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Selectie op weerstand tegen bacteriekanker bii populieren

Inleiding

Men beschouwt dan ook de Elbe als de oostgrens en de Loire

Álledei wonden, knobbels en andere opzwellingen die bij populieren worden waargenomen op de takken en soms op de stam
worden wel met de algemene naam ,,kankers" betiteld. Vaak
zijn deze kankers het gevolg van ons (nog) onbekende oorzaken,
in andere gevallen kan de oorzaak door onderzoek in het laboratorium worden vastgesteld. Et ziin verschillende bacteriën en
schimmels geïsoleerd die de oorzaak kunnen ziinvan deze aan-

als de zuidgrens van het gebied waar bacteriekanker voorkomt.
Oost-Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk ten zuiden van de Loite
en heel Italië worden beschouwd als gebieden waar de populierenteler kankergevoelige klonen zonder gevaar kan aanplanten.

tastingen.
Er is onder deze organismen, die kankers bij populieren veroorzaken, geen zo gevaaiíjk voor de populierenteelt als de bacterie, die in 1958 door de Franse onderzoeker Ridé werd ge-

isoleerd en die de naam Aplanobacter populi heeft gekregen.
Met het woord ,,bacteriekanker" wordt de ziekte aangeduid, die
het gevolg is van aantasting door deze bacterie.

IIet verloop van de aantasting
Het is niet met zekerheid bekend hoe de ziekte wordt overgebracht. Bij aangetaste populieren ziet men vaak kleine opzwellingen op takken of twijgen, soms scheurtjes in de bast,
waaruit slijm naar buiten komt. Vooral in het voorjaar kunnen
na een regenbui soms grote hoeveelheden slijm op deze wiize
in korte tijd worden afgescheiden. Soms ziet men een grote
slijmbel aan een twijg hangen. De hoeveelheid slijm die onder
dergelijke omstandigheden wordt uitgestoten is van kloon tot
kloon verschillend. Dit slijm bevat de ziekteverwekkende bacteriën. Populiereklonen die veel slijm produceren wanneer zij
door de ziekte zrjn aangetast vormen dan ook een groter besmettingsgevaar dan klonen die dat niet doen.
Behalve scheurtjes en opzwellingen in de takken kunnen ook op
de stam knobbels en scheuren voorkomen waaruit soms slijm
vloeit. De reactie van de kloon oP de aantasting is vaak typisch
voor die kloon en het beeld van de aantasting kan van kloon
tot kloon duidelijke verschillen vertonen.

fnvloed van het klimaat
Er zijn niet alleen verschillen in het verloop van de ziekte als
gevolg van uiteenlopende individuele vatbaarheid van diverse
klonen, doch er bestaat ook onderscheid in het verloop van de
ziekte bij dezelfde klonen onder uiteenlopende kimatologische
omstandigheden. Dit is de oorzaak van de ongelijkheid in be-

oordeling van de vatbaarheid van klonen in verschillende Europese landen. Een kloon als 'Androscoggin' b.v. is in Nederland
wel vatbaar voor de ziekte - aantasting van de takken komt wel
voor - maar vrijwel nooit wordt hier (zelfs bij 20-jarige en
oudere bomen) de stam aangetast. In Engeland, waar aantastingen door bacteriekanker heftiger verlopen, is 'Androscoggin' zo
gevoelig gebleken voor deze ziekte, dat men hem uit de handel
heeft moeten nemeo. Voor de teler levert 'Robusta' bij ons geen
risico wegens kankergevoeligheid, in Engeland wel.
In Nederland, België en Noord-Frankrijk is populierenkanker
een bedreiging voor de cultuur van niet-resistente klonen. \7elke klimaatsfactoren de ontwikkeling van de ziekte in de hand
werken is nog niet geheel duidelijk, doch veel neerslag en hoge
luchwochtigheid verhogen kennelijk de risico's voor de populierenteler. Vooral in Oost-België en N.I7.-Frankrijk (de streek
rond Abbeville) is het klimaat bevordetlijk gebleken voor de
kankerontwikkeling. HeeÍt men echter klonen van voldoende
weerstand, dan is er geen gevaat te duchten. In gebieden met
een vastelandsklimaat (Midden en Oost-Europa) en in warmere
smeken (Midden- en Zuid-Frankrijk en Italië) komt de ziekte
niet voor. Ten zuiden van de Loire in Frankrijk is blijkbaar het
klimaat niet geschikt voor de ontwikkeling van bacteriekanker.

Bisico's voor de populierenteelt
De aantasting van populierenbeplantingen door kanker is in het
verleden op grote schaal voorgekomen toen de in dat opzicht

berucht geworden 'Brabantica' of 'Heeswijkse \Zine' vrij algemeen werd geplant. Omstreeks 1870 werden tienjarige bomen
van deze kloon aangetast in verschillende delen van NoordBrabant (Berlicum, Dinther, Heeswijk, Liempde). Vrijwel overal waar de 'Brabantica' stond, ging hij aan deze ziekte te gronde.
Álleen geïsoleerd staande bomen, in wier omgeving de ziekte
blijkbaar niet voorkwam, ontsnappen soms aan de besmetting
door de bacterie. Er zijn n.1. wel enkele alleenstaande oude bomen van 'Brabantica' gevonden in ons land, die niet door bacteriekanker zijn aangetast.
In het algemeen vertonen bomen die door bacteriekanker worden aangetast pas omstreeks het tiende levensjaar de verschijnselen hiervan. Soms is het hout dan nog te dun om verkoopbaar
te zijn. De eigenaar kan dan ernstig worden gedupeerd.
Ook als de bomen niet geheel dood gaan als gevolg van de
ziekte, is het hout vaak verkleurd met rotte plekken in de stam
en onverkoopbaar, terwijl de groei sterk terug kan lopen.
Selectie op weerstand
Sommige klonen bezitten een ,,aangeboren" weerstand tegen de
ziekte. Vroeger was het onmogelijk deze weerstand bij jonge
bomen vast te stellen. Aanvankelijk werden met natuurlijk slijm
infecties teweeggebracht, doch de resultaten waren zeer wisselend. Daarom moesten nieuwe klonen vele jaren op verschillende plaatsen worden beproefd. Als ze na een aantal jaren netgens
bleken te zijn aangetast leek het waarschijnlijk, dat ze in meerdere of mindere mate weerstand bezaten tegen de ziekte.
Uit de foto's la en 1b blijkt het belang van weerstand tegen
bacteriekanker: bomen van een resistente kloon en van een voor
de ziekte gevoelige kloon staan door elkaar geplant. De gevoelige kloon is bedekt met grote tak- en stamkankers (foto 1a).

De detailopname van de kronen laat zien (foto 1b), dat de
resistente kloon op de voorgrond (in dit geval 'Marilandica')
geen enkele aantasting van de ziekte vertoont, terwijl zijn buurman ermee overdekt is!

De selectie op weerstand tegen bacteriekanker werd pas goed
mogelijk toen de Fransman Ridé in 1958 erin slaagde de bacterie, die populierenkanker veroorzaakt, te isoleren en in reincultuur te vermeerderen. Met het slijm van deze bacterieculturen worden nieuwe klonen kunstmatig geïnfecteerd. Gedurende
twee jaar na de infectie wordt de reactie van de nieuwe kloon
bestudeerd. Alleen de klonen met de meeste weerstand komen
tegenwoordig in aanmerking voor uitgifte aan de praktijk, tenminste als zij ook nog voldoen aan een hele serie van andere
voorwaarden (weerstand tegen bladziekten, goede groei en
vorm, voldoende stekbaarheid etc.).

Kunstmatige infectie
Op het Bosbouwproefstation te \flageningen wordt de bacterie
van de populierenkanker Aplanobacter populi kunstmatig gekweekt door de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek.
Van elke kloon, die men wil onderzoeken op zijn weerstand
tegen bacteriekanker, worden zeven à tien eenjarige planten op
tweejarige wortel gekweekt.
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Aan het einde van het eerste jaar (in de herfst) worden van
elke eenjarige plant twee bladeren van de stam afgetrokken,
een op ongeveer het midden en een op ongeveer 3/a van de
hoogte (gerekend van de voet). De bladmerken worden met
slijm van de bacteriecultuur besmeerd. De reactie van de plant
op deze infectie wordt eersr na één jaar (voorlopig) en voor de
tweede keer na twee jaar (definitief) beoordeeld.
De reactie van de weefsels rondom elke geïnfecteerde plaats
wordt beoordeeld met een cijfer. Deze cijfers worden toegekend
volgens een vaste schaal (zie foto's 2 en 3). Het beste cijfer is
een 1, d.w.z. dat de plant niet reageert op de infectie. Een cijfer
2 wordt gegeven als de plant wel reageert, waarbij echter de
wond na twee jaar weer geheel overgroeid is, zonder dat de
ziekte verder meer te constateren is. Een c1jÍet 3 betekent, dat
de wond na twee jaar nog steeds niet geheel gesloten is. Breidt
de ziekte zich bovendien nog uit (eventueel onder de bast), dan
krijgt hij een waardering 4. Indien de ziekte zich nog sterker
verbreidt worden de cijfers 5 en 6 toegekend. Van elke plant
worden de twee infectieplaatsen elk apart geïnspecteerd en in
een cijfer gewaardeerd. Per-kloon (door zeven à tien planten
vertegenwooÍdigd) worden de 14 à 20 waarnemingen gemiddeld.

Verschillen

in weerstand van divorse

populieresoorten en

herkomsten

Er bestaan zeer grote verschillen in weerstand tegen de ziekte
bij verschillende soorten. populieren. Daarnaast is er van sommige soorten een duidelijk patroon van samenhang van de
weerstand met de lterkomst,

Van de rootten noemen we de Oostamerikaanse P. deltoides,
waarvan slechts 7 /6 van de getoetste22l klonen resistent bleek.
De \Testamerikaanse balsempopulier (voornamelijk P. trichocarpa) was met 25 7o resistente klonen van de 138 getoetste
klcnen als soort meer resistent dan de vorige. De kroon spant
echter de Europese P. nigra, een uitermate resistente soort: van
196 klonen bleek 92 7o resistent.
Een door het Bosbouwproefstation uitgevoerd onderzoek van 76

herkomttenl) van P. deltoides uit de V.S. (van
1)

in dit geval een groep planten ontstaan
een natuurlijke opstand.

Een herkomst is

geoogst

in

Massachusetts

uit

zaad,

en Minnesota in het noorden ror Louisiana en Mississippi in het
uiterste zuiden) omvarte 14 Amerikaanse staren. Hieruit bleek,
dat in de herkomsten uir de twee genoemde noordelijke staten
geen of slechts een zeer laag percentage resistente planten werd
aangetroffen (0 resp. L.2 %).De genoemde zuidelijkste staten
hadden de hoogste percentages n.l. resp. 27 70 eÍ 29 %. De
tussenliggende staren vormden een continue reeks overgangen
tussen deze twee uitersten.

De interpretatie van de resultaten der kankertoets voor de

praktijk

I of 2 in de kankertoets worden
beschouwd als resistent tegen bacreriekanker in de praktijk. In

Klonen met een waardering
elke serie klonen, die
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daardreeks opgenomen van bekende klonen, waarvan ook de
mate van weerstand of gevoeligheid bekend is. De kloon mer de
meeste weerstand tegen kanker in de toersing is P. nigra 'Italica'
en de kloon mer de hoogste gevoeligheid is de reeds genoemde
'Brabantica'. In gevoeligheid tussen deze beide in staar 'Robusta', wiens reactie de meeste jaren telkens weer met ongeveer 3
wordt gewaardeerd. In de praktijk is 'Robusta' in Nederland

duidelijk resistent daar alleen bij hoge uitzondering wel

eens

een lichte kankeraantasting bij deze cultivar wordt waargenomen. Veiligheidshalve worden echter nieuwe klonen, wier weerstandsniveau eveneens

mer 3 wordt beoordeeld, niet

zonder

meer als voldoende resistenr voor de praktijk beschouwd. Men
moet niet vergeten, dat de wijze van infecrie - mer een bovendien kunstmatig gekweekte ziekteverwekker - niet geheel overeenkomt met de gang van zaken in de natuur. Men dient dan
ook bij de interpretatie een grote mare van voorzichtigheid in
acht te nemen. Indien echter een nieuwe kloon met kankerweerstand 3 in alle andere opzichten (groei, vorm, weerstand
tegen bladziekten etc.) uitstekend is, wordt hij in een aantal
proefvelden op verschillende plaatsen verder getoetst. Zon na
10-15 jaar blijken, dat deze kloon nergens kanker krijgr, dan
kan men alsnog overwegen of her toelaten van deze kloon rot
de handel voor de praktijk van belang is.

De door het Bosbouwproefstation geteelde en onlangs uitgegeven nieuwe klonen hebben een kankerweerstand 1, of 2. Zij
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kunnen als volkomen resistent tegen deze ziekte worden beschouwd.'Blom' en'Rap' hebben een kankerweerstand 1,'Heimburger', 'Barn' en 'Donk' een 2. De uit Ámerika afkomstige
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nieuwe klonen hebben kankerweerstand 1, uitgezonderd 'Rochester', die 4 heeft. Van 'Rochester' is echter de veldweerstand

in de praktijk voldoende

gebleken.

lnsektenaantastingen van populier en wilg in 1972

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Kemperbergerweg 11, Arnhem

Het aantal insektesoorten, dat door een zekere mate van schade
of door hun talrijkheid vermeldenswaard waren, bleek in het
afgelopen seizoen groter dan in tal van voorafgaande iaren.
Voor de populier betrof het dertien soorten, voor de wilg zeven.
Misschien heeft het milde klimaat in de winter 197l-1972
hiertoe bijgedragen. De gegevens zijn evenals bij de vorige jaaroverzichten wederom in hoofdzaak afkomstig van de leden van
onze S7aarnemersorganisatie. Eerst zullen enige insekten van
populier en daarna van wilg worden behandeld; van de laatstgenoemde houtsoort zullen enkele insekten, die op de gecultiveerde wilgen betrekking hebben, nader worden belicht.

Kle ine w int era lind.er (Operophtera brumata L.)

Dit

spanrupsje dat tussen samengesponnen bladeren van allerlei
loofbomen leeft, veroorzaakte kaalvreterij van jonge populierenopstanden op het landgoed Hees
Best en Liempde.

Populier
Satijnalind.er (Leucoma salicis L.)

De populieren werden op diverse plaatsen wederom kaalgevre-

Dit was met name het geval
Reve-Abbertbos in Oostelijk Flevoland, zodat wederom
bestreden werd. De haard bij Scheemda breidde zich in oostelijke richting uit doordat nu ook in Midwolda populieren kwamen kaal te staan. In de Noordoostpolder, waar sedert 1964
geen plaag meer was gesignaleerd, vraten de ruPsen een opstand
in de kavels L17 en 18 bij Bant volledig kaal. In bermbeplantingen kwam kaalvreterij voor bij Leimuiden en bij Nergena
(Bennekom), op beide plaatsen over een afstand van ongeveer
400 m. Matige aantastingen deden zich voor langs de weg van
ten door de rupsen van dit insekt.

in het

Bergen op Zoom naar Goes en wel op de provinciale grens,
voorts bij Kerkwijk, Oosterhout, \(/eert en Vlaardingen. Variërend van matig tot licht waren de aantastingen langs de rijksweg E8 tussen Zoetermeer en Voorburg en in Amsterdam-Oost.

bij Didam, bij

St. Oedenrode

en bij Gorssel. Van matige betekenis waren de aantastingen bij
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Spinsels u,aarin de
poppen karukteristiek
aoor de soort.

