
advertentie

3# 184 april 2022

— Etiënne Thomassen & Bart Nyssen (beiden 
Bosgroep Zuid Nederland)

Sphaeropsis sapinea is een schimmel die 
vooral grove, Corsicaanse en Oostenrijkse 
den aantast, en soms ook (zilver)
spar, lariks, thuja, tsuga en douglas. In 
Duitsland wordt de schimmel vaak met 
het synoniem Diplodia pinea aangeduid. 
Men spreekt er van Diplodia-Triebsterben. 
In sommige Duitse regio’s sterven op 
droge groeiplaatsen grote delen van 
dennenopstanden. Hoe is de situatie in 
Nederland?

> De schimmel dringt via jonge naalden of via 
hagel-, veeg- of velschade aan takken binnen en 
verstoort de groei, waarna scheuten en soms de 
hele boom afsterven. Typisch is een geremde 
groei en gebogen verdord kwastje van de laatste 
groeischeut. Kleine zwarte puntjes op afgestorven 
naalden en kegels zijn de vruchtlichamen van de 
schimmel, waaraan de soort goed te herkennen 
is. Bosbeheerders kennen de schimmel als de 
veroorzaker van de blauwverkleuring van geoogst 
dennenhout.
Sphaeropsis wordt gezien als een secundaire scha-
desoort. De schimmel profiteert van verzwakte 
bomen. Onderzoekers zien een duidelijke relatie 
tussen de droge zomers van de afgelopen jaren en 
de ontwikkeling van de schimmel. In literatuur 
wordt soms het verwijderen van besmette bomen 
aangeraden, maar door anderen als ondoelmatig 
beschouwd, omdat de besmettingsdruk moei-
lijk te verlagen is. De schimmel is inheems en 

eigenlijk altijd aanwezig. Zorgen voor 
een veerkrachtig bos met vitale bomen 
lijkt daarom de meest voor de hand 
liggende beheermaatregel.

Sphaeropsis versus Brunchorstia
Een aantasting waarmee Sphaeropsis 
verward kan worden, is Brunchorstia. 
Hierbij begint de ziekte met een paarse 
tintvorming in de naalden, gevolgd 
door het roodbruin verkleuren van de 
naalden van de jongste jaarscheut, vanaf de 
basis van de naalden uitbreidend naar de top. 
Uiteindelijk vallen de dode naalden af, waarna 
nieuwe naalden uit de slapende knoppen onder 
de scheut (op de grens met de tweejarige, nog le-
vende scheut) tot ontwikkeling komen. Dit vormt 
het gemakkelijkst herkendbare kenmerk van 
Brunchorstia: lichtgroene kransjes naalden op 
de grens met de afgestorven jonge scheut.

Nederlands dennenbos
De afgelopen maanden hebben wij 
in dennenbossen extra gelet op het 
voorkomen van de schimmel Sp-
haeropsis. Het afsterven van grote 
groepen dennen hebben we nog 
niet vaak gezien in Nederland, 
maar sterfte van enkele dennen 
en lichte benaalding zien we wel. 
Verdorde kwastjes en vruchtlicha-
men komen we regelmatig tegen. 
Herken je dit schadebeeld van jouw 
bos en zie je ook al duidelijk uitval? 
Laat het ons weten! Voor een vervol-
gartikel proberen we een beter beeld te 
krijgen van de situatie hier.< 
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1. Grove den met een voor Sphae- 
ropsis typisch geremde groei van de 
inmiddels afgestorven topscheut. 

2. De zwarte puntjes op de afgestor-
ven naalden op dit grove dennen-
takje zijn de vruchtlichamen van 
Sphaeropsis sapinea. Je kan ze ook 
vinden op dennenkegels. 

3. Blauwverkleuring van dennenhout, 
ook veroorzaakt door Sphaeropsis. 

4. Grove dennenopstand in de Ant-
werpse Kempen met sterk vermin-
derde vitaliteit, lichte benaalding en 
verspreide sterfte van dennen door 
Sphaeropsis-aantasting. 

Verzwakte den is prooi voor 
Sphaeropsis?

1

2

foto Etiënne Thomassen

foto Marijke Moysons

foto Etiënne Thomassen

foto Bart N
ysse

n


