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Samenvatting
Taksterfte vormt al jaren een probleem in de teelt van coniferen. Het probleem wordt
veroorzaakt door verschillende schimmels. De naalden en schubben verkleuren bruin.
Taksterfte vermindert de sierwaarde van het eindproduct en leidt tot uitval. In opdracht van
het Productschap Tuinbouw heeft DLV Plant een consultancy uitgevoerd naar taksterfte.
Het doel was een brede inventarisatie van het probleem in de praktijk. Hiervoor is
literatuuronderzoek uitgevoerd. Verder is door middel van determinatie getracht om de
identiteit van de schimmel(s) te achterhalen. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere
de expertise van Naktuinbouw en verder uit eigen data van DLV Plant. Daarnaast is onder
telers een enquête uitgevoerd om een up-to-date beeld te krijgen van de problemen in de
praktijk en mogelijke oplossingsrichtingen.
Volgens literatuuronderzoek wordt taksterfte veroorzaakt door verschillende schimmels
zoals Didymassiella thujina, Kabatina thujae, Gibberella baccata (is Fusarium latiricium),
Kabatina juniperi, Pestalotia funerea, Phomopsis, enz. In oude diagnose die door de PD
zijn uitgevoerd voor DLV Plant is vooral Pestalotia (in Chamaecyparis, in Cupressocyparis,
in Juniperus en in Thuja) en Kabatina (in Cupressocyparis en in Juniperus horizontalis)
gevonden. Bij de diagnoses die door Naktuinbouw zijn uitgevoerd blijkt dat vooral
Pestalotia en Fusarium een rol spelen. Gezien de brede reeks schimmels is het voor telers
zinvol een diagnose uit te laten voeren.
Uit de enquêtes onder telers blijkt dat 75% van de ondervraagden regelmatig symptomen
van taksterfte in het gewas waarneemt. Veel telers hebben zijn van mening dat de
problemen toenemen. De aantasting ontstaat volgens de meeste telers in het najaar. Nat
weer en veel neerslag worden genoemd als belangrijke oorzaken. Telers zien geen
verband tussen teelthandelingen zoals snoeien, bemesten en andere handelingen en het
ontstaan van taksterfte. Bijna alle telers spuiten regelmatig tegen taksterfte. Het aantal
bespuitingen varieert van 1 tot 10 bespuitingen op jaarbasis. De middelen Daconil en
Topsin M worden veel gebruikt.
De laatste jaren zijn diverse nieuwe schimmelmiddelen toegelaten tegen onder meer
bladvlekken en andere schimmels. Coniferentelers hebben nog weinig tot geen ervaring
met deze middelen tegen taksterfte. Vervolgonderzoek op dit gebied is gewenst. Niemand
van de telers geeft aan dat zij de verschillende schimmels kennen die taksterfte
veroorzaken. Telers laten geen diagnose uitvoeren door een laboratorium, wat eigenlijk
wel gewenst is.
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2.1

Omschrijving Consultancy opdracht
Probleemstelling

Taksterfte vormt al jaren een probleem in de coniferenteelt. De naalden en schubben
verkleuren bruin. Taksterfte vermindert de sierwaarde van het eindproduct en leidt tot
uitval. Het probleem wordt veroorzaakt door verschillende schimmels zoals Didymassiella
thujina, Kabatina thujae, Gibberella baccata (is Fusarium latiricium), Kabatina juniperi,
Pestalotia funerea, Phomopsis, enz. Veel telers weten niet met welke soort schimmel zij te
maken hebben, laat staan wat er tegen te doen. Vaak zijn voor telers de symptomen niet
eenvoudig te herleiden tot diagnose van een oorzaak.

2.2 Doel van de opdracht
Het doel van deze opdracht was het bundelen van de huidige inzichten op het gebied van
taksterfte in coniferen. Opdracht was om te inventariseren welke soorten schimmels in
welke soorten coniferen taksterfte veroorzaken. Tevens worden oplossingrichtingen
aangedragen voor de knelpunten, zoals uit deze opdrachten naar voren zijn gekomen

2.3 Aanpak
Om een goed beeld te verkrijgen van de huidige inzichten, is eerst een literatuuronderzoek
uitgevoerd. Verder is door middel van determinatie getracht om de identiteit van de
schimmel(s) te achterhalen. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere de expertise van
Naktuinbouw en verder van eigen data van DLV Plant. Daarnaast is onder telers een
enquête uitgevoerd om een up-to-date beeld te krijgen van de problemen in de praktijk en
mogelijke oplossingsrichtingen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in dit verslag.
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Literatuuronderzoek

3.1 Aantasting
Taksterfte wordt volgens literatuur en documenten op internet veroorzaakt door
verschillende schimmels.
Didymascella thujina
In de literatuur wordt genoemd Didymascella thujina als veroorzaker van taksterfte in Thuja
(Gewasbeschermingsgids PD, 1996; J.H. Kemperman in “de Boomkwekerij” nr 26/27,
1992). Kemperman geeft in zijn artikel aan dat deze schimmel vooral op gezaaide Thuja
occidentalis voorkomt, een product dat nu nauwelijks meer te vinden is in de praktijk. De
sporen van Didymascella kiemen in april, ook op gezond weefsel. In de periode junioktober produceert de schimmel grote hoeveelheden dikwandige sporen die over grote
afstand kunnen worden verspreid. Deze sporen kunnen, gehecht aan plantenweefsel,
lange tijd overleven. De aangetaste takken worden geel, vervolgens bruin. Aan de
bovenzijde van de afstervende takken zijn zwarte vruchtlichamen op de schubben te zien.
D. Minore (1983, monografie over de Western Red Cedar) stelt dat gezaaide Thuja plicata
vooral door Didymascella wordt aangetast en veel minder door Pestalotia.
Kabatina
Ook Kabatina thujae en K. juniperi (Gewasbeschermingsgids PD, 1996; J.H. Kemperman
in “de Boomkwekerij” nr 26/27, 1992) worden genoemd als oorzaak van taksterfte. Deze
schimmel tast geen gezonde planten aan. In het voorjaar dringt de schimmel via
beschadigingen het gewas binnen. Vooral een natte meimaand is kritiek (Bärtels, der
Baumschulbetrieb, 1985). Bij aansnijden van een aangetaste tak is een scherpe grens te
zien tussen ziek en gezond weefsel. Het onderwijsboek “Infectieziekten in de boomteelt”
(Min.LNV, 1986) geeft aan dat de schimmel juist in het najaar infecteert. De schimmel
ontwikkelt zich verder in het najaar en in de winter. In het voorjaar ontstaan op de
afgestorven jonge twijgen 1-2 mm grote vruchtlichamen (acervuli) waarin conidiën worden
gevormd. Deze ontstaan onder de epidermis en breken vervolgens naar buiten. Veser
(Deutsche Baumschule, nr 10, 2000) meldt dat deze acervuli slechts 0,1 mm groot zijn.
Veser meldt eveneens dat Kabatina alleen maar eenjarige twijgen aantast; the Morton
Arboretum (2000) stelt daarentegen dat Kabatina gewoonlijk twijgen van minimaal een jaar
oud infecteert, terwijl dat in de herfst plaatsvindt.
Kabatina behoort tot de schimmelgroep Deuteromyceten (min. LNV, 1986). Ook Botrytis
cinerea en bijvoorbeeld Alternaria porri en Fusarium oxysporum behoren tot deze klasse.
Deze klasse bevat de schimmels waarvan geen generatieve voortplanting van bekend
was. De vegetatieve voortplanting vindt plaats via sporen. Later is van verschillende
Deuteromyceten toch een geslachtelijk stadium gevonden (Gewasbescherming
omschreven, 1992 Hanemaaijer en De Jong).
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Pestalotia funerea
Een andere veroorzaker is Pestalotia funerea (Gewasbeschermingsgids PD, 1996; J.H.
Kemperman in “de Boomkwekerij” nr 26/27, 1992). Deze schimmel tast verzwakte en
beschadigde planten aan. Het kenmerkende schadebeeld is insnoering van twijgjes
waarna bruinverkleuring en afsterving volgt. Deze schimmel staat daarom niet alleen
bekend als “taksterfte” maar vooral als “insnoeringsziekte”. De aantasting kan echter ook
zonder insnoering voorkomen. Op de aangetaste plaatsen zijn donkere, kleine
vruchtlichamen (acervuli) te zien. Ze lijken op glinsterende zwarte druppels of, onder droge
omstandigheden, op kleine zwarte pukkels ter grootte van 2 mm. Infectie kan gedurende
het hele jaar optreden. Vochtige omstandigheden werken een aantasting in de hand.
Pestalotia is volgens de literatuur een secundaire schimmel die een saprofyte leefwijze
heeft. Dit wil zeggen dat de schimmel leeft van dood organisch materiaal en plantparasitair
is wanneer plantweefsel beschadigd is. Onder vochtige omstandigheden echter, kan de
schimmel ook gezond weefsel aantasten. Bij een aantasting kleuren de schubben aan de
groeipunt bruingrijs. Geïnfecteerde schors is bedekt met roetachtige schimmel. De
invalspoort van de schimmel wordt veelal veroorzaakt door vorstschade of beschadiging
door gewaswerkzaamheden. Donkere kussenvormige vruchtlichamen vormen zich onder
de epidermis, welke op een zeker moment openbarsten. Het sporevormend orgaan
(acervulus = schotelvormig) laat hierbij de conidiën vrij die de infectie verder verspreidt.
De ellipsvormige conidiën zijn meercellige verspreidingssporen met donkere centrale
pigmentcellen en lichte buitenste cellen. Dit is echter alleen onder een microscoop
waarneembaar waarbij ook de antenne-vormige aanhangsels zichtbaar zijn.
Phomopsis en andere schimmels
Volgens Kemperman staan schimmels als Coniothyrium, Fusarium en Phomopsis vooral
als zwakteparasiet bekend (J.H. Kemperman in “de Boomkwekerij” nr 26/27, 1992). Zij
treden vooral op na zware nachtvorsten in het voorjaar. Phomopsis heeft zwarte
vruchtlichamen op loof en op niet-verhoute twijgjes, die zich bij hoge temperatuur snel
ontwikkelen (Veser, Deutsche Baumschule, nr 10, 2000). Infectie met Phomopsis treedt
veelal op na mechanische bewerking, zware regenval of wind, of de sporen worden door
insecten verspreid. (Juniper Tip Blight Diseases, The Morton Arboretum). In de Verenigde
Staten worden Phomopsis en Kabatina gezien als belangrijke veroorzakers van Juniperus
‘Tip Blight’, waarbij vooral J. chinensis en J. media cv’s gevoelig zijn voor Phomopsis en
veel minder voor Kabatina (S. Nameth, FactSheet HYG-3056-96 Ohio State University).
Juniperus virginiana is gevoelig voor Phomopsis (Jochen Veser, DB 10, 2000) . De
ontwikkeling van de schimmel gaat vooral snel bij hoge temperaturen.
Inventarisatie
In het rapport PCS/02-01 van het proefcentrum voor sierteelt (PCS, Merelbeke) zijn
veroorzakers van bruinverkleuring en taksterfte verzameld tussen 1990 en 2000. Ook zijn
volledig afgestorven planten meegenomen in het onderzoek. Bij Taxus werden ongunstige
teeltomstandigheden als belangrijkste primaire oorzaak gezien (8 keer), gevolgd door
Phomopsis (5 keer). Andere oorzaken waren wortelrot, schade van herbiciden en schade
door o.a. luizen, andere insecten en spint. Alternaria en Pestalotia (resp. 18 en 10 keer)
werden ook volop gevonden, maar PCS merkt deze aantastingen aan als secundair.
© DLV Plant, 16 mei 2007.
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Bij Thuja waren de voornaamste veroorzakers: Didymascella en Phomopsis (resp. 7 en 5
keer; volgens PCS primair) en Alternaria en Pestalotia (resp. 27 en 17 keer; volgens PCS
secundair). Bij het derde gewas dat is geïnventariseerd, Cupressocyparis leylandii, waren
ongunstige teeltomstandigheden volgens PCS de belangrijkste oorzaak voor de slechte
planten. Alternaria en Cladosporium (resp. 16 en 12 keer) werden volop gevonden, maar
zijn volgens PCS secundair. In het PCS-overzicht zijn geen nadere soort-of cvaanduidingen genoemd. Merkwaardig is dat er relatief weinig Kabatina werd gevonden: in
Thuja 3 keer en in Cupressocyparis 5 keer.
Ook DLV Plant heeft een inventarisatie gemaakt van diagnoses die in het verleden zijn
uitgevoerd door de Plantenziektenkundige Dienst, zie overzicht tabel 1.
Tabel 1. Inventarisatie diagnoses DLV Plant tot heden
geslacht

soort en cv

Chamaecyparis

lawsoniana ‘Ellwoodii’

Cupressocyparis

lawsoniana
‘Tamariscifolia’
pisifera ‘Squarrosa’
nootkatensis
leylandii

1
1
12

Juniperus

scopulorum ‘Skyrocket’

2

chinensis ‘Old Gold’ en
ch. ‘Stricta’
communis ‘Sentinel’
horizontalis ‘Glacier’en
‘Wiltonii’
sabina ‘Tamariscifolia’
en ‘Rockery Gem’
squamata ‘Blue Star’
virginiana ‘Sulphur Spray’
baccata (meestal
‘Repandens’)
occidentalis ‘Smaragd’

2

Taxus
Thuja

occidentalis ‘Holmstrup’
occidentalis ‘Tiny Tim’
orientalis. ‘Nana’
plicata

aantal
inzendingen
5

1

veroorzaker van
taksterfte
4 Pestalotia, vooral P.
funerea
1 Alternaria
Pestalotia

1
2

Alternaria
Kabatiella
7 Pestalotia, vooral P.
funerea
5 Kabatina thujae
2 Pestalotia (waarvan
1 P. conigena)
2 Pestalotia w.v. 1 P.
funerea
Coniothyrium
Kabatina juniperae

2

Phomopsis

1
1
3

Pestalotia funerea
Fusarium avanaceum
3 Coniothyrium

2

1 Pestalotia
1 Alternaria
Pestalotia
Pestalotia
Kabatina
3 Pestalotia

1
1
1
3

Uit deze inventarisatie komen als voornaamste veroorzakers van taksterfte naar voren:
© DLV Plant, 16 mei 2007.
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Pestalotia (Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus en Thuja)
Kabatina ( Cupressocyparis en Juniperus horizontalis)
Veel minder vaak komen voor: Coniothyrium (opvallend veel in Taxus), Alternaria
en Phomopsis. Deze worden ook veelal als zwakteparasiet worden beschouwd.

3.2 Gevoelige gewassen
Niet alle coniferen zijn even gevoelig voor taksterfte. Qua gewasgevoeligheid moet aan het
bovenstaande overzicht niet veel waarde worden gehecht. Juist de gewassen waarvan
bekend is dat ze vaak last hebben van taksterfte worden namelijk weinig ingestuurd voor
een diagnose. Daarom zijn gewassen als bijvoorbeeld Chamaecyparis nootkatensis
‘Glauca’, Thuja plicata ‘Atrovirens’, Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ en Juniperus sabina
‘Tamariscifolia’, in bovenstaand overzicht sterk ondervertegenwoordigd.
Ervaringen in de praktijk laten zien dat het probleem in sommige cultivars erg groot kunnen
zijn. In de massacultuur van opgaande coniferen zijn cultivars van Thuja plicata en
Cupressocyparis leylandii mede door taksterfte (ook door slechte kluitvorming!) veel
minder in cultuur dan meer gezonde cultivars. In hoeverre besmetting van Thuja
occidentalis cv’s door zieke T. plicata cv’s op een bedrijf of perceel gemakkelijk voorkomt
is onbekend; feit is wel dat ook daardoor deze gevoelige cv’s uit het teeltplan worden
verwijderd.
In de pottenteelt is bij de massacultuur van Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ de
taksterfte een probleem waartegen erg veel wordt gespoten. In de teelt van Thuja
occidentalis ‘Brabant’ en T. o. ‘Smaragd’ wordt op sommige bedrijven zeer regelmatig
gespoten, op andere alleen in natte periodes en op sommige bedrijven eigenlijk niet. En
die laatste bedrijven stellen dan ook nog dat er “nooit” problemen zijn met taksterfte. Op de
bedrijven waar vaker wordt gespoten komt wel taksterfte in Thuja voor maar of dit de echte
taksterfte is, is niet bekend (zie berichtgeving van PD over onbekende verkleuringen in
Thuja in de jaren 1987-1990). Qua middelengebruik gaat het dus niet alleen om gewassen
die erg gevoelig zijn, maar ook om grootschalige teelt van bijvoorbeeld Thuja cv’s, waarbij
men het zich niet kan veroorloven dat het gewas verkleuringen vertoont en waarbij de
bespuitingen als “verzekeringspremie” worden beschouwd. Het middel dat in dit verband
erg veel wordt gespoten is Daconil; andere middelen worden nauwelijks gebruikt.
Taksterfte in de teelt van platgroeiende Juniperus is vooral een probleem in de
containerteelt, omdat Juniperus weinig in de vollegrond wordt geteeld. De ziekte is zeker
van invloed op de teelt. Bepaalde cultivars worden daarom niet meer gekweekt.
Op basis van literatuur en praktijkervaringen van DLV Plant is het volgende overzicht
samengesteld met gevoelige gewassen .
Pestalotia
Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’
C. l. ‘Ellwood’s Gold’ (‘Snow White’ en ‘Ellwood’s Empire’ zijn iets minder gevoelig)
C. l. ‘Alumii’
C. nootkatensis ‘Glauca’
C. n. ‘Aurea’
© DLV Plant, 16 mei 2007.
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Juniperus media ‘Goldkissen’ (de sterk gelijkende ‘Gold Star’ is gezonder ; de Bree,
Boomkwekerij nr 49, 1993)
Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ (de cv ‘Blue Arrow’ is een verbetering)
Thuja orientalis ‘Aurea Nana’
Thuja plicata ‘Atrovirens’ (de sterk gelijkende cv ‘Martin’ zou gezonder zijn)
Thuja orientalis ‘Teddy’
Kabatina
Cupressocyparis leylandii
Juniperus communis ‘Corielagan’
Juniperus davurica ‘Expansa Variegata’
Juniperus procumbens ‘Nana’
Deze drie cv’s zijn erg gevoelig (Weihenstephan, nov 2006, vijfjarig onderzoek op
standplaats, niet in kwekerij)
Juniperus horizontalis ‘Hughes’
J. h. ‘Blue Chip’
Beiden zijn erg gevoelig (mededeling Jan van de Hoek, Boomkwekerij nr 5 1998)
Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ is erg gevoelig (mededeling Jan van de Hoek,
Boomkwekerij nr 37, 2006) J.h. ‘Icee Blue’ zou een verbetering van deze cv zijn
(Boomkwekerij deNolf Waregem).
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’ is gevoelig. De cultivar ‘Tam No Blight’ zou een
verbetering zijn (in het verslag van Weihenstephan – zie hierboven - zijn beide cv’s echter
gezond gebleven, evenals de cv ‘Wiltonii’)
Juniperus media ‘Pfitzeriana’ , J. squamata ‘Meyeri’ en J. horizontalis zijn erg gevoelig
(Jochen Veser, Deutsche Baumschule 10, 2000). Ook stelt hij dat Cham. lawsoniana cv’s
en Thuja occidentalis cv’s gevoelig zijn.

3.3 Maatregelen
In de literatuur en op internet komen over het algemeen dezelfde maatregen naar voren.
• Niet te nauw uitplanten
• Plant de gevoelige soorten op de windzijde van het perceel
• Voorkom wateroverlast en watertekort
• Een rustige groei is van belang
• De eerste aantastingen uitknippen
Jochen Veser (Deutsche Baumschule 10, 2000) stelt dat magnesium- en calciumtekorten
de aantasting bevorderen, terwijl Andreas Bärtels (der Baumschulbetrieb, 1985) stelt dat
magnesium- en mangaangebrek de aantasting van Kabatina in Juniperus zou bevorderen.
Qua bestrijding worden de volgende middelen genoemd:
• Nederland – Daconil , Topsin M, maneb, captan
• Verenigde Staten – Topsin M, mancozeb, koper
• Duitsland – mancozeb, Polyram, koper
• Belgie – Exact, koper
© DLV Plant, 16 mei 2007.
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4

Praktijkinventarisatie

4.1 Diagnose
Begin februari 2007 zijn in de praktijk op bedrijven coniferen verzameld die aangetast
leken door taksterfte. Er is gekozen voor een breed sortiment. De aantasting is
gefotografeerd door DLV Plant. De coniferen zijn vervolgens opgestuurd naar
Naktuinbouw voor een diagnose. De foto’s en uitslag zijn opgenomen als bijlage bij het
verslag. De uitslagen van dit onderzoek hebben lang op zich laten wachten, omdat
Naktuinbouw het extra druk had in verband met een quarantaine organisme.
Naktuinbouw heeft de 13 monsters van verschillende coniferen met symptomen van
taksterfte onderzocht. Gekeken is of schimmels in de symptomen aanwezig waren.
Vervolgens is materiaal op verschillende voedingsbodems geplaatst. Deze zijn na een
incubatietijd beoordeeld. De eerste serie monsters is 7 weken na ontvangst opnieuw door
Naktuinbouw visueel beoordeeld (30 maart). De beoordeling na 7 weken is uitgevoerd om
te zien in hoeverre schimmels zich op het gewas (verder) ontwikkelen onder vochtige,
warme omstandigheden. Er is weinig verschil tussen de tabellen. De combinatie visuele
beoordeling en uitplaten op voedingsbodems om schimmels te isoleren is belangrijk omdat
niet alle schimmels die de groene delen van coniferen aan kunnen tasten zich goed op
voedingsbodems ontwikkelen maar op het materiaal wel direct herkenbaar zijn.
De gevonden schimmels zijn tot op geslacht gedetermineerd. Determinatie op soort is in
meerdere gevallen niet mogelijk of vraagt veel specialistisch werk. Vaak verschilden de
schimmels die op de voedingsbodems zichtbaar waren van elkaar. Ook werden
verschillende schimmels van het zelfde geslacht in één monster aangetroffen. Deze
verschilden dan in groeiwijze op de voedingsbodems. Waarin en hoeveel deze isolaten
van elkaar verschilden kan niet worden gezegd. Verschillen in bijvoorbeeld kleur hoeven
niet te betekenen dat er ook veel genetische verschillen zijn.
Uitslagen
De uitslagen waren zeer divers. Fusarium sp. wordt vaak aangetroffen in aangetast
plantmateriaal. In de monsters 3, 5 en 8 was opvallend veel Fusarium sp. aanwezig. Dit
wijst op een primaire aantasting. Ook Pestalotia was vaak aanwezig en staat bekend als
primaire aantasting.In nogal wat monsters zijn meerdere schimmels aangetroffen.
Naktuinbouw vroeg zich af of het moment van monstername het meest juiste is geweest
om een primaire veroorzaker van taksterfte te kunnen vinden. DLV Plant heeft echter
alleen vers materiaal opgestuurd.
Naast de pathogene schimmels waren ook veel niet pathogene schimmels aanwezig (deze
zijn verder niet benoemd). Myrothecium, Verticillium spp., Stemphyllium sp., Phoma sp.,
Phomopsis sp. zijn schimmels die Naktuinbouw regelmatig vindt, als pathogene maar ook
als niet pathogene schimmel. Soms is het moeilijk te zeggen of een schimmel pathogeen
is, vooral als de symptomen oud zijn, wat bij houtige gewassen gemakkelijk kan gebeuren.
Stemphyllium heeft als synoniem ook Alternaria. Phoma heeft vele synoniemen, ook de
geslachtelijke en ongeslachtelijke vorm speelt een rol bij de namen.
© DLV Plant, 16 mei 2007.
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In twee gevallen zijn pathogene aaltjes aangetroffen (Aphelenchoides spp). Aan de hand
van de monsters kon niet worden vastgesteld hoe omvangrijk de besmetting was. Ook in
monster 6 waren mogelijk aaltjes aanwezig.
Tabel 2. Overzicht aangetroffen pathogenen.

Nr.
Onderzoek

Monster
nr.

Aangetroffen pathogenen bij
Gewas

eerste beoordeling en op

Visuele beoordeling 30 maart

voedingsbodems (uitplaten)
1

07-01866

Chamaecyparis
lawsoniana ‘White

Aphelenchoides spp.

Alles overgroeid door Penicillium

spot’
Pestalotia sp.
Phytophthora sp.
Aphelenchoides sp.

07-01866

2

Thuja occidentalis
‘Smaragd’

Pestalotia sp.

Verticillium sp., Myrothecium sp.,
Fusarium sp., Pestalotia sp,

Pythium sp.
Aphelenchoides sp.

07-01866

3

Thuja occidentalis
‘Rheingold’

4
07-01866

Fusarium sp.

Juniperus
communis

Myrothecium

‘Repanda’

Plantparasitaire aaltjes, hoog in het
gewas.
Verticillium sp., Myrothecium sp.,
Fusarium sp., Pestalotia sp,
Myrothecium sp., Pestalotia sp.,
Verticillium sp.

Pestalotia sp.
Verticillium spp.
5
07-01866

Chamaecyparis
lawsoniana

Fusarium sp.

Fusarium sp.

Myrothecium

Fusarium sp. Penicillium sp.

‘Sylvania
07-01866

6

Thuja occidentalis
‘Aurea Nana’

Pestalotia sp.
Verticillium spp.
7
07-01866

Juniperus
squamamala

Fusarium sp.

Myrothecium sp., Fusarium sp.

Fusarium sp.

Fusarium sp., Alternaria sp.

Stemphyllium sp.

Fusarium sp., Alternaria sp.

meyeri
8
07-01866

Juniperus
horizontalis
‘Prince of Wales’

9
07-01866

Chamaecyparis
lawsoniana
‘Ellwoodii’
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11

Verticillium spp.
07-03522

07-03522

10

Thuja Biesheuvel
Kort

11

Thuja Biesheuvel
Lang

12
07-03624

Onbekende ascomyceet
(afwijkend van Kabatina thujae

-

Pestalotia sp

-

Alternaria sp.

-

Chamaecyparis
lawsoniana
‘Ellwoodii’, kleine
pot
Pestalotia sp.
Phomopsis sp.
Chamaciparis

07-03624

lawsoniana

Phoma sp.

-

‘Ellwoodii’, C3

4.2 Enquête
Op zaterdag 17 januari is tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse vereniging van
coniferentelers een lezing gehouden over deze opdracht en taksterfte in coniferen.
Aanwezigen hebben een enquête ontvangen. Verder is de week daarna de enquête
verstuurd naar grote coniferentelers. In totaal 25 enquêtes zijn retour gekomen en
verwerkt.
• 8 boomkwekers in de vollegrond (waarvan 1 snijgroen)
• 7 boomkwekers in pot en container
• 8 boomkwekers in pot en container en vollegrond
• 2 vollegrond als hobby
Taksterfte blijkt een groot knelpunt in de praktijk. Van de ondervraagden neemt 75%
regelmatig symptomen van taksterfte in het gewas waar. De genoemde schadebedragen
per ha variëren sterk. Van de telers is de helft van mening dat de taksterfte de laatste jaren
een toenemend probleem is. Van de schimmel is weinig bekend. Niemand van de
ondervraagden geeft aan dat zij de verschillende schimmels kennen die de taksterfte
veroorzaken. Een ruime meerderheid van de personen die regelmatig taksterfte
waarneemt, laat de aantasting onderzoeken of door zijn of haar teeltadviseur beoordelen.
Niemand van de ondervraagden heeft de aantasting diagnostisch laten vaststellen door
een bedrijfslaboratorium.
De vraag welke gewassen gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor taksterfte levert geen
duidelijk beeld op. De lijst gewassen is zeer divers. Alle soorten worden genoemd en telers
hebben veelal niet de moeite genomen om een overzicht per cultivar samen te stellen.
De vraag in welke periode de aantasting voornamelijk voorkomt wordt wisselend
beantwoord. De nadruk ligt op de herfstmaanden. Telers noemen nat weer, veel neerslag
en een hoge luchtvochtigheid als reden. Qua temperatuur lopen de meningen weer uiteen.
Sommigen spreken over nat donker weer en anderen over broeierig.
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Vollegrond
Van de vollegrondtelers teelt ruim de helft op een zanderige bouwvoor, de andere kleine
helft op veengrond en 1 ondernemer teelt op een kleigrond. Er wordt over het algemeen
jaarrond gesnoeid. De nadruk ligt op het voorjaar en het najaar. Ruim driekwart van de
ondervraagde vollegrondstelers kan geen verband leggen tussen teelthandelingen in het
gewas zoals snoeien, bemesting of andere handelingen en het ontstaan van taksterfte.
Enkele ondervraagden vermoeden een verband tussen snoei en nat gewas of hoge
luchtvochtigheid.
Containerteelt
Telers van coniferen in pot en container (van P9 tot C7,5) geven, op één na, allemaal
bovendoor water. Het tijdstip waarop dit gebeurd loopt uiteen. De helft geeft ’s morgens
water. Een kwart op de dag en een kwart ’s avonds. De meesten gebruiken hiervoor
slootwater. Bemest wordt of volledig met langzaamwerkende meststoffen of met een
combinatie van langzaamwerkende meststoffen en vloeibaar bijmesten. De meeste telers
gebruiken hiervoor standaard oplosmeststoffen met voldoende stikstof. Bijna niemand ziet
een verband tussen watergift, bemesting en problemen met taksterfte. Eén teler geeft aan
meer problemen te hebben bij een laag voedingsniveau.De meeste telers snoeien hun
gewas in de winter en in juni of begin september. Ook in de containerteelt ziet niemand
een verband tussen taksterfte en het snoeien.
Gewasbescherming
Bijna alle telers gebruik chemische middelen tegen taksterfte. Er wordt zowel preventief als
curatief gespoten. Het aantal bespuitingen varieert van 1 tot 10 bespuitingen op jaarbasis.
Het gemiddelde aantal bespuitingen bedraagt 4 bespuitingen op jaarbasis. De middelen
Daconil en Topsin M zijn verreweg de meest gebruikte middelen. Daarnaast is er een
enkele teler die nog gebruik maakt van maneb, captan of, Rovral. Slechts een enkele teler
heeft ervaring met nieuwere middelen als Folicur, Kenbyo, Flint en Mirage Plus. Driekwart
van de ondervraagden ziet resultaat van de bespuitingen, maar de aantasting wordt
volgens de meesten slechts gedeeltelijk bestreden. Slechts een kleine groep telers is van
mening dat een aantasting volledig wordt stilgezet. Enkele ondernemers knippen de
aantasting uit hun gewassen of nemen andere maatregelen.
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5

Conclusie en aanbevelingen

Taksterfte blijkt een groot probleem in de teelt van coniferen. Uit de inventarisatie onder
telers blijkt dat 75% van de telers regelmatig symptomen van taksterfte in het gewas
waarneemt. Van de telers is de helft van mening dat de taksterfte de laatste jaren een
toenemend probleem is.
De oorzaak van taksterfte is bij telers onbekend. Het is voor telers verstandig een
diagnose uit te laten voeren. In de literatuur wordt vooral gesproken over Didymassiella,
Kabatina, Pestalotia funerea en Phomopsis. Tijdens een inventarisatie in België tussen
1990 en 2000 werden bij Taxus ongunstige teeltomstandigheden als belangrijkste primaire
oorzaak gezien (8 keer), gevolgd door Phomopsis (5 keer). Bij Thuja waren de
voornaamste veroorzakers: Didymascella en Phomopsis (resp. 7 en 5 keer; volgens PCS
primair) en Alternaria en Pestalotia (resp. 27 en 17 keer; volgens PCS secundair).
Merkwaardig was dat er relatief weinig Kabatina werd gevonden, terwijl dit in literatuur als
belangrijke oorzaak wordt genoemd. In oude diagnose die door de PD zijn uitgevoerd voor
DLV Plant is vooral Pestalotia (in Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus en Thuja)
en Kabatina (in Cupressocyparis en Juniperus horizontalis) gevonden. Bij de diagnoses
die door NakT zijn uitgevoerd blijkt dat vooral Pestalotia en Fusarium een rol spelen.
Taksterfte ontstaat vooral tijdens vochtige perioden. Teelthandelingen zoals snoei,
bemesting en watergift spelen volgens telers geen rol. Omdat problemen wel vooral
ontstaan in vochtige en natte perioden blijft het echter van belang om een voldoende ruime
plantafstand aan te houden. Geef bij containerteelt bij voorkeur ’s morgens water zodat het
gewas sneller opdroogt. Verder kan rekening worden gehouden met de sortimentskeuze.
Vrijwel alle telers bestrijden taksterfte chemisch. De middelen Daconil en Topsin M zijn
verreweg de meest gebruikte middelen. Afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe
schimmelmiddelen toegelaten. Er is vrijwel geen ervaring met deze nieuwere middelen. De
verwachting is dat verscheidene middelen effect kunnen hebben op taksterfte, maar dit is
nooit onderzocht. Vervolgonderzoek kan een oplossing bieden voor dit probleem.
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Bijlage 1. Diagnoses
Zie bestand diagnoses.
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Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Stemphyllium sp.
Verticilium spp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Fusarium sp.
Alternaria sp.

Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ (kleine pot)

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Alternaria sp.
Pestalotia sp.
Phomopsis sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart

Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ (C3)

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Phoma sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart

Chamaecyparis lawsoniana ‘White Spot’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Aphelenchoides spp.
Pestalotia sp.
Phytophtora sp.
Aphelenchoides sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Alles overgroeid door Penicillium

Chamaecyparis lawsoniana ‘Silvania’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Fusarium sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Fusarium sp.

Cupressocyparis (X) leylandii

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Pestalotia sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart

Thuja occidentalis ‘Brabant’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Onbekende ascomyceet afwijkend van Kabatina
thujae
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Visuele beoordeling 30 Maart

Thuja occidentalis ‘Smaragd’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Pestalotia sp.
Pythium sp.
Aphelenchoides sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Verticillium sp.
Myrothecium sp.
Fusarium sp.
Pestalotia
Plantparasitaire aaltjes, hoog in het gewas.

Thuja occidentalis ‘Rheingold’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Fusarium sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Verticillium sp.
Myrothecium sp.
Fusarium sp.
Pestalotia

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Myrothecium
Pestalotia sp.
Verticilium spp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Fusarium sp.
Penicillium sp.

Juniperus communis ‘Repanda’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Myrothecium
Pestalotia sp.
Verticilium spp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Myrothecium sp.
Pestalotia sp.
Verticilium spp.

Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Fusarium sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Fusarium sp.
Alternaria sp.

Juniperus squamata ‘Meyeri’

Aangetroffen pathogenen bij eerste
beoordeling en op voedingsbodem (uitplaten)
Fusarium sp.
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Visuele beoordeling 30 Maart
Myrothecium sp.
Fusarium sp.
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