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Nieuwe ontryikkelingen in het onderzoek over de Watermerkziekte van de schietwilg (Salix alba) in Nederland.
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De \Tatermerkziekte van de schietwilg (Salix alba) staat sinds
de detiger jaren in de grote belangstelling. De genoemde ziekte
werd toen gesignaleerd langs de Eem bij Baarn, in de omgeving
van Soest, in verschillende delen van Salland en in de Gelderse
Vallei (Lindeijer, I93I, 1932).

Na de Tweede STereldoorlog viel er

een grore opleving van de
S7atermerkziekte te constateren. Er is momenteel voldoende
reden aanwezig om aan te nemen dat deze toegenomen sterfte
van schietwilgen niet alleen het gevolg is van het groter aantal
wegbeplantingen, maar vooral omdat deze beplantingen afsrammen van vatbare klonen, zoals 'Liempde' en'Drakenburg'.
Ook andere schietwilgklonen zoals 'Calva', 'Lichtenvoorde', 'Gendringen' en 'Tinaadoo' zijn gevoelig, terwijl van de vatbaarheid
van klonen als 'Belders', 'Bado', 'Lievelde', 'Bredevoort', 'Het
Goor' en 'Rockanje' nog niets bekend is.

Naast de aantasting van deze boomwilgen komt de I7atermerkziekte ook algemeen voor in de overal aansvezige knotwilgen.

Het is zeer waarschijnlijk dat de knorwilg de oorspronkelijke
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Bos- en Landschapsbouw,,De Dorschkamp,,, waseninsen

[et

onderzoek vericht in de Ipriodo 1967-1980
1967 werd het onderzoek over de \Tatermerkziekte door de
Áfdeling Pathologie- en Resistentie Onderzoek van het Rijksinstiruut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De
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Dorschkamp" aangevat.
In die periode kon worden aangetoond dat Pseudomonas salici-

perda Lind. identiek is met Erwinia salicis (Day) Chester
(Gremmen & De Kam, 1970). TaI van inoculaties werden verricht met het doel een beter inzicht te verkrijgen in de pathogeniteit, de wijze van verspreiding en infectie van E. salicis in
de natuur.

De volgende opsomming geeft een globaal overzichr van het
onderzoek, dat heeft plaatsgevonden.
- verschillende stammen van E. salicis, afkomstig van verschillende plaatsen in Nederland, werden gebruikr om gezonde wilgen te inoculeren.
- inoculaties met reincultures van E. salicis alsmede inoculaties
met sap, afkomstig van aangetaste takken, werden vergeleken.
- 1- en 2-jarige planten werden besproeid met bacreriesuspen-

waardplant van deze ziekte is. Door het achterwege blijven van
het regelmatig knotten kon de ziekte zich ook in deze bomen
verspreiden en vele wilgen tot afsterven brengen.

sies, om de naruurlijke wijze van binnendringen van E. salicis
te besruderen.
- verschillende manieren van verwonden werden bij het inoculeren toegepast, bijvoorbeeld door middel van een stanleymes,
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of injectienaald.
voedingsstoffen werden toegevoegd aan het inoculum, om de
groei van het organisme in de waardplant te bevorderen.
- verse snoeiwonden werden geïnoculeerd met reinkulrures van
E. salicis en met sap, afkomstig van zieke takken. Het snoeien
werd ook uitgevoerd met een besmette zaag.
- de optimale tijd van inoculeren werd bestudeerd door periodiek series inoculaties uit re voeren.
- een verschillend aantal inoculaties per boom werd uitgevoerd
en E. salicis suspensies met verschillende concentraties werden
aanwasboor

de periode I965-L975 bereikte de ziekte zo'n grore omvang,
dat vele beplantingen van schierwilgen in hun toraliteit moesten

worden gekapt.

Ifet onderzoek, verricht in de dertiger jaren
Het onderzoek in Nededand over de oorzaak, verspreiding en
bestrijding van de lilTatermerkziekte werd begonnen in het
Phytopathologisch Laboratorium,,\Tillie Commelin Scholten"

in Baarn (Lindeijer, 1931, L932). In haar proefschrift werd de
bacterie Pseudomonas saliciperda n.sp. beschreven als de oorzaakvan deze ziekte. Lindeijer's conclusie week echter af van de
Engelse opvatting, nl. dat de ziekte wordt veroorzaakt door een
andere bacterie genaamd Bacterium salicis Day (Day, 7924),
welke nu de naam draagt van Erwinia salicis (Day) Chester.
Een gedeelte van het onderzoek van Lindeijer (1.c.) handelt over
haar inoculatie werkzaamheden met P. saliciperda. Zij gebruikte
bacteriesuspensies die verkregen werden van verkleurd hout.
Ook werkte ze mer reinkulrures van dit organisme en daarnaast
deed zij enig onderzoek over de wilgensnuitror Cryptorhynchus
lapathi L., omdat verondersteld werd, dat deze de ziekte kon
overbrengen. Zo verkrceg Lindeijer geslaagde inoculaties met
de genoemde ruwe suspensies op l-jarige takken van Salix
amygdalina en met reinkulrures van P. saliciperda op Salix alba
en S. purpurea. Vele van haar inoculaties mislukten echter volkomen. Tot nu toe is hiervoor geen enkele verklaring te geven.
De proeven met de wilgensnuittor leverden evenmin een overtuigend bewijs dat deze kever de rol van vecror zou vervullen.
Samenvattend kunnen we concluderen dat de bacterie P. saliciperda onder bepaalde omstandigheden verwelkingssympromen
kan geven, die identiek zijn met de Iíarermerkziekte, maar
welke deze omstandigheden zijn werd niet opgehelderd.
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gebruikt.
- inoculaties werden verricht op planten en bomen van verschillende leeftijd.

De resultaten van al deze proeven waren de volgende. !7elke
pogingen ook werden aangewend om de ziektesympromen op re
wekken, steeds ontwikkelde slechts een gering deel van de geinoculeerde planten de karakteristieke ziekteverschijnselen van
de Watermerkziekte. Het percentage aangetasre planten varieerde van 0 rot 50 /p en was gemtddeld 7,5 Vo.
Voor het falen van de inoculaties kan geen verklaring worden
gegeven, vooral oiet omdat steeds planten van een varbare kloon
zoals 'Liempde' of 'Lichtenvoorde' werden geïnoculeerd. Ook
uitvoerig onderzoek naar de rol van de wilgensnuittor als overbrenger van de ziekte gaf. geen indicarie dat dit insekt als vector
fungeert, hetgeen de resultaten van Callan (1939) bevestigt.
Naast de hier genoemde inoculatieproeven werd de Vatermerkziekte ook in her veld besrudeerd. Een opvallend resultaat van
dic werk was de duidelijke aanwijzing dat wilgepoten bij kunnen dragen tot de verspreiding van de ziekte, niet alleen wanneer deze afkomstig ztjn van rypisch zieke bomen, maar ook
wanneer deze poten genomen worden van symptoomloze bomen, dat zijn bomen die ogenschijnlijk gezond zljt, maar niettemin E. salicis bacceriën bevatten. Ook werd aangeroond dat

l- en 2-jatige stekken vrij zijr van E. salicis (Gremmen & De
Kam,1975).
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De vraag rijst zelfs, of E. salicis wel de werkelijke oorzaak van

dit enerzijds door een aantal geslaagde
is er anderzijds nog steeds geeo
acceptabele verklaring voor de aanzienlijke aantallen mislukte
deze ziekte is. Ofschoon

inoculaties wordt bevestigd,

inoculaties.

Dientengevolge kan verondersteld worden dat de !7'atermerkziekte alleen optreedt als E. salicis samenwerkt met een nog
onbekende abiotische of biodsche factor.
Jansen (1969) die een onderzoek deed naar de verspreiding van

de ziekte in Nederland deelde mee, dat noch klimatologische
noch groeiplaatsfactoren bij het optreden van de ziekte zijn
betrokken. De algemene indruk is, dat de ziekte overal optreedt
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waar de Schietwilg voorkomt.
Schoenfeld (I97, vermeldt dat de ziekte ook voorkomt op de
natuurlijke groeiplaats van Salix alba.
De ontwikkeling van de typische ziekteverschijnselen kan ook
het gevolg zijn varr samenwerking flrssen E. salicis en een ander
organisme. In dit verband moeten twee proeven worden vermeld waarin de reactie van wilgen werd vergeleken na inoculaties met een reincultuur van E. salicis en met sap, afkomstig van
zieke takken. Ofschoon ook met sap geen I0O /e aantasting
werd verkregen, werd roch een belangrijke toename van de infectie geconstateerd. Verondersteld zou kunnen worden dat dit
sap van zieke bomen een onbekende factor bevat, die in de
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reinkulrures van E. salicis ontbreekt. Er zou zelfs aangenomen
kunnen worden dat wilgen carrier zijn vao deze onbekende
Íactor zodat, zodn E. salicis arriveert, hetzij langs natuurlijke
weg hetzij na een inoculatig de karakteristieke ziekteverschijnselen optreden. Zulke vormen van samenwerkhg zijn beschreven in de medische en veeartsenijwetenschap. Het onderzoek
van Shope (I93I), dat handelt over varkensgriep is een klassiek
voorbeeld. Inoculaties, verricht met de bacterie Haemophilus
influenzae var. suis Shope veroorzaakten geen ziektesymptomen,
terwijl inoculaties, uitgevoerd mer een specifiek virus dat bij
deze ziekte betrokken is, alleen milde symptomen veroorzaakte.
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Sinds i975 worden serologische technieken bij het onderzoek
gebruikt, zoals dubbeldif fusie, agglutinatie, immunofluorescentie
en ELISA, daar deze technieken de mogelijkheid bieden van een
snelle en betrouwbare identificatie van E. salicis op en in de
boom. Deze nieuwe methoden gecombineerd met de klassieke
methoden, waarbij de bacteriën op voedingsbodems worden geisoleerd, geven een beter beeld van de verspreiding van E. salicis
in de boom. Met deze werkwijzen konden we aantonen dat dit
organisme niet alleen aangetroffen wordt in takken en stammen
van aangetaste wilgen, maar ook in de vaten van ,,gezonde" bomen. Bovendien blijkt E. salicis een regelmatig voorkomende
epifyt te zijn op bladeren van zowel zieke als gezonde wilgen.
Tevens werd aangetoond dat jaren na de inoculatie de bacterie
nog leefde in de buurt van de inoculatieplaats en daar blijkbaar
een saprofytisch bestaan leidt.

Het lijkt daarom aannemelijk, dat de aanwezigheid van E. salicis
alléén onvoldoende is om de rypische symptomen van de T7atermerkziekte te veroorzaken, maar dat hierbij nog andere factoren
een rol spelen.
Deze meer gedetailleerde kennis van het vóórkomen en de verspreiding van E. salicis s/erpr een nieuw licht op dit vraagsruk,
want het is duidelijk, dat E. salicis een algemeen voorkomend
organisme is, dat niet uitsluitend is geassocieerd met watermerkzieke wilgen zoalslang is verondersteld.

Niet zodra echter werden

of de karakteristieke

beide organismen samen geïnoculeerd,

hevige ziekteverschijnselen onrstondeo.

Een ander interessant voorbeeld van samenwerking tussen organismen is aangetoond bij de zogenaamde ,,Augustaziekre" van
de tulp, die veroorzaakt wordt door tabaksnecrose virus (TM).
Hier is de schimmel Olpidium brassicae (\7or.) Dang, de car-

rier van dit virus, dat de werkelijke oorzaak is van

genoemde

Bij de overbrenging van het virus spelen de zoósporen
van Olpidium een zeer belangrijke rol (Grogan & Campbell,
ziekte.

r%6).

Conclrtsies

Bij de huidige kennis van de \Tatermerkziekte

beschikken we

niet over een doeltreffend middel om de ziekte te bestrijden.
Totdat we meer weten over de levensgeschiedenis van E. salicis
en de andere factoren die samenwerken om het syndroom van
de ziekte op te wekken, kunnen we slechts de volgende aanbeve-

lingen doen.

-

geen aanplant van alle gevoelige Salix alba klonen; de overige
klonen beperkt gebruiken, bij voorkeur in menging met andere

loofhoutsoorten.

-

poten, afkomstig van oudere wilgen of knorwilgen moeten
niet worden gebruikt voor vermeerdering, omdat ze carriers vaa

E. salicis kunnen zijn.

-

gebruik daarentegen I-jarige stekken of 1- of 2-jarige scheuten, afkomstig van moersroven, die regelmatig verjongd worden.
Deze stekken en scheuten zijn namelijk vrij van E. salicis.
- zieke en dode wilgen mo€ren worden geveld.
- in gebieden mer een groor infectieporenrieel moet aanplant
van de schietwilg worden nagelaten.
- het knotten van knorwilgen moet eens in de drie jaar worden
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uitgevoerd. Deze maatregel dient voornamelijk voor het behoud
van de knorwilg zelf, omdat de ziekte als regel niet in de jonge

takken voorkomt.
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