ulierenteel ?
INSTITUUT VOOR BOSBOUW

EN WILDBEHEER

In 1994 werd voor de eerste maal een nleLIW roestras (E4)
van Me/ampsora larici-popullna op de UnaJklonen Boelare,
Beaupré en Ghoy vastgesteld. Sindsdien helft dit roestras
zich bijzonder snel uitgebreid, ook naar onze buurlanden
Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannii. Terwijl In 1995 in
onze kwekerij te Grimminge nog 80% van de roestsporen van
M./arici-popullna tot ras E1 behoorden en 20% tot E4 waren
deze verhoudingen in 1997 reeds totaal omgekeerd. Dit kan
verklaard worden door het feit dat in Belgii 80% van de
nieuwe aanplantingen aangelegd worden met de klonen
Boelare, Beaupré en Ghoy. Deze klonen zijn alleen gevoelig
aan ras E4 en niet aan ras E1. Hierdoor kon dit nieuwe
roestras enorm snel verspreiden. Ondertussen hebben we
vastgesteld dat alle Unalklonen gevoelig zijn aan ras E4. Op
een gevoeligheidsschaaJ van 0 (geen roest) tot 5 (zeer
gevoelig) vertoonden zij in 1997 in onze proefkwekerij een
gevoeligheidsgraad van 4 tot 5. De hevige aantastingen door
M./arici-popu/ina (ras E4) hadden bovendien tot gevolg dat de roest M.allil-populina op geen enkele Unalkloon
kon worden aangetoond (identificatie gebeurt microscopisch) en dus bijna volledig verdwenen is.
In de lente 1997 en 1998 konden we ook op verschillende plaatsen in het land het afsterven vaststellen van jonge
bomen van de klonen Boelare en Beaupré. Aan de basis ligt de hevige roestaantasting gevolgd door secundaire
aantastingen door de schorsbrand Discosporium populeum (=Dothichiza populea).
Van de interamerikaanse Unalklonen Boelare, Beaupré, Unal,. Hunnegem en Raspalje vertoont de kloon Raspalje
de laagste roestaantastingen en tevens een hogere resistentie aan schorsbrand. Dit maakt van de kloon Raspalje
op dit ogenblik de beste interamerikaanse Unalkloon voor wat betreft deze twee ziekten. Bij de Euramerikaanse
Unalklonen Primo, Ghoy, Gaver, Gibecq, Ogy en Isières vertonen de klonen Ogy en Isières de beste weerstand
aan ras E4. Alle Euramerikaanse klonen vertonen echter een veel hogere resistentie aan schorsbrand dan de
interamerikaanse klonen. Dit verklaart waarom in aanplantingen van Ghoy weinig of geen afsterven wordt
waargenomen.
Observaties doorheen het Vlaamse land hebben uitgewezen dat de graad van aantasting duidelijk
streekgebonden is. Zo blijkt de infectiedruk in de provincie Umburg het hoogst te zijn.
Het is echter niet aan te raden de aanplantingen met interamerikaanse populieren nu plots volledig te gaan vervangen door
aanplantingen met Euramerikaanse populieren. Euramerikaanse
klonen vertonen namelijk dikwijls een hogere gevoeligheid aan
andere bladziekten zoals Marssonina brunea, Marssonina popu/i,
Venturia,... dan interamerikaanse populieren.
De nieuwe klonen Hoogvorst en Hazendans worden jaarlijks geobserveerd op aanwezigheid van verschillende ziekten. Op beide
klonen werd in 1997 een zeer lichte aantasting door roest
waargenomen op het einde van het groeiseizoen.
In de loop van september-oktober 1998 worden alle gecommercialiseerde en mogelijk toekomstige, nieuwe klonen intensief
geobserveerd (zowel proefkwekerij als proefbeplantingen over het
ga'nse Vlaamse land). Dit moet ons toelaten een duidelijker beeld te
krijgen inzake de evolutie van roest en schorsbrand op de
erschillende klonen. Deze resultaten, gekoppeld aan achteraf uit te
ren groeimetingen, moeten ons ook een beter inzicht geven voor
~_treTI het al dan niet nog op stam laten staan van aangetaste
• Op basis van de huidige kennis, is het ons inziens zinvol
aangetaste bestanden reeds te vellen indien de bomen
~glbal!U' zijn of indien, ongeacht de leeftijd, geen groei meer
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Ter infonnatie volgt hieronder een lijst van boomlcwelcers die door het IBW
plantseizoen 1998-1999 één- en tweejarig populïerenplantsoen van de k/ollBll
verhandelen:
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