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Heksenbezem in populieren?

/

F. A. van der Meer
lnstituut voor plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen

In september 7979

maakte ing. A. L. van Lokhorst van her
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,,De Dorschkamp" ons arrent op groei-afwijkingen bij ies jaar
oude moerstoven van Populus canescens. Op eenàantal van deze
moeren hadden zich uitsluitend opvallend korte scheuten ontwikkeld, die veelal tot in de top bekleed waren mer sreil omhoog gerichte zijscheuten (foto 1 en 2).
Deze verschijnselen doen sterk denken aan war men in de literatuur heksenbezemziekten noemr (Engels.. tuir ch es' br o om). Dic
soort ziekten komt bij meerdere gewassen voor en kan soms
zeer schadelijk zijn. Een bekend voorbeeld daanan is de heksenbezemziekte van framboos, die tussen 1950 en L960 zeer algemeen voorkwam in her toen belangrijke frambozegebied rond
Breda (De Fluiter en Van der Meer 7953;Yan der Meer en De

Fluiter 1962).

Bij verscheidene boomsoorren, o.a. berk, komt een rype heksenbezem voor dat beperkr blijft tot kleine gedeelt.n lràn de boom
en veelal niet groter wordt dan een flink kraaienest. Dar type
wordr veroorzaakt door schimmels of door mijten (Bos i963).

Foto 1 Popnlus ca,lercenr
.lDorschkanp nr. 1366). Links: eenjarige
tak aan een gezonde noerplànt.
Rechrs: eenjarige ta| t,an een bíkseï-

Het door ons bedoelde rype wordr vooral gekenmerkt door een
voortijdige en overmatige vorming van zijscheuren over de ge-

Foto

2 Fo|uh: c,tnerceil! (Dorschkanzp nr. 1367). Boaenfie gedeelte
ultn een eenjarige taá uan een zieke noerplant, Tol in de lop bekleed.

Foto-.3 Entingen, oan Popilat cdnetcerrr (Dorschharnp nr. 153g) op

rnet zijschefien.

il!rto-?lt d.oor het aeruroegd--oltstdan 7,ail zijscheutjet. Links:"ení aan
dezelfde ziehe noerplant, doch alak ttoor bet enten ged*reule 2 *tr in.
Tadter !án 45"C gehou.deil. Verroon, meer lengtegroei en geet uoor-

bezenzieÉe noerplant.

P. alba'Raket'. Rechts: ent l)an zieke ntoerplant, d.ie eàn bossige groài

tijdige aorming uan zijscheatjer.
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hele plant en wordt veroorzaakt door mycoplasmas. Dat zijn
kleine, primitieve organismen die in de-zeèfvaten van zieke

planten voorkomen en veelal door cicaden of bladvlooien worden overgebracht (Bos 1970).
Typisch voorleel mycoplasmaziekten is ook, dar voorrkwekingsmateriaal zoals stekken of enthour, gezond gemaakt kan wordln
door een' warmwaterbehandeling [Vu" aJ. Meer 1975). Uit
oriëntetendeproeven is inmiddels gebleken dat ook bij populier
gevonden heksenbezem gevoelig is voor zo'n behandeiiÀg(foto
3). Er moet echter nog worden afgewacht of de behÁdelde
planten inderdaad ook gezond blijven, wanr soms geeft zo'n behandeling_ alleen maar een tijdelijke verbetering,lermoedelijk
omdat er bij een niet voldoende lange behandeling nog een gering aantal mycoplasmas achterblijft. Verdere proeven moeren
uitwijzen welke temperaruur en tijdsduur bij pópulier afdoende
ztlfr.

Oo! op andere punren, bijv. het elektronenmikroskopisch onderzoek naar de aanwezigheid van mycoplasmas, is hei onderzoek

nog in het beginstadium. Deze voorlopige mededeling is dan
ook hoofdzakelijk bedoeld om informatie te verkrijgen over het
eventueel voorkomen van de ziekte op andere plaatsen in Ne-

derland en om een antwoord te krijgen op de vraag of de beschreven verschijnselen, behalve bij geknotte moeren, ook voorkomen bij vrij groeiende Populus canescens. \íij zouden het op
prijs stellen als iedereen die de genoemde ziekteverschijnselen
waarneemt, dat zou willen melden aan de auteuf van dir artikel.
(F. Á. van der Meer, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Binnenhaven L2, 6709 PD \Tageningen, teleÍoon
08370-r9r5L).
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De demonstratiebêplanting van de Stichting lndustrie-Hout te Joppe

/

as a tool for the elimination
Gembloux Special Volume:

R. Eppenga en H. W. Kolster
Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

De demonstratiebeplanting,,Joppe" (gemeente Gorssel), die
Hij is, overeen-

4,30 ha groor is, bestaat volledig uit populieren.

komstig een door de Stichting Industiie-Hout opgesteld plan,
in het voorjaar van I97I aangelegd. De eigenaaivan dezê beplanting, die behoort ror een serie over het hele land verspreid

liggende demonstratiebeplanringen, is de heer E. de Maes janssens van het landgoed ,,Klein Joppe".
Het bodemprofiel in het noordelijk gedeelte van de beplanting
bestaar

uit

een gooreerdgrond, met eèn weinig humeuzË bouenl

II

en III) die naar het zuiden toe geleidelijk
overgaat in een laarpodsolgrond (onderdeel V). Het terrein, dat
als bouwland in gebruik was, is vóór de aanleg oppervlakkig
mer een kuhivator bewerkt. In de vegetatiepeiiodË sraar he;

grond (onderdeel I,

grondwater op gemiddeld 1,5 m diepte (GT
zijn de grondmonsteranalyses vermeld.
Tabel

1

pH KCI
Org. sto[ /6
Afslibbaar /6

Zand /o

mu
50-105 mu
105 mu
totaal
P. totaal

1

Grond.nonsteranilyses aan de laag 0-25 cm.
Onderdeel

16- 50

V-VI). In tabel

I, II

5,2
3,6

en

III

Onderdeel V
5,0

)1

10

7

11
T7

9
18

58

o,

86

90

tt7

125

De beplanring bestaat uit de volgende onderdelen:

I Populetum Á
IV
II Bemesting
V
m Onkruidbestrijding VI

Kionenmenging
Plantafsrand
Populetum B

De beplanting is met een éénjarig plantsoen aangelegd; de
plantafstand (ekskl. onderdeet V) is 4 x 4 m. Met uiizondering

van de onderdelen II en III zijn de bomen in het eerste jaar met
100 gram kalkammonsalpeter en in het tweede jaar met 200 g
bemest; de onkruidbestrijding op de plantspiegeli (1 m2,/boom)
werd de eerste rwee iaren mer Gramoxone (oo basis van 5 l/ha)

uitgevoerd.

Resultaten
Populetum A

1

In dit

gedeelre van de beplanring zijn 12 binnen- en buitenlandse rassen aangeplanr om de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden te vergelijken.
Per ras zijn twee vakken ingeplanr, elk vak bestaat uit twee rijen
van vier bomen. Deze opzer heeft het nadeel dat door groeiverschillen tussen de rassen een onderlinge beïnvloeding ontstaat. Deze beïnvloeding treedt evenals ln klonenm.ngi.rg..,
vooral op bij de diktegroei; de lengtegroei is tot heden wárschijnlijk nauwelijks verstoord. In tabel 2 worden daarom alleen
de gegevens over de hoogtegroei gegeven.

2 I

Tabel

PopiletunÁ
Hoogte

Ras

(m)
Oxford *)

Fritzi Pauley *)
P. trich. CF

P. nigra x P. trich.
sel. Heimburger

Hoogtesroei (m)

eind 1978

l97l t/m'7) I974t/m'78

totaal

16,r

4,3

9,6

t4,0

19,2
19,4

orl

17,2

6,2

I 1,1
11,0

15,3
17,0

t7,t

17,t

4,>

10,7
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i 8,8

i2,9

t,4

1r,6

),4

7,9

tl,j

B. t)2 ó
B. 132 I

13,8
15,7
11,8
15,0

1,1

8,4

12,1

9,8

r3,1
t4,o

Agathe F *)
Florence Biondi *)
Batard d'Hauterive
Flevo *)
Dorskamp *)

*) in

1r,7
r6,6

de handel zijnde rassen

3,9

4,t

4,5
4,4
4,7

9,9
9,0

lj,5

9,8

14,r

10,j

15,0

