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Nooa aan autoc~toon
De laatste Jaren Is een duidelijke toename van programma. Een struikelblok biJ dit streven om Boskers

de vraag naar plantsoen van Boskers (Prunus In toenemende mate als volwaardige bosboomsoort
CNlum L.l vast te stellen. Deze aandacht heeft te gebruiken. Is o.a. de gevoeligheid aan kanker.
de soort vooral te danken aan een groeiend veroorzaakt door de bacterte Pseudomonas syrlngoe

bewustzijn van zijn zowel hOge bosbauwkundlge. als pv. morsprunorum. De eerste symptomen van Infectie
economische en ecologische waarde. Boskers treden op bij het begin van de lente. waarbij jonge
genoot hierdoor een opwaardertng van de vroegere twijgen niet uitlopen of afsterven kort na het uitlopen.
status van secundaire soort naar het huidige pred kaat De bacterte verspreidt zich zeer snel In de takken en
van edele lootboomsoort grotedelen van de schors worden getnfecteerd. Vanaf
Het toenemend gebruik van Boskers biJ bosaanleg eind mei worden op de zJch ontwikkelende bladeren
enJof -omvorming stuit echter op het nog steeds kleine necrotische vlekken gevormd. Meestal breken
onvoldoende voorhanden ziJn van kwalitatief de bladVlekken af aan de rand. vallen uit het blad en
hoogwaardig teenmatertoal (d.w.z. zaden) Derhalve laten een gaatje achter. Uiteindelijk geeft dit de Indruk
wordt nog steeds noodgedwongen en systemaIIsch alsof de bladeren met hagel werden doorzeefd. wat
gebruik gemaakt van allochtone zoac:lbronnen. . meteen de andere benaming van deze aantasting.
AangeZJen de waarde (lees aangepostheld aan onze Symptomen VlIIl baet&nelcanker bij Boskers met name hagelschatziekte. verklaart. Uitwendig kan
standplaatSen) van deze ultheemse herkOmSten doOrgaans ongekend Is. men de ziekte herkennen aan de roodbruine kleur van de schors en vooral
vertloogtmeteenookdekwetsbaarheldvanhetbosecosysteem. aan de omberkleurige gomuitv1oei. soms zelfs zonder symptomen op de
Vlo selectle en veredeling wil het IBW tegemoetkomen aan de toenemen- bladeren. BIJ hevige Infecties veroorzaakt de kanker het afsterven van
de vraag noor hoogwaardig teeltmotertoal van Boskers. twijgen en stommen van jonge bomen In de zomer. Vla selectie en
Reeds sinds de Jaren 80 werden aan het toenmalige RIJksstotton voor veredeling zal getracht worden Boskersen te selecteren die resistent zijn aan
PopulIerenteelt. het huidige IBW. plusbomen van Boskers geselecteerd en boctertekanker. Hiertoe Is het noodzakelijk een idee te krtjgen van de
verscheidene zaadboomgaarden aangelegd. Deze vormen mede de verspreiding van Pseudomonas syrlngoe pv. morsprunorum bij Boskers In
basis van het huidige veredelingsprogrammo. dat ZiCh naast herkomsten- Vlaanderen om vervolgens de genetische en pathologische diversiteit van
derzoek en selectie van zaadbestonden. In hoofdzaak toespltst op de de bacterie te bestuderen. Deze melding In de Nleuwsb~ef is dan ook een
aanleg van nieuwe zaadtuinen. oproep naar de lezer om aantastingen van Boskers door bacteriekanker te
Naastgroetkrachten vormontwIkkeling wordtvoor Boskers001<, zonietvooral. melden aan het IBW.
de ziekteresistentIe als selectiekenmerk weerhouden. Deze boomsoort
wordt Immers belaagd door een schare van pathogenen. hetgeen het
fytopathologisch onderzoek tot een hoeksteen maakt van het veredellngs-

IIW WIE 'ROJECT
Na bijna een jaar werken In het kodervan de WIldbeheefeenheden in

Vlaanderen. tijd voor een kort verslag. Er zijn ondertussen 64 WBE's
erkend door de minister. AI deze WBE's zijn terug te vinden op het

kaartje. somen met nog een 2O-taJ andere die momenteel nog aan hun
erkenning aan het werken ZIjn. Ondertussen werden er 31 WBE's bereid
gevonden om gedurende het (de) VOlgende jaar (Jaren. a1hanlcelljk van...)
voor Ree. Haas of FUtnjs zeer Intensief Inventorisatlemethode uit te
proberen en te evalueren. Somen met deze WBE's worden nu de af te
leggen trajecten bepoaId voor schijnwerperteI voor Hoos of
kiiorneterlndexen voor Ree. en aangeduid op kaart. inmiddels rolde deene
WBE-bIoIoglsche-WOOrderingskaort na de andere van de plotter door
toedoen van Tomos Bogataj. die sinds februari zowel op 'den buro' als op
'het terrein' meedraait in het project. Het project begint dus op laUssneIheid
te lopen. De eerste echte resuJlaten zijn te verwachten na de voorjoarsin
ventarisat1esvan 2001. Totdan.
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Meting van de bodemtextuur
met laserdiffractie

Bij de cel stoodploatsondeoek lopen een aantal inventarisalieptojecten waarbij een
groot aantal bodemsgElCl'lCllyseer moeten worden. o.m. op1exfWr. In 1998 werd een
Ia:seIdfhacllefOestel oc:rogekocht om deze 1exfWronalysesuil te voeren. Bij deze snelle
en rnodeme tedY1Ielc. wordt een hoeIIeeIheid bodem'naIeIioaI opgelost ti water en
door een Iosefbuldel gestuLld. waadoor de laselStraIen verspreid WOlden ofhonkelijk
van de dee/tjesgootteYdeIing (= de texluLf) VQ'l het boderTvnatef1oal. Deze stralen
worden opgeva'lgElfI op een set van detec1oren. <Je het gemeten spectrum VCl"l
slgrlaIenomzetten Ineen OV9lgenkomslige texluurlaomme.
In een eerste fase werden een aantal testen Ulgevoerd om na te QOCI"I weke
proc:eàse het best gevolgd wordt om bodemtextuur te meten. In een tweede fase
werd er gezocht naar een 0YElleenk0mst tussen de stCI"Idoordmethode (zeef- en
pipeIme1Ilode) en laserciffractie (LO). Er WOIdI gezoch1 naar een overeenkomst op
basis van detexluu1dassen van de Belgische TextuuräiehOek. <Je bv. OOk gebruid wordt
voor de1eXIul.foCI"Icopde boder1'WJat.
Bij de stCI"Idoorctnelhode WOIdI de kleifractie gedeli'lleerd alsde 0-2~-fractieen de
ZCI"Idfroc1ie wordt bepaald als de 50-2000 IJ"l-fraclle. Bij het vefgelijken van belde
meth<xles moet er echter rekerlng gehouden worden met het feit dat elke me1hode
CI"Idele eigenschappen VQ'l de bodemdee/tjes meel als 'grootte'. De gOO1ste
0II9Ieenk0mst (73.5%) tussen de
standaardmethode en loser
cllfraclle werd beWmen bij het
gebrUk van de G-6 1JOl-lD-frac1ie
als kIeifroc1ie en de WOCI'de
(1.136 x 60-2000IJ"l-lO-frac1ie) als
zerdfractie.
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