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S. fragilis, S. viminalis,
S. caprea, S. cinerea, S. alba'Lichtenvoorde' en 'Belders' en de treurwilg S. alba
'Tristis' zijn eveneens gevoelig, maar er zijn
onvoldoende gegevens om een uitspraak

De huidige stand van zaken
Onze kennis van de gevoeligheid van wilgen
voor de watermerkziekte is gebaseerd op li-

teratuurgegevens, veldwaarnemingen en
kunstmatige inoculatieproeven. Tabel I

omtrent hun relatieve gevoeligheid te kunnen doen. Er zijn eveneens te weinig veldwaarnemingen verricht aan S. pupurea, S,
amygdalina en S, alba'Het Goor', maar uit
inoculatieproeven blijkt, dat ze in elk geval

geeft daar een overzicht van. Uit deze tabel
blijkt wel, hoe groot de leemte is in onze
kennis van dit onderwerp. Toch kunnen we
uit deze gegevens in elk geval concluderen,
dat S. viridis en de S. albo klonen'Calva',
'Liempde' en 'Drakenburg' zeet gevoelig
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Het optreden van de watermerkziekte in wilgen onder natuurlijke omstandigheden en
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