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Knoflookstofje moet
kastanjes reddenkastanjes
JAN LIGTHART

SINT ANNAPAROCHIE Zieke kastanje-
bomen op het Bildt zijn gisteren ge-
injecteerd met allicine, een moge-
lijk antibiotisch middel tegen de
kastanjebloedingsziekte.

Sinds 2004 breidt de kastanjebloe-
dingsziekte zich in Nederland in rap
tempo uit. Landelijk is ongeveer de
helft van de kastanjebomen besmet.
In de gemeente het Bildt is het pro-
bleem groter. Vrijwel alle tweehon-
derd kastanjebomen kampen met
de ziekte.

In samenwerking met de Stich-
ting Iepenwacht is de gemeente een
proefproject begonnen. De geïnfec-
teerde bomen worden door Allicin
Treecare uit Bedum geïnjecteerd
met allicine. Deze natuurlijke stof
komt onder meer vrij bij het persen
van knoflook.

Volgens Ernst Schouten van Tree-
care heeft allicine een antibiotische
werking op de besmettelijke bacte-

kastanjes redden
Allicine-injectie
heeft een
antibiotische
werking

rie die de boomziekte veroorzaakt.
Door de ziekte ontstaan bloedings-
plekken op de stam en worden de
bladeren kleiner en lichter van
kleur. Uiteindelijk laat de buitenzij-
de van de boom los en is kappen
noodzakelijk. Schouten vertelt dat
het Bildt de eerste gemeente is waar
een onderzoek van deze omvang
wordt uitgevoerd.

Gisteren werden de zieke bomen
voor het eerst geïnjecteerd, hoewel
niet allemaal met allicine, vertelt
Schouten. ,,De helft is gevuld met
water, zodat we de verschillen kun-
nen aantonen. De onderzoekers we-
ten niet welke bomen zijn geïnjec-
teerd met water en welke met allici-

ne.” Twee jaar lang zullen onderzoe-
kers bekijken of de stof een heilzame
werking heeft op de zieke bomen.

Schouten verwacht veel van het
project. De ondernemer is al jaren
bezig met experimenteren. Tot nu
toe is geen enkele andere behande-
lingsmethode effectief gebleken.

,,We zijn begonnen met het in-
spuiten van de natuurlijke knof-
lookallicine. Die bleek niet sterk ge-
noeg, dus hebben we de stof gesyn-
thetiseerd. De resultaten hiervan
waren in het lab zeer overtuigend.”

Het ontstaan van de bloedings-
ziekte is tot op heden niet bekend.
Volgens Schouten wordt de infectie
voornamelijk overgedragen door
snoeimateriaal en wortelcontact
van boom tot boom.

De onderzoekers kunnen pas over
twee jaar harde uitspraken doen
over de eventuele effecten. ,,Het is
niet een kwestie van toedienen en
de kastanjes zijn genezen. Met bo-
men moet je nou eenmaal heel veel
geduld hebben.”
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Herman Muller injecteert kastanjebomen met allicine. FOTO NIELS WESTRA


