenmet 'kwik'terbestrijdingvandeziekteniet
meertoetelateninverbandmetgevarenvoordevolksgezondheidenvervuilingvanhetmilieu.Ineenaantalgevallenvieldewerkingvandeze
BCM-fungicidensterktegen(82,83,16U).Vermoedelijkspeeldeindiegevallendedoseringvandezemiddeleneenbelangrijkerol.Uitonderzoek
ophetproefstationteWilhelminadorpbleeknamelijkdateenhalvering
vandegebruikelijkehoeveelheidthiofanaat-methyltoteenaanzienlijk
mindergoedebestrijdingleidt.Eendergelijkeffectwerdbijtoepassing
vanbijvoorbeeldcaptannietwaargenomen.
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5.1.2. Toetsing vanfungiciden
Hettoetsenvanfungicideninveldproevenleidtvaaktotonbevredigenderesultatenomdatdematevanaantastinginovereenkomstigeveldjes
sterkwisselde.MooreenBennett (131)brachtenhierinverbeteringdoor
hetaantalinfectiebronneninhetproefveldteverhogenendezeregelmatig
overhetveldteverdelen.Zebevestigdenaandescheutenopeenmoerbed
vanappelonderstammentakstukkenmetsporulerendekankers.Hierdoornam
dewisselinginaantalaangetastebladmerkentussenovereenkomstigeveldjessterkaf.VanderScheer (157)lietnogminderaanhettoevaloveren
besmettewondendieingesteltakkenvanappelbomengemaaktwarenmeteen
sporensuspensievan N. galligena. Doorindezeproevendevolgordevan
verwonden,besmettenenbespuitenvandeproefbomentewisselenendetijd
tussendezehandelingentevariëren,werdenduidelijkegegevensverkregen
overdeduurvandepreventieveencuratievewerkingvandefungicidenen
dematewaarinzeeffectiefherverdeeldworden.(Zietabel2enafb.1^.)
Onderherverdelingwordtverstaandat(bestrijdings)middelenopeengewas
ondervochtigeomstandighedeneenbeetjeindewaterfilm 'oplossen'en
daarnadoorderegenooknaarnieuwe,'onbedekte'delenvervoerdworden.
Opdezewijzewerdo.a.vastgestelddatbenomylenthiofanaat-methyleen
goedecuratievewerkingbezittendieafhankelijkvandedoseringvande
beidefungicidentotruimvierwekeneffectsorteert.Indaaropvolgende
proevenvanVanderScheerenmedewerkers (161)envanVanDijkeenAlink
(78)werdsteedsmeerduidelijk,datvandefungicidendieinNederland
toegelatenzijnvoordebestrijdingvanvruchtboomkankerdeBCM-fungicidenhetmeesteeffectiefzijn.Indezeproevenvieleveneensopdathet
effectvaneenbespuitingmetfentin-hydroxide(inDu-TerSpuitpoeder

Tabel2.Toetsingvandepreventieveencuratievewerkingvanfungiciden
tegen-kankerbij 'GoldenDelicious'-appelbomen.

Table 2. Testing of fungicides for preventive and evocative control of
canker on 'Golden Delicious' apple trees.
behandeling

kankergroei (0-10) zeven maanden na bespuiting op 10 nov. 1970 met

treatment

growth of cankers (0-10) seven months after spraying on 10 Nov. 1970 with
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0,9
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L.S.D. « 1,25 (P 0,05)
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Afbeelding 11*.Waarderingvandeaantasting,zevenmaandennadekunstmatige'besmettingvanwondendiemeteenboorraspgemaakt
zijningesteltakkenvan'GoldenDelicious'-appelbomen.
Figure 14. Rating of canker growth seven months after artificial
infection
of wounds, which were made in main branches of 'Golden Delicious'
apple trees by a bore rasp.
Extra)duidelijkslechterwasdandatvaneenbespuitirigmeteenderoverigegetoetstefungiciden.
HoewelDubinenEnglish (72)vaststeldendatnaeenbespuitingvanappelbomenmetcaptafolaanhetbeginvandebladvalperiodeditmiddelzich
infungitoxischehoeveelhedenherverdeelde,kondenandereonderzoekers
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(154, 161)nietaantonendatzo'nherverdelingookleidttotminderverkankerdewonden.Zijkwamendaaromtotdeconclusiedatvaneeneffectieveherverdelingvancaptafolgeensprakeisenevenminvandievancaptan,.
koperoxychlorideenfentin-hydroxide.Alleenhij 'kwik'eneenmengsel
van 'kwik'enkoperoxychloridevindteeneffectieveherverdelingplaats

054).
5.1.3. Invloed op de sporulatie
Naasthetverhinderenvandesporekiemingenhettotstaanbrengenvan
beginnendeinfectiesiserdikwijlsookeeneffectopdesporulatievan
kankersdoordegenoemdefungiciden.Eenbespuitingindeherfstmetnatriumpentachloorfenolaat ofmetfenylkwikchlorideonderdruktgedeeltelijk
devormingvanconidiënenperitheciënopreedssporulerendekankers(45,
46,211).Metnamefenylkwikchloridevertoonttotachttienmaandennatoepassingeenremmendeffectopdesporulatie.Daarentegenwordtdegroei
vandeschimmelinhethoutnietbeïnvloeddoordebespuitingmetfenylkwikchloride,zodatdekankerswelgroterworden (43,44).Eveneenswordenermindersporengevangennaeenbespuitingvankankersindeherfst
metBordeauxsepap,kopersulfaat,captafolenpyridinitril (55,72, 82).
Kopersulfaat zouweldevormingvanperitheciënverminderen,maarniet
dievanconidiën(72).Doortweebespuitingenindeherfstmeto.a.benomylverminderdeeveneensdesporulatievankankersinappelbomenophet
proefstationteEastMailing,maarpyridinitrilenthiabendazolbleken
nieteffectieftezijn (11).Inonslandwerdeninrecentonderzoekopde
proeftuin 'DeMeergronden'teKraggenburgveelbelovenderesultatenverkregenindevormvanonderdrukkingvandesporulatiedooreenbehandeling
vankankersindeherfstofwintermetkopernaftenaat,eenmiddeldatgebruiktwordtvoorhetverduurzamenvanhout.

5.1.4. Tijdstip van toepassen
Zoalsreedseerderwerdvermeld,voorkomenfungicidebespuitingenterbestrijdingvan Venturia inaequalis en Venturia pirina hetoptredenvantakschurftenbeperkenzedaardoorhetaantalinvalspoortenvoor N.
galligena.
Tevensgaatvandezebespuitingeneendirecte,preventievewerkinguitop
hetoptredenvaninfectiesdoor N. galligena (128).InproeventeLongAshtoninEngelandbeperktendebespuitingentegenschurftinhetvoorjaarvan
1970hetoptredenvankankersophetdatjarigehoutzelfssterkerdaneen
fungicidebespuitingvlakvoordebladvalin1970pluseenbespuitingbij
hetuitlopenvandeknoppenin1971 (49).Ookindedaaropvolgendejaren
beperktenbespuitingenmetBCM-fungicidentegenschurfthetoptredenvan
infectiesdoor N. galligena (41). Ditresultaatwordtmedetoegeschreven
aandeaanwezigheidvandezefungicidenenhunafbraakprodukteninvoorde
schimmeltoxischehoeveelhedenindebastvandebetrokkenappelbomentot
zevenmaandennadebespuiting(42).
InNoord-Ierland,waardemeesteinfectiesdoor N. galligena inhet
voorjaarendezomertotstandkomen,ishetvanhetgrootstebelangdat
bespuitingentegenschurfttevensdeaantastingdoor N. galligena beperken. Bespuitingenmetcarbendazimvoldedenhieraan (181).Gewoonlijkwordendaartienbespuitingenmetdodineofdithianonuitgevoerdvoorde
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bestrijdingvanschurft.Alséêntotviervandezetienbespuitingenvervangenwerdendooreenbespuitingmetbenomyl,carbendazimofthiofanaat-methyl,verminderdeweldesporulatievandeaanwezigekankers,maarniet
hetaantalnieuwgevormdekankers (190).
OnderzoekdatindezeventigerjarenophetproefstationinEastMailing
inEngelandwerduitgevoerd,leverdeveelgegevensopoverheteffectvan
bespuitingenmetfungicidenterbestrijdingvanschurftenmeeldauwin
hetvoorjaarendezomeropdesporulatievankankersveroorzaaktdoor
N. galligena (11, ^h, 15,17).DergelijkebespuitingenmetBCM-fungiciden
zoalsbenomyl,carbendazimenthiofanaat-methyl,ofmetditalimfos,
dithianonoftriforineverminderendesporulatiesomsmet75procent.Na
delaatstebespuiting (eindjuniofbeginjuli)wasditeffectvantriforinenogongeveeréénweekaantoonbaar,datvanditalimfosendithianon
nogongeveerdrieàvierwekenendatvanBCM-fungicidennogtotinde
herfst.DeBCM-fungicidenwarenhetmeesteffectief.Tegengesteldaande
waarnemingendateenbespuitingindeherfstmetfenylkwikchloridede
sporulatievanouderekankerslangdurigverminderde,treedtvolgensSwinburne(182)nabespuitingenmetditmiddel (ofmetkoperoxychloride)in
hetvoorjaarenhetbeginvandezomereenduidelijkandereffectop.
Jongekankersopaldusbehandeldebomensporulerenindeherfstaanzienlijksterkerdankankersoponbehandeldebomen.Hettijdstipvandebehandelingen/ofdeleeftijdvandekankersspeeltkennelijkeenbelangrijkerolbijhettotstandkomenvanhetuiteindelijkeeffectopdemate
vansporulatie.Nietallefungicidendieinhetvoorjaarendezomergespotenwordentegenschurft,remmendesporulatievan N. galligena. Zo
werddevormingvansporennietbeïnvloeddoorbespuitingenmetdodineof
meteenmengselvanmancozebenzineb (182).

Tabel3.Invloedvanfungicidendieindebladvalperiodewerdengespoten,
opaantastingvaneenjarigschotbij 'SchonevanBoskoop'-appelbomendoor Nectria
galligena.
Table 3. Effect of fungicides
applied in the leaf-drop period on attack
by Nectriagalligena on one-year-old
shoots of 'Schone van Boskoop ' apple
trees.
bespuiting met
spraying with

spuitdatum
spraying date
12 nov. 197lt

%aangetaste scheuten
proportion of shoots attacked (%)
21 nov. 197I4

(30 f bladval)

(90 % bladval)

(30 %leaf fall)

(90 % leaf

fall)

0,5 %Luxan koperoxychloride

11a'

0,5 %Luxan koperoxychloride

I40 b

0,2 %Ortho-Difolatan llF

11 a

0,14 %Ortho-Difolatan ItF

I45 b

Onbespoten /Not

sprayed

waarden met een 2elfde l e t t e r verschillen n i e t betrouwbaar (P 0,05)
values bearing the same letter are not significantly
different from each other (P 0.05)
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Bespuitingenindeherfstmeteffectievefungicidenbeperkqndeaantastingvanbladmerkendieindebladvalperiodeontstaan,maarvoorkomendezegewoonlijknietvoorhonderdprocent.Eenverkortingvandebladvalperiodedooreenbespuitingmetethefonverbeterdehetbestrijdingsresultaatvanbespuitingenmet 'kwik'ofcaptafolniet (163).Hoewelinjaren
metweinigaantastingnietkonwordenaangetoonddattweebespuitingen
metfungicidenindeherfsteenbeterbestrijdingsresultaatgavendanêên
bespuitingaanheteindvandebladvalperiode,konditineenjaarmet
veelaantastingwelaangetoondworden (l6it).Degegevensintabel3illustrerenditduidelijk.Eveneenskanaantastingvanbetekenisoptredenals
erinkortetijdveelwondenontstaandoorplukken,snoeienofhetafvallenvanknopschubbeninhetvoorjaar.Bespuitingen,gerichttegendeze
aantasting,blekeneffectief(88,93,136),aldientgezegdtewordendat
ineenaantalgevallendergelijkebespuitingen,metnamedietijdensde
periodevandepluk,geeneffectvertoonden (51*,162).Ophetgevaarvan
aantastingviascheurtjes,ontstaandoorvorst,werdgewezendoorZeiler
(22U)eninonslanddoorVanHelvoort (93).Resultatenvanproevenover
hetbestrijdenvanaantastingviadergelijkescheurtjeszijnechterniet
bekend.Welblevenwondendieinelkvandemaandenindewintervan1976/
1977inappelbomenwerdengemaakt,vrijvanaantastingalsermaandelijks
êênmaalwerdgespotenmetthiofanaat-methylofmaandelijkstweemaalmet
captan (162).

5.1.5. Resistentie
Metnamedoordetoepassingvansystemischefungiciden,dieindegastheergetransporteerdworden,wordenproblemenbetreffendedetolerantie
enresistentievanschimmelstegenfungicidenactueel.Zoisoleerdein
onslandBollen(27)uithetondergrondsestengeldeelvanlelies (Lilium
speoiosum) een Cylindroaarpan-soort,
dieresistentbleektegenbenomyl.
Omdathetconidiënstadiumvan N. galligena ooktothetgeslacht Cylindroearpon behoort,wordtuiteraardookbijdezeschimmelgevreesdvoorresistentie.IneenoverzichtvanHoffmanenKiebacher (97)waarinvermeldingenoverhetoptredenvanresistentiedoorschimmelstegensystemische
fungicidengegevenworden,komengeengegevensoverkankervoor.OokVan
derScheerenRijnders (164)diegeconfronteerdwerdenmeteenslechte
bestrijdingvankankerbijappeldoorthiofanaat-methyl,isoleerdengeen
toleranteofresistentestammenvandeschimmelenwijtenhetslechteresultaataaneenonvoldoendehogedoseringvanhetfungicide.Omdesalniettemindekansophetoptredenvanresistentiezokleinmogelijktemaken,
adviseertVlasveld (198)ommaargeenBCM-fungicidenmeertoetepassen
voordebestrijdingvanvruchtboomkanker.
Resistentievan N. galligena tegenfungicidenwerddusnognietwaargenomen,tolerantiedaarentegenwel.Doorconidiëntezaaienopvoedingsbodemswaaraanfungicidenwarentoegevoegd,verkregendeItalianenCorte
enBerlati (63)stammendietolerantwarenvoorkoperverbindingenenzineb,d.w.z.degroeikonslechtstotstaangebrachtwordendoordeconcentratievanhetbetreffendefungicideteverhogen.Ooknaherhaaldoverentenopvoedingsbodems zonderfungicidenbleefdetolerantie-eigenschap
aanwezig.OpovereenkomstigewijzeverkreegOlvSng ('\kl) inZwedeneen
stamdietolerantwasvoorkwikverbindingen,maarbijgroeiopeenvoedingsbodemmet 'kwik'namnaverloopvantijddevitaliteitvandestam
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af. Dit herstelde natien generaties van groei op eenvoedingsbodem zonder 'kwik',waarbij de gevoeligheid voor 'kwik'behoudenbleef.De stam
vertoonde tevens tolerantie voor verbindingen van cadmium en zink,maar
niet voor dievankoper,lood en zilver.

5.1.6. Neveninvloeden
Aan de toepassing vanbepaalde fungiciden zitten ook negatieve kanten.
Vanwege gevarenvoor devolksgezondheid envervuiling vanhet milieu
werdenbespuitingen met kwikverbindingen ino.a. deNederlandse fruitteelt in 1972verboden.De kwikverbindingen werdenvervangen door deBCMfungiciden,die even effectief zijn tegenvruchtboomkanker.Momenteel is
er overigens sprake van dat ook deze laatsten gevaar voor de volksgezondheid zouden opleveren,zodat eenverbod tot gebruik van deze middelen
dreigt.
Detoepassing van deBCM-fungiciden leidde tot een duidelijke achteruitgang of zelfs een geheelverdwijnen van dewormenpopulatie inde grond
met als gevolg een sterk verminderde afbraak van afgevallen blad enop de
grond liggend hout (139,172).Inhoeverre het verdwijnen van dewormen
van invloed is op degroei van debomen en daarmee op de fruitproduktie
isnietbekend Ook van koperverbindingen isbekend dat ze een schadelijke
invloedhebben op dewormenpopulatie in de grond.
Een 'vroege'bespuiting in deherfst met koperverbindingen versnelde
debladval (100),maar veroorzaakte tevens knopsterfte en insterven van
scheuttoppen (163). Ook inhet voorjaar kunnenbespuitingen met koperverbindingen schadeveroorzaken. Om die reden adviseerden Govi enMarchetti
(88)inhetvoorjaar een ander effectief fungicidetoetepassen.
Tenslottemoet hier nogvermeldworden datbespuitingen met koperverbindingen ongewenst zijn inboomgaardenwaar debomen geleidworden met
niet-gegalvaniseerd ijzerdraad. Dit draadwordt door de koperverbindingen
aangetast.

5.2. Behandeling van kankers
Inhetvoorgaande iserreeds op gewezen dathetuitermate belangrijk
is omkankers zoveel en zogoedmogelijk teverwijderen. Daarmee verminderthet aantal infectiebronnen enworden takken diebelangrijk zijn,behouden. In eenproef leidde de aanwezigheid van één sporulerende kanker
per appelboom inde eerstvolgende drie jaren namelijk tot een jaarlijkse
toename van ongeveer vier kankers perboom, ondanks bespuitingenmet koper- ofkwikverbindingen indebladvalperiode en inhet voorjaar (12).

5.2.1. Apparatuur
Voorhet verwijderen van aangetast weefselwerden speciale kankermessen
enraspen ontwikkeld. Om echter snellerte kunnenwerken,gingmen over
ophet uitzagen van kankersmetmotorkettingzagen.Deze apparaten maken
veel lawaai enten gevolge van debehandeling ontstaan grote,ruwewonden.
Het frezen vankankers met een elektrischeboortol (1^5)ofhetbehande-
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lenvankankersineteenboortoldiewerktopperslucht (zieafb.15),
brachthierinduidelijkverbetering (6,21,25,26,li*6).Omdatdeschimmelsomstot 1,5cmbuitenhetzichtbaaraangetasteweefselaanwezigis,
verdientruimuitsnijdendevoorkeur.Somslopenervanuitdekankers
bruinverkleurdebaneninhethout.Meestaliserdansprakevanverkleuringtengevolgevantransportvantoxischestoffendiedeschimmelin
hetzichtbaaraangetasteweefselmaakt,maareenenkelemaalkandeschimmelookzelfindebanenaanwezigzijnenvandaaruitdewondvandeuitgesnedenkankeropnieuwdoenverkankeren.Kennel(102)achttehetdaarom
beteromaangetastetakkenwegtesnoeien,tenzijzeduidelijknodigwarenvoorhetgestelvandeboom.

Afbeelding 15.Frezenvaneenkanker.
Figure IS. Milling

of a oariker.

Ominfectietevoorkomenmoeten (snoei)wondenbehandeldwordenmeteen
afdekmiddel.Grotewondenwordendaartoeingesmeerdmeteenpasta,kleinerewondenblijvengewoonlijkdoortijdsgebrekonbehandeld.Omookdeze
tebedekkenontwikkeldenSeabyenSwinburne (167)eenspecialesnoeischaar
diemetelkeknipeenbeetjeemulsievanfenylkwikchloride (ofeenander
bestrijdingsmiddel)opdewondbracht.Omdatfenylkwikchloridefytotoxisch (schadelijkvoorhetgewas)was,diendeindatgevalmet 'kapstok-
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Afbeelding 16.Uitgesnedenkankerdieopnieuwwerdaangetast.

Figure 16. Reinfection

of a removed aanker.

ken'gesnoeidtewordenomsterftevandeeersteknoponderdesnoeiwond
tevoorkomen.Ookkunnensnoeiwondentegeninfectiebeschermdwordendoor
zemeteenfungicidetebespuiten.VolgensBlankenmedewerkers (23)zou
spuitenmetveelwatermeteengeringeconcentratiefungicideneffectieverzijndannevelenmetweinigvloeistofwaarindefungicidengeconcentreerdaanwezigzijn.Omdatindesnoeiperioderijdendespuitapparatuur
veelalnietinzetbaarisdooronberijdbaarheidvandegrondofdoorde
aanwezigheidvansnoeihout,zoudenbespuitingenuitgevoerdkunnenworden
meteenvliegtuigofeenhelikopter (80).Ineigenproevenvielechter
hetbestrijdingsresultaatvaneenbespuitingmetbehulpvaneenvliegtuig
sterktegeninvergelijkingmetdatvaneenbespuitingmeteenrijdende
nevelspuit.Welkunnenindewintermetsuccesbespuitingenmeteenkunstmatigeberegeningsinstallatieuitgevoerdworden.Opgemerktzijnogdatin
verbandmethetgeringedoordringenvandeberegeningsvloeistofinbebladerdebomen,dergelijkebespuitingenindezomerweinigeffectiefzijn.

5.2.2. Wondontsmettingsmiddelen
Wondendieontstaannahetverwijderenvanaangetastweefseluitkan-
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kers,kunnenvermoedelijkbeterbehandeldwordenmeteenwondontsmettingsmiddeldanmeteenwondafdekmiddel.Inheteerstegevalkaneengeringe
hoeveelheidniet-verwijderdschimmelweefselalsnoggedoodwordenenaantastingvanbinnenuitdusvoorkomenworden.Alsdergelijkewondenniet
behandeldwordenmeteenwondontsmettingsmiddel,bestaaterkansopaantastingvanbuitenafenvanbinnenuit.Inproevenverkankerdenkankers
diealleenmaaruitgesnedenwaren,nogaleensopnieuw (6,76).Alsdekankersslechtswerdenuitgeborsteldinplaatsvanuitgesneden,traddaarop
naverloopvantijdzelfseensterkeresporulatieopdanopniet-behandeldekankers (55)Alseerstewondontsmettingsmiddelenwerdenpasta'sontwikkelddiekoper-enkwikverbindingenbevattenenzeereffectiefblekentezijn(76,
90,95,119)-Kwalitatieveverschillentusseneenaantalvandezepasta's
betreffendeo.a.dematevansmeerbaarheid,afdekkingenwondhelingwerdendoorScotti(166)nagegaan.DaarnaastonderzochtCrowdy (6k) eenaantalorganischezurenwaarvanbekendwasdatzedegroeivanhogereplantenstimuleerden,optoxiciteitvoor N. galligena enbeproefdeerenige
metsuccesinpasta'salswondontsmettingsmiddel.OokBrownenSwinburne
(36,37)gingenvandezelfdegedachteuitenbeproefdenmetenigsucces
pasta'smetbenzoëzuurenp-methoxybenzoëzuur.Hetonderzoekwerdechter
nietvoortgezetomdatdezestoffentevensfytotoxischwaren.Welwerden
metsuccespasta'smetcaptafolofmeteenmengselvancaptafolenkwikoxidebeproefd.Daaromzijndezeindehandelgebracht (77).Pasta'smet
alleencaptafolzijnmindergiftigvooro.a.demensdanbijvoorbeelddie
meteenkwikverbindingenwordendaaromaanbevolenvoorgebruikinonder
andereopenbaargroen.Eenrecentontwikkeldepastametthiofanaat-methyl
bleekinproevenino.a.onslandzeereffectiefengoedsmeerbaarte
zijnenhetontstaanvaneengoedeovergroeiingsrandvandewondtebevorderen.

5.2.3. Behandeling van niet-uitgesneden kankers
Alskankersvoordebehandelingmeteenwondontsmettingsmiddelslechts
oppervlakkigwerdenuitgeborsteld,namhetaantalwondendatnaderhand
weerverkankerdetoemetvijftigprocentinvergelijkingmetgoeduitgesnedenwondendievervolgensmeteenwondontsmettingsmiddelwerdenbehandeld (135).Tochwordtindezerichtingverdergezocht,omdathetbij
aantastingvanbetekenisindehuidigeteeltsituatietetijdrovendisom
allekankerseersttefrezenenvervolgensdewondenintesmeren.Er
werdenwordtgezochtnaarmiddelendiedesporulatieendegroeivankankerstotstaanbrengenendierechtstreeksopkankersgesmeerdofgespotenkunnenworden.Dehiervoorgenoemdepasta'skunnenweliswaardesporulatiemeerofminderonderdrukkenalszeopsporulerendekankersgesmeerdworden(15,152,159),maarzevoldoenechternietdooreenslechtesmeerbaarheidophetruweoppervlakvankankers.Bovendienremmenze
deverderegroeivankankersnietofnauwelijksendatbetekentdattakkendievoorhetgestelvandeboomwaardevolzijn,alsnogverlorengaan,
ookalsdezemiddeleninbetersmeerbareemulsievormaangebrachtwerden.
Welverminderdealdusgeformuleerdebenomyl,didecylidimethylammoniumbromide,fenylkwikchloride,tetrachlorofenoleneenmengselvanteeren
mineraleolie(veelalslechtstijdelijk)desporulatie (16,62,100). Onlangswerden,zoalsreedsgezegd,veelbelovendegegevensoverheteffect
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vansmerenvankopernaftenaatopkankerstenaanzienvandesporulatie
verkregenopdeproeftuin 'DeMeergronden'teKraggenburg.Helaaswerd
ookinditgevalreedsvastgesteld,dateenaantalvandeingesmeerde
kankersuitgroeiden.
Ookpogingenomkankersindeherfstofhetvroegevoorjaarmeteen
gasvlamteverhitten,leiddenniettoteenafdoendeinperkenvanhetpathogeen (îk, 17,159).Indevolgendeherfstbreiddendebehandeldekankerszichopnieuwuitenontstondenergunstigeplekkenvooraantasting
doordeappelglasvlinder, Aegeria myopaeformis. Welwerdgedurendevele
maandennadebehandelinggeensporulatiemeerwaargenomen.Dezekwam
gelijkmetdeuitbreidingvandekankerspasindevolgendeherfstweer
opgang.

5.3. Biologische bestrijding
Hoewelonderbiologischebestrijdingallemaatregelenverstaankunnen
wordendienietgebruikmakenvanchemischemiddelen,zoalso.a.hettelenvanonvatbareofminder-vatbaregewassenenrassen,zalhieralleen
hetgroeiremmendeeffectvanmicro-organismentenopzichtvan N.
galligena tersprakekomen.Dehoopisnamelijkgevestigdophetvindenvan
micro-organismendiemetsuccesingezetzoudenkunnenwordenvoordebestrijdingvanvruchtboomkanker.
Indebastvanelkeboomkomengastheerspecifiekeschimmelsenbacteriënvoor.Alsereenwondontstaat,koloniserendezevanuitdewondrand
hetweefseldatgevormdwordtomdewondaftesluiten.Daarnaastgaan
ookanderesaprofieten,dievanelderskomen,opditweefselgroeien.
Swinburne (178)steldevastdatdemeestebladmerkenvanappelbomenvan
hetrasBramley'sSeedlingbinneneenpaarwekennadebladvalgekoloniseerdwarendoorgastheerspecifiekeschimmelsoorten zoals Phoma maarostoma} Fusarium lateritium en Phomopsis mali enalgemeenvoorkomendesaprofietenwaaronder Aureobasidium pullulans en Epicoecum
purpurascens.
Slechtséénvandegeïsoleerdeschimmels,Aspergillus
niger, wasopeen
voedingsbodeminhetlaboratoriumantagonistischtenopzichtevan N. galligena. Bacteriënwerdenhetmeestindecemberinhetbladmerkweefsel
aangetroffen.Ophetlaboratoriumeninhetveldbleekeenvandeze, Bacillus subtilis, antagonistischtenopzichtevan N. galligena. Indeveldproevenwerdenbladmerkenmeteensuspensievan B. subtilis behandelden
2kurenlaterbehandeldmeteensporensuspensievan N. galligena. Dewerkingvandebacterieberustopdevormingvanstoffendiedegroeivan
bacteriënenvanschimmels,inclusief N. galligena, remmen (186).Inveldproevenbestredenfungicidendeaantastingvanbladmerkendoor N.
galligena tochduidelijkeffectieverdan B. subtilis
(167,188,192). Vermoedelijkwasdeslechteherverdelingvandebacterieovernieuw-gevormde
bladmerkenhieraanschuldig (183).
EvenalsdoorSwinburneenmedewerkersinNoord-Ierlandwerdookophet
proefstationteLongAshtoninEngelandnogalwatonderzoekverrichtnaar
biologischebestrijdingvanvruchtboomkanker.-Alssnoeiwondeninappelbomenmeteensporensuspensievandeschimmel Triehothecium roseum of Alternaria sp. werdenbehandeld,ontstondenervervolgensnabesmettingmet N.
galligena kankers,dieduidelijkminderveruitgroeidendandievanonbehandeldewonden (98).Inlatereproevenwerdhetantagonistischeeffect
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van T. roseum "bevestigd.Werdensnoeiwondendaarentegenbehandeldmet Trichoderma viride envervolgensbesmetmet N. galligena, danontstondener
kankersdiedriemaalgroterwarenensterkersporuleerdendankankers
dieontstondenvanuitonbehandeldesnoeiwonden (6o).Ookinveldproeven,
metbesmettingdoor N. galligena langsnatuurlijkeweg,ontstondenerminderverkankerdesnoeiwondenalsdezetijdenshunontstaanmeteenspecialesnoeischaarbehandeldwarenmeteensporensuspensievan T. roseum of
van Cladosporium oladosporioides
(60, 61).
Hetbovengenoemde,stimulerendeeffectvan T. viride opdegroeivan
kankersisomonverklaarbareredenintegenstellingmetresultatendie
dezelfdeonderzoekerseenjaareerderverkregen.Inseptembervandat
jaarwerd T. viride indestamvanappelbomengebrachtenwerdentienwekenlatersnoeiwondenbesmetmet N. galligena. Deaanwezigheidvan T. viride indestamhadtoentotgevolgdatdegroeivandekankersvan N.
galligena werdgeremd (59).
Haasthetvoorkómenvanaantastingvansnoeiwondendoor N.
galligena
beïnvloedendebacterie B. subtilis enenkeleschimmelsdieuitdebast
vanappelbomengeïsoleerdkunnenworden,ookdesporulatievandeziekteverwekkeropbestaandekankers (56).Inhettweedejaarvanbeproeven
verminderdeeenbehandelingvandekankersmeteen Alternaria-soort
of
met B. sübtilis desporulatienanegenmaandenmetrespectievelijk58 %
en56 %(58).Indezelfdeproefwasookeenbehandelingvankankersmeteen
kwikverbindingopgenomen.Dezebehandelingverminderdedesporulatiemet71%.
IneenoverzichtvanhunwerkophetproefstationteLongAshtonstellenCorkeenHunter (57)datderesultatenvanhetantagonisme-onderzoek
dieinhetlaboratorium zijnverkregen,nietaltijdovereenstemmenmet
dieinhetveld.Inveldproevenresulteerdehetvoorbehoedendbehandelen
vansnoeiwondenmeteffectieveantagonistenin^5-65 %minderkankers.
Eenzelfdeeffectwerdbereiktdoorsnoeiwondendirectnahunontstaante
behandelenmet0,025 %a.s.benomyl.Degroottevandekankersdieondanksdebehandelingvandesnoeiwondentochontstonden,endesporulatie
vanhetpathogeendaarop,werdnietbeïnvloeddoorbenomyl,weldoormicroorganismen.Metnamedeschimmel T. roseum hadeenremmendeffectopde
kankergroeiendesporulatievan N. galligena. Opmerkelijkwasdatmaandennadebehandelingvandesnoeiwondenmet T. roseum ervoornamelijk
T. viride uithetingestorvenweefselwerdgeïsoleerd.Erisduseenverschuivingindeschimmelpopulatieopgetreden.Eendergelijkeffectdeed
zichnietvooralsdesnoeiwondenbehandeldwarenmeteen
Alternaria-soort.
Hoeweldetoepassingvanantagonistenineenaantalproevenhoopvolle
resultatenopleverde,magnietuithetoogwordenverloren,datdetoepassingvanfungicidengewoonlijktotbeterebestrijdingsresultatenleidde.
Bovendienbemoeilijkthetgebruikvanfungicideneeneventueletoepassing
vanantagonisten.Weliswaarvertoondegeenvandefungicidendieinmei
enjuniinNoord-Ierlandwerdentoegepastvoordebestrijdingvanschurft
enmeeldauwopappel,eenduidelijkeffectophetaantalbladmerkendat
doorschimmelswerdgekoloniseerd,maarfenylkwikchloridedatinhetnajaarwerdtoegepastvoordebestrijdingvanvruchtboomkanker,beïnvloedde
dekolonisatiewelnadelig (193).Evenzomagverwachtwordendatinde
winterdekolonisatievansnoeiwondenbeïnvloedwordtdoorfungicidebespuitingenindeherfstvoordebestrijdingvanvruchtboomkanker.Eeneventueleselectievanstammenvanantagonistischeschimmelsmetresistentie
tegendergelijkefungicidenkanditprobleemomzeilen.
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6. Vruchtrot
Deschimmel N. galligena tastnaasthethoutookdevruchtenvanappel
enpeeraan.Ferdinandsen (Qh) legdealseersteverbandtussenheideaantastingen.LiteratuurgegevensoverhetoptredenvanditrotendemaatregelenomhettevoorkomenwerdenverzameldensamengevatdoorSwinburne
(181)enMappes (116).
Vruchtrot"bijappelenpeerdatveroorzaaktwordtdoor N.
galligena,
vormtindemeestegevalleneenminderheidvandetotalehoeveelheidrot.
InCalifornie,waarkankereenminderernstigebedreigingvoordeteelt
vanappelsisdaninEuropa,werdwaargenomendatvruchtaantastingslechts
optreedtalserindebetrokkenboomgaardkankersophethoutvoorkomen
(121).Inbepaaldegevallenkanvruchtrotveroorzaaktdoor N.
galligena
echterinernstigemateoptreden.Naarmateeenboomgaardmeerverkankerd
is,neemtdekansophetoptredenvanvruchtrottoe.Ditbleekbijvoorbeeldin 197^inhetnoordenvanDuitsland,waarinernstigegevallenrot
door N. galligena dehoofdmootvormdevanalleuitvalbijappelstijdens
debewaring (23).OokinIerlandbleekinsommigejarenvruchtrotbij
appelinhoofdzaaktewordenveroorzaaktdoor N. galligena (99,17*0.In
onslandwerd Nectria-neusrot nogzeeronlangs,in1979,veelvuldigbij
appelwaargenomenenvolgensschattingenzouinernstigegevallentot20
procentvandevruchtenaangetastzijngeweest.

6.1. Verloop van de aantasting
Infectie van vruchten treedt op via kelkblaadjes, l e n t i c e l l e n en wonden. Infectie via de kelkblaadjes l e i d t gewoonlijk t o t het soms reeds in
de voorzomer ontstaan van bruine plekken rondom de kelkholte (1U0). Een
dergelijk neusrot l i j k t in het begin precies op dat veroorzaakt door de
grauwe schimmel, Botrytis cinerea. Het b l i j f t in tegenstelling t o t Botrytis-neusrot echter niet begrensd (156). Infecties via l e n t i c e l l e n en wonden worden gewoonlijk pas zichtbaar na enige maanden bewaren van de vruchten. Er ontstaan dan donkerbruine, rimpelige rotplekken. Het aangetaste
vruchtvlees is scherp begrensd en kan gemakkelijk als een prop u i t 'het
nog gezonde vruchtvlees geduwd worden. Na enige t i j d ontstaan op het oppervlak van de rotplek ongeslachtelijke vruchtlichamen (sporodochiën),
waarop zich witte t o t crèmekleurige sporenhoopjes vormen. Neatria-rot kan
verward worden met Gloeosporium-rot. Meestal i s dit l a a t s t e l i c h t e r bruin
met soms wat donkerder gekleurde concentrische ringen en gladder van oppervlak. Aangetaste vruchten die in de boomgaard achterblijven, mummificeren (= verdrogen) en kunnen een bron voor verdere besmetting gaan vormen.
In een boomgaard trof Dillon Weston (71) namelijk op O,1! ï van de gemummificeerde vruchten peritheciën met r i j p e ascosporen aan.
Door jarenlang onderzoek van Brown en Swinburne in floord-Ierland werd inzicht verkregen in het resistentiemechanisme van jonge vruchten van het appelras Brantley's Seedling
tegen i n f e c t i e door N. galligena en de achtergronden van het lange t i j d l a t e n t blijven
van i n f e c t i e s . Tijdens de bewaring werd het eerste rot zichtbaar in appels die aan de
boom besmet waren in het eind van augustus en het begin van september (177). Besmetting
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opdattijdstipvanafgepluktevruchtendieverwondwarenmeteenkurkboor,leiddetot
necrotischeplekkenvanwaaruitdeschimmelalleenuithet centrumgeïsoleerdkonworden.
Denecrotischeplekkenbevattenbenzoëzuur,eenstofdieonderzureomstandigheden(zoalsdatinonrijpeappelshetgevalis)giftigbleekte zijnvoorde ziekteverwekker
(3U).Doordeafnamevandezuurgraadendetoenameaansuikersinrijpendeappels,vermindertdetoxischewerkingvanhetbenzoëzuurenhervat deschimmelopeengegevenmoment zijngroei.Uiteindelijk zetdeschimmelhetbenzoëzuurominkoolzuurgas (35). Aangetoondwerddateenprotease (eenenzym)datdoor N. galligena wordtuitgescheiden,de
stimulans isvoordevormingvanbenzoëzuurinonrijpeappels (l8o).Devormingvanbenzoëzuurgaatgepaardmeteenaanzienlijketoenameinwerkingvanhetenzymfenylalanine-ammonia-lyaseinhetaangetastevruchtweefsel.Ditenzymbreekt fenylalanineafenhet
overblijvendekaneelzuurwordtdoorandereenzymen inhetaangetasteweefselomgezetin
benzoëzuur (186).Deophopingvanbenzoëzuur ingeïnfecteerde appelswordt intoenemende
mategeremddoorconcentratiesvankoolzuurgasdieoplopenbovenvijfvolumeprocentenin
hetgasmengselwaarindevruchtenbewaardwerden.Concentratiesvankoolzuurgasboven
tienvolumeprocentenonderdrukken deproduktievanbenzoëzuur infeitegeheel (179,187).
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Afbeelding 17- Nectria-neusrot

t>ij'GoldenDelicious'appels.

Figure 17. Eye rot of 'Golden Delicious'

fruit

caused by Nectriagalligena.
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6.2. Bestrijding van vruchtrot
Gezienhetverbanddaterbestaat tussendematevanverkankeren en
*
hetoptredenvanvruchtrot door N. galligena,
ishetduidelijkdathet
\
voorkómenvankankers en/ofhetverwijderenvanaanwezige"besmettingsbron•
nentevenshetoptredenvani\fec£2*£a-vruchtrotvoorkomtofbeperkt.Een
j
bespuitinginmaartmetfenylkwikchlorideverminderde sterkhetoptreden
{
vanneusrotbijappelsvanhetrasWorcesterPearmaininEngeland,omdat
j
vermoedelijk desporulatievanhetpathogeen aanzienlijkwerdonderdrukt
;
(19^). DezemethodehadinNoord-Ierlandechtergeen succes.Welkonden
i
SwinburneenCartwright (189)daarhetoptredenvanilfeetria-vruchtrot
i
verminderen doorbespuitingenuittevoereninmeienjunimetBCM-fungij
cidentegen schurft.Dezebespuitingenbeperktenhetoptredenvanvruchti
schurft endaarmeehetaantal invalspoorten voor N. galligena.
In1976
!
bleekuitonderzoekopdeproeftuin 'MiddenNederland'teGeldermalsen
|
datbespuitingen vanafdebloeitothetbeginvanaugustusmetcaptante'
genschurft tevenshetoptredenvan/fecferóa-vruchtrottendelebeperkten,
!
doordat zedeappels,dieindeloopvanhetseizoenvatbaarderwerden,
<
met nameinjulibeschermden tegen infecties door N. galligena.
Bespuij
tingenmeteenmengselvanmetiram,manebennitrothal-diisopropyl (Pal!
linalM)vertoonden inditonderzoek nietzo'neffect.Overigens dient
ï
hiervermeldtewordendatinhetalgemeenvoordebestrijdingvanvruchti
rotbijappelenpeerindeeersteplaatsbespuitingenuitgevoerdmoeten
i
wordeninaugustus enseptember.Devruchtenkunnenooknàdeplukbehani
deldwordenmeteeneffectief fungicide.
Bespuitingenmetcaptanofbenomylvoordeplukterbestrijding van
j
vruchtrot inhetalgemeen,beperktenookhetoptredenvan Neatri.a-vru.chtf
rotbijappel (39).Hetdompelenvanappelsnadeplukinemulsiesvan
!
benomyl (250mg/la.s.)of2-ami.nobutaan (5000mg/la.s.)waseveneens
i
effectief;hetdompeleninemulsiesvancaptan,thiabendazolofdichloro'
-it-nitroanilinedaarentegen niet (122,123).
Doorhetkoelenvanfruittijdens debewaringwordt dehoudbaarheid
<
verlengd,omdat degroeivandemicro-organismen endeaflevingvande
j
vruchtenwordenvertraagd.DemogelijkheidvanzeerlangebewaringinCA;
-celleniseveneenstoeteschrijvenaaneenlangzamer afrijpenvanhet
;
fruit,waardoordevruchten langerover effectieve afweermechanismen blij•
venbeschikken tegenvele schimmels.Gezienheteffectvankoolzuurgasop
,j
devormingvanbenzoëzuur inappelsdiegeïnfecteerd zijnmet N. gallige;
na, dient deconcentratievanditgasechternietveelbovendevijfpro;
centtestijgen.
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7. Adviezen voor de praktijk
Uithetvoorgaandekanvastgesteldworden,cfaterindeloopderjaren
veeloverkankerendeveroorzakerdaarvanbekendisgeworden.Kennel
(103)schrijftdanookterechtdatdegrondslagenvooreeneffectievebestrijdingvandeziektebijvruchtbomenintheoriegelegdzijn.Desondanks
isinhetnoordwestenvanEuropakankernogsteedseenvandemeestgevreesdeziektenvandeappelboom.Dithangtechtermeermeteconomische
danmettechnischefactorensamen.Hetiseconomischdikwijlsniethaalbaaromdegeheleaanplantvaneenkunstmatigeberegeningsinstallatiete
voorzienomdaarmeeookindewinterregelmatig (dure)fungicidebespuitingentekunnenuitvoeren.
Ookhet-zorgvuldiguitsnijdenvanwondenisnietgoedmogelijkdoorde
geringearbeidsbezettingperha.Bovendien,zoschrijftKennel,ishet
zekertegenwoordignietmeermogelijkomderassenkeuzeindeeersteplaats
telatenafhangenvandematevanresistentietegenkanker.Tochzijndezedriezakenvanwezenlijkbelangomdeaantastingbinnendeperkente
houdenendaarmeeveeltijdenmoeitetebesparen.Zolangeenoptimale
toepassingvanmaatregelenechternietmogelijkis,dienenweonsterichtenophetmaximaalhaalbare.Indatverbandvolgeneenaantalzakendie
vanbelangzijnvooreenzogoedmogelijkebestrijdingvandeziekte.

7.1.Plantgoed
Bijdeaanlegvaneenfruitaanplantishetuiteraardnoodzakelijkom
uittegaanvanplantgoeddatvrijvanaantastingis.Daartoemoetopde
boomkwekerijniet-besmetenthoutgebruiktzijnenmoetendebomenregelmatigmeteffectievefungicidenbespotenzijn.
InEngelandwaarvoorhetoculerenvanonderstammenvooraldemethode
vanhetoogenten (chipbudding)wordtgepropageerd,bleekopdeentplaats
vandergelijkebomenveelmindervaakeenkankerteontstaan,danopdie
vanbomengeoculeerdmeteenT-snede (15).Vermoedelijkisdetoestand
vandeentplaatsnahetoculerenmeteenT-snede,waarinwaterkanblijvenstaan,gunstigervoorinfectiedoor N. galligena dandievandeentplaatsnahetoculerenmeteenoogent.Overigenswerddeaantastingzeer
goedvoorkomendoorhetenthoutvoorgebruiktedompeleninbenomylof
captan [ik, 17)-Beidemiddelenhaddengeeninvloedopdeuitgroeivan
hetentoog.
Hetisnietverstandigombomennaasteenverkankerdfruitperceelop
tekwekenofomeennieuwefruitaanplantbloottestellenaaneenernstigeinfectiedrukdieuitgaatvaneenrijverkankerdebomendienogals
'windscherm'ofvooranderedoeleinden (bestuiving)moestblijvenstaan.
Alsjongebomennahetplantennog 'opgeschoond'moetenworden,verdienthetaanbeveling zedaarnazosnelmogelijktespuitenmeteeneffectieffungicide.Hetinsmerenvandergelijkestammetjesmetziram(AAprotect),tervoorkomingvanvraatdoorhazenenkonijnen,voorkomtniet
deaantastingdoor N.
galligena.
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7.2. Mate van groei
Een(te)sterkegroeivanappelbomenverhoogtdekansopaantasting
door N. galligena. Maatregelendieeentesterkegroeiindehandwerken,
zoalseensterkesnoeienstikstofbemesting,dienendanookvermedente
worden.Omgekeerdkanookeengroeistoornis,zoalsbijvoorbeeldveroorzaaktdoorwateroverlasttengevolgevaneenonvoldoendedrainage,leiden
toteeninversterktemateoptredenvandeziekte.Appelsenperendienen
danookgeteeldtewordenopgrondenmeteengoedebodemstructuurenontwatering.
Eentesterkegroeikanafgeremdwordendooreenbespuitingmetchloormequat (CCC)opperenofmetdaminozide (Alar)opappels.Eenbespuiting
metdezestoffenheeftonderanderetotgevolgdatdecelwandenverdikken
enmeerligninebevattendannormaal.Bespotenbomenwordendaardoorvermoedelijkmindervatbaarvoor N. galligena. InproeveninDuitslandwerd
invergelijkingmetonbespotenappelbomeneenverminderingvanvijftig
procentvandeaantastingvastgesteld (125).Hetisechterzekernietzinvolalleenterwillevandebestrijdingvanvruchtboomkankermetdeze
groeiregulatorentespuiten.

7.3.Snoei
Hetsnoeienvanbomenveroorzaaktwondendiefungerenalsuitstekende
invalspoortenvoor N. galligena. Hetverdientdaaromaanbevelingtesnoeien
bijdroogweer.Onderdieomstandighedenvindternamelijkmaarweinig
verspreidingvandesporenplaats.Ditzalindepraktijkechternietaltijdhaalbaarzijngeziendeoppervlaktedieeenmanindewintermoet
snoeien.Omdatsnoeiwondenenigedagentotwekenvatbaarblijvenvoorinfectiedoordeziekteverwekkereninzo'nperiodedeomstandighedenvoor
infectietochweleensgunstigzullenworden,ishetverstandigomde
(grote)wondendirectaftedekkenmeteenwondafdekmiddelofallewonden
binnenenigedagentebespuitenmeteeneffectieffungicide.Erzijnmomenteelsnoeischareninontwikkelingdiemetelkeknipeenbeetjevloeistofopdesnoeiwondkunnenbrengen.Hiermeezouelkesnoeiwondpreventiefbehandeldkunnenwordenmeteenfungicidetervoorkomingvanaantasting.
Alsineenaanplantaantastingvanbetekenisvoorkomt,dieneneerstde
kankerszoveelmogelijkweggesnoeidofbehandeldtewordenomdeinfectiedrukteverminderen.Daarnaverdienthetaanbevelingomvanwestnaaroost
tesnoeien.Metdeoverheersendewestenwindeninonslandzullenindat
gevalmindersporenopdesnoeiwondenterechtkomen.
Inproevenverkankerdenwondeningesteltakkenvanappelbomenoverhet
algemeenminderinaantalalszenajanuariwarengemaakt.Verwachtmag
worden,datditookvoorsnoeiwondengeldt.Laatsnoeienvermindertdus
vermoedelijkdekansopaantasting,maarookditiseentheoretischeoplossing,omdatpermanzo'ngroteoppervlaktegesnoeidmoetworden.
Vroegerwaseengoedegewoonteomhetsnoeihoutuitdeaanplantte
verwijderenenteverbranden.Daarmeewerdentevensdeafgesnoeideinfectiebronnenopgeruimd.Tegenwoordigwordtvooraluiteconomischenoodzaak
opveelbedrijvenhetsnoeihoutterplaatseversnipperd (200);daardoor
blijvenafgesnoeidekankerséénofmeerderejarenbijdragenaandeinfec-
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tiedruk.Bijaantastingvanbetekeniswaarbijondanksallemaatregelen
ongetwijfeldeenaantalkankerstochnogindebomenachterblijft,zal
debijdragevandeafgesnoeidekankersaandeinfectiedrukrelatiefvan
weinigbetekeniszijn.Hetoptredenvandeziektezalindatgevalslechts
weinigbeïnvloedwordendoordekankersophetsnoeihout.Kankersdiein
debomenaanwezigblijven,zijnnamelijkveelgevaarlijkerinfectiebronnendankankersophetsnoeihoutdatopdegrondblijftliggen.Alsde
bomennauwgezetengoedwordenschoongemaakt,zijnkankersophetsnoeihoutpraktischdeenigeinfectiebronnen.Indatgevalverdienthetaanbevelingomernogwatmeertijdintestekenenookhetaangetastesnoeihoutzogoedmogelijkteverwijderenenteverbrandenomdeinfectiedruk
zokleinmogelijktemaken.

7.4. Verwijderen van kankers
Hoeeerderdekankersnahunontstaanverwijderdwordendestebeter
ishet.Indeidealesituatiebetekentditdatkankersinhetvoorjaarof
dezomermeteenverwijderdwordenzogauwzezichtbaarworden.Indieperiodevaltergewoonlijkminderneerslageniserdusminderkansopinfectievande(snoei)-wonden.Bovendienverlooptdanhetwondhelingsproces
hetsnelst.Verwijderingvandekankersnadebladvalinnovemberendecembervalteigenlijkophetmeestongunstigeogenblik.Indieperiode
zijndeomstandighedenvoorinfectievandegemaaktesnoeiwondenhetmeest
gunstig.Opdattijdstipuitgesnedenkankersvertoneninhetvolgende
jaargemiddeldin50procentvandegevallenopnieuwaantasting.Ditpercentagekantotongeveer 15procentteruggebrachtwordendoornahetuitsnijdenvandekankersdewondentebehandelenmeteenwondbehandelingsmiddel.Devraagrijstofhetnietverstandigisdatfruittelerslosse
krachtenaantrekkenvoorhetverwijderenvankankerwondenindezomer.
Dehiervoorgemaaktekostenzullenvermoedelijkwelwordenterugverdiend.
Kankerskunnenhetbestweggesnoeidenverbrandworden.Indienhet
voorhetgestelvandeboomnoodzakelijkisdateenaangetastetakbehoudenblijft,biedthetverwijderenvanhetaangetasteweefselmetbehulp
vaneenhoutfreesmogelijkheden.Welbelandtdanhetaangetasteweefsel
meteventueleperitheciënvan N. galligena inkleinestukjesopdegrond
enkandaarnogenigetijdalsinfectiebrondienstdoen.Gegevenshieroverzijnechternietbekend.Verwachtmagwordendatdergelijkestukjes
metperitheciënvrijsneldoorwormenenanderemicro-organismenafgebrokenzullenworden.Omdathetfrezenenvervolgensmeteenwondafdekmiddel
behandelenvankankersbijaantastingvanbetekenistetijdrovendzou
zijnenextramankrachtonbetaalbaarlijkt,wordtgezochtnaarmiddelen
dieopdekankersgesmeerdofgespotenkunnenwordenendezeverderonschadelijkmaken.Datwilzeggendateendergelijkmiddeldesporulatie
moetonderdrukkenentevensdegroeivandeschimmelmoettegengaan.
Voorlopigisernoggeenmiddelbeschikbaardataanbeidevoorwaarden
voldoet.Welzijnermiddeleninbeproevingdiedesporulatiegeheelof
nagenoeggeheelonderdrukken.Eentoepassingvandergelijkemiddelendirectnadeplukzouwelkom zijninverbandmethetverminderenvandeinfectiedrukindemeestgevaarlijkeperiode.Nazo'nbehandelingzullen
dekankersalsnogverwijderdmoetenwordenomverderegroeivan N. galligena indegastheertevoorkomen.
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Intweegevallenverdienthetaanbevelingomaangetastebomenteverwijderen.Datisindeeersteplaatshetgevalalskankersvoorkomenop
destamvanéén-oftweejarigebomen.Hetwegsnoeienofuitsnijdenvan
kankersopdezejongebomenleidtoftoteenachterstandinontwikkeling.
oftoteenniet-gewensteboomvorm.Indetweedeplaatskanbetertotrooienwordenovergegaanalseenaanplanttesterkverkankerdiseneenbron
vanbesmettinggaatvormenvoorzijnomgeving.

7.5. Fungicidebespuitingen
Aangezieninfectiesdoor N. galligena hetgehelejaardoorkunnenplaats
'
vinden,dientbijaanwezigheidvandeziekte,eenaanplantregelmatigmet
'•
effectievefungicidenbehandeldteworden.Inhetvoorjaarendezomer
i
wordthieraanveelalvoldaandoorfungicidebespuitingenterbestrijding
f
vanschurft,meeldauwenvruchtrot.Hierdientevenwelgewezenteworden
|
ophetfeitdatbespuitingenmetdodine,dithianon,metiramofzwavelin
I
dezeweinigofnieteffectiefzijn.Alserinkortetijdveelwonden(ha':
gelschade)ontstaan,verdienthetaanbevelingomzosnelmogelijkeenex{
trabespuitinguittevoeren.Indemeestgevaarlijkeperioden,vanafde
j
pluktotenigewekennadebladvalperiodeentijdenshetuitlopenvande
knoppeninhetvolgendvoorjaar,isechtervanregelmatigspuiteninhet
't
geheelgeensprake.Veelalblijfthetindieperiodebijtweebespuitin'
genindebladvalperiode,alwordterindelaatstetijdintoenemende
]
mateopgewezendathetbelangrijkisomookeenbespuitingdirectnade
'
plukennadesnoeiuittevoeren.Endatisdaninfeitenogmaarhet
\
minimum.Beterzouzijnomelkemaandennogbeterelkeveertiendagende
bomentebehandelen.Indewinterisrijdendespuitapparatuurechterveel;
alnietinzetbaar.Indatgevalzoudeaanwezigheidvaneenberegeningss
installatieuitkomstkunnenbieden.Bespuitingenmeteenvliegtuigbleken
j
helaasdeziekteveelalmindereffectieftebestrijdendandiemetrijden;
deapparatuur.
Ingevalvanaantastingvanbetekenisligthetvoordehanddebeste
i
middelenvoordebestrijdingvankankerintezetten,endatzijnopdit
;
momentdeBCM-fungiciden.Weldientdedoseringvandezefungicidenvoli
doendehoogtezijnomeengoedeffecttebereiken.Paszedanookniet
-;
toeindoseringendielagerzijndanopdeverpakkingstaataangegeven.
j
Devreesbestaatdatopeenkwadedagstammenvandeziekteverwekker
i
zullenoptredendieresistent zijntegendesystemischeBCM-fungiciden.
Bijveelvuldiggebruikvandezemiddelenneemtdekansopselectievan
"'
dergelijkestammennatuurlijktoe.Vaneenaantal (ziekteverwekkende)
!
schimmels,o.a.bijdeschurftzwam,isbekenddaterstammenvoorkomen
}
metresistentietegendezefungiciden.Totnutoezijnvan N.
galligena
nognietzulkestammengevonden.Omdekansopeenselectievandergelijke
|
stammensterkteverkleinen,verdienthetaanbevelingbespuitingenmet
BCM-fungicidenregelmatigaftewisselenmetbespuitingenmetandere,
j
(watminder)effectievefungiciden.
Tenslotteisheteenfeitdatondanksveelbespuitingenmetfungiciden
'
kankermindergoedbestredenwordtdanbijvoorbeeldschurftbijappel.
»
Heteffectvanbespuitingentegenkankerismeertevergelijkenmetdat
i
vanbespuitingentegenschurftoppeeringevalvanaanwezigheidvantak"
schurft.Zoalsbekenddieneninhetlaatstegevaldebespuitingenzeerre'
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gelmatigenzorgvuldiguitgevoerdtewordenendannogwordtaantasting
nietgeheelvoorkomen.Takschurftbijpeerwordtpasnadriejarenongevaarlijk,omdatdandesporenvormingstopt.Desporulatieopkankersvan
N. galligena stoptgewoonlijkpasnavijftotzevenjaren.

7.6. Infectiebronnen in de omgeving van appel en peer
Besmettingsproevenwijzenopeenuitgebreidewaardplantenreeksvan N.
galligena. Ditbetekentdateenfruittelerdiezijnboomgaardvrijwil
houdenvanaantasting,ookbedachtmoetzijnopbesmettingsbronneninde
omgeving.Inhetveldgaathetgelukkigmaaromeenbeperktaantalsoortendiealswaardplantfungeren.InNoord-Ierlandtradenvooralpopulieren,meidoornseninminderematebeukenopalsbesmettingsbronnenvoor
appelboomgaarden.Grauweelzendiedaaralswindschermboomwerdentoegepast,blekenondernatuurlijkeomstandighedennietaangetastteworden
(85).GeziendeovereenkomsteninklimaattussenNoord-IerlandenNederlandmagaangenomenwordendatditookgeldtvoorNederland.Hetvervangen
vanpopulierenenmeidoornsalswindschermbomendoorelzenisdusuitoogpuntvanvruchtboomkankerpreventieeengoedezaak.
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Summary
Thecurrentknowledgeofthe"biologyandcontrolofcankerinapple
andpearisreviewedwithparticularreferencetoconditionsfoundinthe
Netherlands.
InChapter1(introduction)thediseaseisdescribed.Anage-oldscourge,
cankerisstillaproblemforDutchapplegrowerstoday,becausecontrol
ofthediseaseisdifficultandlabourintensive,andlossescanbeserious.Forinstance,itwasestimatedthatthetotalcostofappliedcontrolmeasuresandlossesduetoheavyattackofthecausalfungus Nectria
galligena onappleinthewinterof197^-1975inthenewpoldersinthe
centreoftheNetherlandswith 1300haofappleorchards,cametoupwards
ofonemillionDutchguilders.
Chapter2(Symptoms)dealswiththegrowthofthefungusinthehost
(Section2.1),thedifferenttypesofcankers (Section2.2)andtherole
ofgrowth-regulating substances (Section 2.3).Thetypicalswollenappearanceofmostoftheoldcankersisduetotheformationofsuccessive
phellogenlayersthatrestrictthefungus.Theincreaseinphellogenactivityaroundlesionshasbeenassociatedwithchangesinindolyl-3-aceticacid (IAA)concentrations. N. galligena producesIAAitselfandinfluencestheIAAproductionofthetree.Theperennialgrowthmayvaryto
suchanextent,accordingtothecircumstances,thatdifferenttypesof
cankersmayresult.
InChapter3(Thepathogen)themorphology (Section3.1),thehistory
oftheknowledgeofthetaxonomy (Section3.2),hostrange (Section3.3),
andphysiology (Section3.^0of N. galligena isdiscussed.Therehasbeen
alengthydisputeovertheidentityofthecausalorganismofcankerin
awiderangeoftrees.Theconfusionarosebecauseboth N. galligena and
N. ditissima,
distinguishedfrom N. aoaainea byBooth (28),arepathogens
ofbeech,butwhereas N. ditissima isrestrictedtobeech, N. galligena
isassociatedwithcankersinbeechandawiderangeofothertrees(Flack
andSwinburne,85).
Themorphologicalcharacteristicsbywhichthecankerorganismcanbe
identifiedincultureareperithecia,asci,ascospores,sporodochiaand
conidia.Theproductionofconidiaandperithecianeedslight.Thefungus
isheterothallicandbisexual.Theasexualphaseof N. galligena isacceptedtobe Cylindroaarpon
heteronema.
Chapter h (Infection)dealswiththeproductionanddispersionofspores(SectionU.1),penetrationofthehost (Sectionit.2),andfactorsaffectingsusceptibility (SectionU.3).IntheNetherlandsproductionof
conidiabynewcankersbeginsinJune;thefirstperitheciaappearon
thesecankersintheautumnofthatyear.Ascosporesandconidiacanbe
foundoncankersthroughouttheyear,theirproductionandreleaseare
mainlydependentonrainfall.
N. galligena penetratesitshostthroughwounds.Freshlyexposedleaf
scarsareverysusceptibletoinfection.Sporesonthescarscanbedrawn
intotheseveredtracheids,especiallywithintwohoursofleaffall.
Whenthetreesremainwetforlongperiods,thenumberofcankeredleaf
scarsincreases,whichindicatestheoccurenceofinfectionbyascospores
germinatingonthesurfaceoftheexposedleafscars.Astimegoeson,
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leafscarsbecomeincreasinglyresistanttoinfection,providedthetemperatureexceeds8°C.
Infectionandcankerdevelopmentareinfluencedbyclimateandmany
otherfactors,suchascultivar,rootstock,soiltypeandwatercontent,
andpruningandfertilizerregimes.Anyfactorthatleadstorank,vigorous
growthhasbeenassociatedwithahighincidenceofcanker.
Chapter5(Control)isconcernedwithsuchcontrolmeasuresasfungicidespraying (Section5-1),andcankertreatments (Section5-2)aswell
asthepotentialvalueofmicrobialantagonistsfor"thecontrolofcanker
(Section 5-3).Autumnisconsideredthemostimportantinfectionperiod
intheNetherlands,providingmanyleafscarsaspointsofentryforthe
infection.Alsopruningwoundsareapointofentryforasmallbutsignificantproportionofcankers.Severalfungicides,suchascaptafol,
copper-ormercury-based fungicides5andBCM-fungicides,suppressthesporulationof N. galligena andprotectwoundsfrominfection.Sofar,some
strainsof N. galligena havebeenfoundthataretolerant,butnotresistant,tosomeofthefungicides.
Pruningwoundsshouldbeprotectedbywounddressings.Removalofcankersisthesurestmethodofcontrolandissometimesnecessarytoavoid
thelossofbranchesintrees.Effectivechemicalshavebeenproducedin
paintformforapplicationtocankerwoundsaseradicants.
Thetissuesofleafscarsandotherwoundsareinvadedbyvarioushost
specificfungi.Someoftheminterferewithpenetratingsporesof N. galligena anddisplayantagonistic characteristics.Sofar,biologicalcontrolofcankerhasnotbeensufficientlyeffectiveforittobeusedin
practise.
Chapter6(Fruitrotting)describestheattackby N. galligena on
appleandpearfruit (Section6.1)andcontrolmeasures (Section6.2).In
cankeredorchardslossesofupto60 %ofthecrophavebeenrecorded.
Infectionoffruitcanoccurthroughtheopencalyx,whichresultsinthe
developmentofeye-rotbeforeharvest.Infectionoffruitthroughlenticelsorwoundsusuallyleadstorottingaftersomemonthsofstorage.
Theresistancemechanismofyoungapplesto N. galligena waselucidated
byBrownandSwinburne (31*,35).Itdependsontheproductionofbenzoic
acid,asubstancethatisfungitoxictothepathogenunderacidconditions,whichprevailafterinfectionby N. galligena spores.
Fruitrottingby N. galligena isbestcontrolledbyeradicatingwood
cankers.Theapplicationoffungicidesbeforeharvestordippingharvestedfruittopreventfruitrotalsocontrolsrottingcausedby N.
galligena.
Chapter7(Practicaladvise)reviewsthepossibilityofcontrolling
canker.Aspectsdiscussedarekeepingplantmaterialfreeofthedisease
(Section7.1),regulatingplantgrowth (Section7-2),pruning(Section
7.3),treatmentofcankers (Section T.h), fungicidespraying (Section7.5)*
andinfectionsourcesnearappleandpearorchards (Section7.6).
Intheorythebasisforaneffectivecontrolofthediseaseisfounded.Nevertheless,inNorth-WestEuropecankerisstilloneofthemost
dreadeddiseasesofappleandpear,becausepoorfinancespreventsmany
holdersfromimplementingthoroughcontrolmeasures.
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