UIt de praktijk

Gaat die grote eik
ineens dood?
Phytophthora ramorum, een verraderlijke infectie

JAN-WILLEM WILBRINK, STUDENT AERES HOGESCHOOL ALMERE

Phytophthora ramorum is een pathogeen
die vaak eiken en rododendrons aantast
of doodt. Deze nieuwe pathogeen is
voor het eerst in Nederland en Duitsland
beschreven. De schade is enorm; in Wales
en het Verenigd Koninkrijk bedraagt deze
jaarlijks rond de 900 miljoen euro. De
pathogeen is moeilijk te herkennen en
bestrijden omdat deze veel op andere
ziekteverwekkers lijkt. In dit artikel zijn
alle symptomen en de belangrijkste
bestrijdingsmethodes beschreven.
Foto 1: Rot vanaf bladpunt.
Foto: Ginny
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Er zijn weinig kenmerkende
symptomen als een boom
geïnfecteerd is
Phytophthora ramorum verspreidt zich vooral via water. De infectie begint
meestal onderaan de boom vanaf de wortels. Het herkennen van de
ziekteverwekker begint al bij de plekken waar deze mogelijk een gevaar
kan vormen. De meest risicovolle plekken zijn vochtige plekken of stromend water, hier worden bomen sneller en vaker geïnfecteerd. Ook kan
de boom via de bladeren en stam worden geïnfecteerd. De pathogeen
verspreidt zich op grote afstanden door water of door de grond. Infectie
door de stam of bladeren komt voor op korte afstand, dus vaak pas als er
al bomen in de buurt geïnfecteerd zijn vanwaaruit Phytophthora ramorum
verspreid wordt en in no time een dichtbegroeid gebied wordt geïnfecteerd. Het is voor boomkwekerijen van groot belang om de risicoplekken
te herkennen, zodat ze preventief kunnen handelen en een uitbraak kunnen voorkomen.

Symptomen
Er zijn weinig kenmerkende symptomen als een boom met de ziekteverwekker geïnfecteerd is. Hierdoor wordt er veeleer aan een andere
ziekte, een tekort aan water of nutriënten gedacht. Als dan na enige tijd
Phytophthora ramorum vastgesteld wordt, is het te laat en gaat de boom in
de meeste gevallen dood.

Bladeren
De meest voorkomende symptomen van Phytophthora ramorum zijn het verbleken, verwelken en doodgaan van bladeren, beter bekend als ramorum
blight. Dit gebeurt op
verschillende manieren. De eerste is het verbleken of het doodgaan. Dit
begint bij de bladsteel en wordt breder en gaat ook steeds verder via de
middennerf naar boven; hierdoor ontstaat er een soort van piramidevorm
zoals te zien is in foto 2. De tweede is dat het blad bij de punt begint te
verwelken en steeds verder naar de bladsteel toe rot, zie foto 3.

Stam
Als symptomen zijn scheurtjes in de stam te zien. Dit staat bekend als
sudden oak death, zo genoemd omdat de scheuren in de stam vaak pas te
zien zijn als de schors wordt weggehaald. De bloedingen lijken veel op de
kastanjebloedingsziekte. Als de bloedingsplekken zichtbaar zijn uit dit
zich in zwarte, bruine of rode bloedingsvlekken op de
stam (foto 3). De plekken van de bloedingen kunnen tot 20 meter hoog
voorkomen en kunnen tot een lengte van 2 meter groot zijn. De bloedingen komen niet voor op de wortels. Ook kunnen er vergroeiingen op de
stam optreden; dit zijn vaak bobbels, maar soms ook heel grote stukken
van de stam, vaak open plekken waar de schors ineens niet meer groeit.

Groei
Als de symptomen van Phytophthora ramorum niet gezien kunnen worden,
dus als ze nog onder de schors verborgen zijn, kan de groei wel een indicatie geven. Doordat bladeren verwelken of de floëemstroom geblokkeerd
wordt, zal de groei van de boom trager zijn dan die van andere bomen.
Als de boom tegelijk geplant is samen met andere van dezelfde soort,
zullen de boom of bomen die langzamer groeien gecontroleerd moeten
worden. Dit kan gedaan worden door floëemsap uit de boom te halen en
er DNA-gevoelige tests op uit te voeren.
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Bestrijding a

Foto: Washington State University

Als Phytophthora ramorum tijdig wordt gevonden, kan
verspreiding worden voorkomen. Door de geïnfecteerde
takken weg te snoeien kan worden voorkomen dat de
boom verder geïnfecteerd wordt en kunnen omliggende
bomen tegen infectie worden beschermd. Het snoeiafval
moet daarna verbrand worden. Deze methode is de beste
voor de lange termijn. Hiertegen kan namelijk geen resistentie ontwikkeld worden, tegen andere directe bestrijdingsmiddelen wel.

Bestrijding b
Foto 2 (boven) - Het begint bij de bladsteel, en gaat via de nerf omhoog. Zie
vooral de 3e van rechts van de bovenste rij en de 3e en 4e van rechts van de
onderste rij bladeren.
Foto 3 (onder) - Bloeding op stam.

Als de verspreiding en infectie al te ver zijn gevorderd,
moet een andere bestrijding gebruikt worden. De meest
effectieve manier van bestrijden van Phytophthora ramorum is met behulp van fungicide. Dit is een chemisch
bestrijdingsmiddel dat gebruikt wordt om schimmels
te doden. Er zijn twee verschillende soorten fungiciden: systemische en niet-systemische. Niet-systemische
fungiciden worden niet opgenomen door de plant, dus
deze blijven aan de buitenkant, bijvoorbeeld op bladeren
of takken. Omdat zo’n middel alleen de kieming tegengaat en niet de plant zelf ingaat, zal het niet werken
als de plant al symptomen van Phytophthora ramorum
heeft. Het kan dus vooral gebruikt worden rond risicovolle plekken om verdere verspreiding te voorkomen.
Het is ook preventief te gebruiken en is effectief. Een
systemisch fungicide wordt juist wel opgenomen door
de plant; hierdoor wordt dus de hele plant beschermd.
Systemische fungiciden hebben echter één groot nadeel
ten opzichte van de niet-systemische variant, en dat is
dat schimmels er vaak snel resistent voor worden. Daardoor heeft zo’n middel dan weinig tot geen beschermende waarde meer. De systemische variant kan dus alleen
gebruikt worden bij korte uitbraken. Resistentie voor
niet-systemische fungiciden komt eigenlijk nooit voor,
en is dus een goed preventiemiddel op lange termijn.

Foto: Which? Gardening

Bestrijding c
Ook kunnen schimmels gebruikt worden om Phytophthora ramorum te bestrijden. De schimmel Trichoderma
asperellum kan bijvoorbeeld de populatie van Phytophthora ramorum verminderen. Niet alle Trichoderma
asperellum-isolaten zijn echter in staat om dit te doen.
Isolaat 04-22 kan Phytophthora ramorum in de grond tot
niet-detecteerbare niveaus verminderen. Ook Penicillium
herquei, Penicillium daleae en Metarhizium anisopliae zijn in
staat om de schade van Phytophthora ramorum te verminderen (met 20-30%), maar dat is niet effectief genoeg om
uitbraken te voorkomen. Als deze schimmels bijvoorbeeld in de bodem van een kwekerij voorkomen, is dit
natuurlijk wel gunstig om uitbraken te vertragen en de
kansen op een uitbraak te verkleinen.
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