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-3SAMENVATTING
In de de dorpskern van St. Annaparochie is in de periode juni 2016 tot eind augustus 2018 een onderzoek
uitgevoerd naar het effect van staminjecties met allicine ter vermindering van de aantasting door
kastanjebloedingsziekte bij een aantal wegbeplantingen van volwassen paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum 'Baumannii').
Van in totaal 46 bomen zijn 33 bomen geïnjecteerd met een allicine bevattende vloeistof en 13 bomen (de
controlegroep) met eenzelfde hoeveelheid vloeistof zonder allicine.
De bomen zijn gedurende de proefperiode vijfmaal, in de voorzomer en de nazomer, beoordeeld op het
uitblijven van recente bloedingen en een eventuele verbetering van de conditie. Beoordeling gebeurde op
basis van visuele opnamen van onder meer de conditie van de bomen en het voorkomen van recent ontstane
bloedingsplekken. Waarnemingen werden uitgevoerd door 5 ervaren waarnemers waarvan 2 zich beperkten
tot incidentele opnames op 1 of 2 data gedurende de proefperiode.
De resultaten verschilden per waarnemer, maar over het geheel genomen was er in de groep met allicine
behandelde bomen een lichte stijging van het aantal bomen zonder recente aantastingen en een daling van het
gemiddeld aantal recente bloedingsplekken per boom. De verschillen waren per waarnemer echter niet altijd
significant en ook in de met allicine behandelde groep bomen bleef er gedurende de gehele proefperiode een
aantal bomen over waarbij na behandeling nog één of meer bloedingsplekken verschenen. De conditie van de
bomen in zowel de controlegroep als de behandelde groep bleef nagenoeg onveranderd.
Geconcludeerd mag worden dat bij volwassen paardenkastanjes in gelijksoortige situaties een behandeling
met Allicine in de huidige vorm wellicht kan leiden tot een afname van het aantal bloedingen, maar het kan
het ontstaan van nieuwe bloedingen niet geheel tegengaan.
De vraag of Allicine nu volop kan worden ingezet om de kastanjebloedingsziekte te bestrijden kan met dit
verkennend onderzoek niet worden beantwoord. De resultaten geven echter vooralsnog te weinig
onderbouwing om injecties met allicine in de huidige vorm, en bij vergelijkbare objecten, als
bestrijdingsmethode op grote schaal te gaan inzetten.

-41. INLEIDING (achtergrond en probleemstelling)
In 2016 heeft de groenbeheerder van gemeente Het Bildt (tegenwoordig gemeente Waadhoeke) het plan
opgevat om een aantal volwassen bomen in wegbeplantingen van paardenkastanje (Aesculus hippocastanum
'Baumannii') in het dorp Sint Annaparochie te injecteren met allicine. De reden daarvoor was dat veel van
deze bomen al enige tijd waren aangetast door de kastanjebloedingsziekte (KBZ) en de laatste jaren sterk in
conditie achteruit waren gegaan. Door het injecteren hoopte men dit aftakelingsproces, alsmede de
voortschrijding van de aantasting door de bloedingsziekte te kunnen stoppen.
Er bestond echter enige twijfel over de werkzaamheid van allicine wanneer bomen ermee werden
geïnjecteerd. De werkzaamheid van de stof als bacteriegroei remmend middel is inmiddels door
laboratoriumonderzoek voldoende bewezen, maar de resultaten van uit in het verleden uitgevoerde
praktijktoepassingen elders in den lande gaven wisselvallige resultaten en waren -daardoor- te weinig
indicatief voor het resultaat van de voorgenomen behandeling.
Het huidige bedrijf dat de injecties uitvoert, Allicine Tree Care (ATC), gaf echter te kennen dat de methode
inmiddels was verbeterd waarbij onder meer de concentratie van het werkzame bestanddeel in de
injectievloeistof stof beduidend hoger was dan voorheen. Exacte indicaties over de werkzaamheid na de
meest recente aanpassingen ontbraken echter omdat daarmee tot nog toe te weinig ervaring was opgedaan.
In een samenspraak met de Stichting Iepenwacht Friesland en Noordplant Kwekerijen te Glimmen rees de
vraag of het niet mogelijk was om de effecten van het vernieuwde middel na toepassing te kunnen monitoren
en zo ja, welke aanpak daarbij dan het meest in aanmerking kwam c.q. de meeste bruikbare dan wel
algemeen geldende informatie zou opleveren.
Gedacht werd aan een proefmatige opzet, waarbij een aantal bomen, in de beplantingen niet zouden worden
behandeld teneinde de ontwikkeling daarvan te kunnen vergelijken met de behandelde bomen.
In overleg met Kopinga Boomadvies is dit idee nader uitgewerkt. Er is voorgesteld om de injecties
proefmatig uit te voeren en de waarnemingen simpel (en betaalbaar) te houden en ze te beperken tot visueel
waarneembare, en ook voor de groenbeheerder belangrijke aspecten:
1. vermindering van de intensiteit van aantasting door de bloedingsziekte en
2. vertraging van het aftakelingsproces of liever nog, een verbetering van de conditie van de bomen.

-52. MATERIAAL EN WERKWIJZE
De kastanjes die in eerste instantie voor injectie werden aangewezen zijn onderverdeeld in drie trajecten. De
topografische ligging is aangegeven in graden - minuten - seconden noorderlengte / oosterlengte.
Traject drie is buiten de vergelijkende proef (en detailwaarnemingen) gebleven nadat door Allicin Tree Care
werd aangegeven dat de afname van de conditie van de bomen en de aantasting door de bloedingsziekte al
dermate ver waren gevorderd dat normaliter zouden worden afraden om deze nog te behandelen. Daarom is
besloten om in dit traject alleen nog de 'kansrijke' bomen te injecteren en de effecten daarvan slechts globaal
te volgen op de effecten en de rest te laten voor wat het was. Van traject 1 zijn twee bomen niet geïnjecteerd
vanwege een te slechte conditie.
Dit gaf uiteindelijk de volgende indeling:
Traject 1: N393, Middelweg Oost
Topografische ligging: 53-16-38,7 / 5-40-08,6 tot 53-16-38,1 / 5-39-59,5
Aantal bomen: 21
Aantal geïnjecteerde bomen: 19, gemiddelde stamomtrek op borsthoogte: 229,6 +/- 16,9 cm
Traject 2: Stadhoudersweg, Gedeelte vanaf de N393
Topografische ligging: 52-16-36,1 - 5-39-25,3 tot 53-16-41,2 - 5-39-24,2
Aantal bomen: 27
Aantal geïnjecteerde bomen: 27, gemiddelde stamomtrek op borsthoogte: 179,8 +/- 24,4 cm
Traject 3: Stadhoudersweg, noordelijk gelegen gedeelte
Topografische ligging: 53-16-42,4 - 5-39-23,9 tot 53-16-51,2 - 5-39-22,1
Aantal bomen: 33
Aantal geïnjecteerde bomen: 9, gemiddelde stamomtrek op borsthoogte: 122,7 +/- 33,7 cm
Totaal geïnjecteerde bomen (zowel met als zonder Allicine) op alle drie de trajecten : 55, waarvan 46 (traject
1 en 2) in aanmerking kwamen voor verdere vergelijking van de effecten.
De bomen zijn geïnjecteerd op 28 en 30 juni 2016 door medewerkers van Allicine Tree Care. Hierbij is
ruwweg twee derde van het aantal bomen geïnjecteerd met een oplosmiddel mét allicine (behandeling:
"Allicine") en een derde met alleen het oplosmiddel, dus zonder allicine ("Controle"). Keuze en volgorde van
de behandelingen waren willekeurig. De bomen op traject drie die geheel niet zijn geïnjecteerd vallen in de
categorie "Onbehandeld".
Het uiteindelijke injectieschema (aantal bomen per behandeling) was als volgt:

Behandeling
Traject

Controle

Allicine

Onbehandeld

1

5

14

2

2

8

19

0

3

0

9

24

Totaal

13

42

24

Tabel 1

-62.1. De waarnemingen
In juni 2016 is eveneens een eerste serie waarnemingen uitgevoerd. Dit gebeurde door drie waarnemers die
onafhankelijk van elkaar de inspecties uitvoerden.
- ES, een waarnemer van Allicine Tree Care
- RN, een waarnemer van Noordplant Kwekerijen
- GD, een waarnemer van de Stichting Iepenwacht Friesland
Waarnemers GD en RN waren niet op de hoogte van het injectieschema.
Inspecties zijn uitgevoerd vanaf de grond en de volgende parameters zijn daarbij opgenomen:
- Aantal oude stambloedingen
- Aantal verse stambloedingen
- Aantal oude takbloedingen (op de laag gelegen gesteltakken)
- Aantal verse takbloedingen (idem)
- Aantal oude bloedingen op onderstam (optioneel)
- Aantal verse bloedingen op onderstam (idem)
- Percentage afgestorven bast
- Conditie (op een waarderingsschaal van 7 klassen: "zeer goed (6)", "goed (5)", "redelijk (4)", "matig (3)",
"slecht (2)", "zeer slecht (1)" en "dood (0)".
De waarnemingen zijn herhaald in de tweede helft van augustus en vervolgens in juni en augustus (tweede
helft) van 2017 en juni en augustus (tweede helft) van 2018.
Incidenteel zijn tussentijds ook nog tussentijdse inspecties uitgevoerd door twee extra waarnemers: JB, een
tweede waarnemer van Allicin Tree Care en PW, een waarnemer van Groenadvies Amsterdam. Dit gebeurde
op 8 juli 2017 en 13 juli 2018 (JB) en 13 oktober 2017 (PW).
Deze twee waarnemers hebben de inspecties beperkt tot alleen opnames van het aantal bloedingen.
Zowel in juni 2016 als in augustus 2018 zijn van alle bomen tevens fotobeelden gemaakt van de kroon
(bladkwaliteit en -bezetting).

-73. RESULTATEN (en bespreking van de resultaten)
3.1. Leeswijzer
Een aantal van de waarnemingen is hieronder weergegeven en de verschillen zijn getoetst op significantie
met eenvoudige, meestal zgn. parametervrije statistische toetsingen (waarbij het minder toe doet of de
uitkomsten van de waarnemingen wel of niet een normale statische verdeling hebben). Tenzij anders vermeld
is, voor het significantie van verschillen de gebruikelijke overschrijdingskans (p-waarde) van 0,05 (= 5 %)
aangehouden. Waarden waarachter in de kolom "Sig. 0,05" eenzelfde letter staat (a, b, c, etc) zijn bij deze
drempel niet significant verschillend.
Soms zijn in de tabellen de exacte p-waarden aangegeven of is de significantie van de verschillen angegeven
met de symbolen "ns" (niet significant), "*" (significant bij p = 0,05), of "**" (zeer significant bij p = 0,01).
3.2. De injecties
De gemiddelde stamdiameter van de geïnjecteerde bomen per traject en de opgenomen hoeveelheid
injectievloeistof zijn hieronder weergegeven (tabel 2).
Stamomtrek (cm)

Geïnjecteerde vloeistof (cc)

Traject

N bomen

Gemiddeld

Sig. 0,05

Gemiddeld

Sig. 0,05

1

19

230

a

716

a

2

27

180

b

569

b

3

9

123

c

322

c

Totaal

55

188

579

Tabel 2.
Voor zowel de stamdiameter als de hoeveelheid geïnjecteerde vloeistof waren de verschillen tussen de
trajecten zeer significant (Bonferroni p=0,000 in alle vergelijkingen).
Daarnaast was er een positieve, zeer significante correlatie tussen de stamomtrek en de hoeveelheid
opgenomen vloeistof (R-Pearson: 0,568; p=0,000).
Er was geen verschil in de hoeveelheid opgenomen vloeistof met en zonder allicine
(Mann-Whitney p= 0,764).
3.3. De waarnemingen
De perioden waarin de waarnemingen hebben verricht waren niet alle dezelfde. Tabel 3 geeft een overzicht
van de data waarop de inspecties door de afzonderlijke waarnemers zijn uitgevoerd
Inspectiedata
Waarnemer
RN

2016
28-06-16

ES
GD
JB
PW

Tabel 3

25-08-16
07-06-16

2017

2018

13-06-17

25-08-17

14-06-18

23-08-18

03-07-17

01-09-17

05-06-18

03-09-18

13-06-17

25-08-17

14-06-18

23-08-18

08-07-17

13-07-18
13-10-17

-8De verdere weergave en besprekingen van de resultaten in dit hoofdstuk beperken zich tot de twee
belangrijkste aspecten: het aantal recente bloedingen en de conditie van de bomen.
Het aspect "% dode bast" is niet verder uitgewerkt omdat de waarnemers aangaven dat het lastig te
beoordelen was in hoeverre dit was veroorzaakt door de bloedingsziekte of andere (mechanische) oorzaken
waardoor de opnames mogelijk geen betrouwbaar beeld gaven van een door de KBZ veroorzaakte trend. Het
aspect "oude bloedingsplekken" is om dezelfde reden, alsmede een slechte waarneembaarheid (met name
oude takbloedingen) hier niet verder uitgewerkt.
De resultaten zijn weergegeven als grafieken. Tabellarische overzichten met daarin, voor zover relevant de
statistische toetsing op de betrouwbaarheid van eventuele verschillen zijn, weergegeven in de bijlagen van
deze rapportage.
3.4. Recente ("verse") bloedingen
3.4.1. Aantal bomen met bloedingsplekken in de beide groepen (controle versus allicine-behandeling)
De figuren 1A, t/m 1D geven voor de afzonderlijke waarnemers (ES, GD en RN) voor de vijf
successievelijke opnameperioden het aantal bomen waar recente bloedingen zijn waargenomen in de
trajecten 1 en 2. Het betreft hier bloedingen op de gehele boom, dus gezamenlijk op zowel de stam (inclusief
onderstam) als de gesteltakken. Omdat het aantal bloedingen c.q. bloedingsplekken per boom verschillend
was én dicht bij elkaar liggende bloedingen, afhankelijk van de beoordelaar, soms wél en soms niet als één
aaneengesloten plek is beoordeeld is een onderverdeling gemaakt in twee categorieën: "geen bloedingen"en
"één of meer bloedingen".
Overigens waren er gedurende de gehele periode in afnemende mate bij een beperkt aantal bomen ook
bloedingsplekken zichtbaar die zijn veroorzaakt door de injectiemethode op zichzelf en die dus niet zijn
veroorzaakt door de bloedingsziekte. Het voorkomen daarvan was echter dermate incidenteel dat niet kon
worden vastgesteld of de frequentie van voorkomen per behandelingsgroep statistisch verschilde (en in
hoeverre het in dit opzicht dus uitmaakt of de injectievloeistof wél of geen allicine bevat).

Figuur 1A
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Figuur 1B

Figuur 1C

Figuur 1D
Alle drie de waarnemers troffen gedurende de waarnemingsperiode recente bloedingen aan op bomen in
zowel de controlegroep als de met allicine behandelde groep. Het totaal aantal bomen in beide groepen
varieerde binnen de totale opname periode (juni 2016 - eind augustus 2018).
Bij waarnemer ES bleef het aantal bomen met recente bloedingsplekken in de controlegroep gedurende de
periode juni 2016 tot juni 2018 nagenoeg gelijk, met een lichte daling in de augustus 2018. Bij de groep
behandelde bomen daalde dit aantal significant maar was begin september 2018 weer toegenomen.
Bij de waarnemers GD en RN was zowel bij de controlegroep als de groep behandelde bomen het aantal
bomen met recente bloedingsplekken beduidend lager dan bij waarnemer ES. Bij de waarnemers GD en RN
kwam gedurende de gehele opnameperiode geen duidelijke trend naar voren en de resultaten vertoonde een
vergelijkbaar beeld, met een 'piek' van aantastingen in eind augustus 2017. Over de waarnemers JB en PW
valt geen trend aan te geven omdat die inspecties incidenteel zijn uitgevoerd.

- 10 3.4.2. Gemiddeld aantal recente bloedingsplekken per boom per behandeling
Het aantal bomen met recente aantastingen was soms gering waardoor een statistische toetsing op verschillen
inboet aan onderscheidend vermogen. Om toch iets meer te kunnen aangegeven over het effect van de
behandeling is daarom ook gekeken naar het gemiddeld aantal bloedingsplekken per groep (controle versus
allicine behandeling). Hierin zijn dus ook de bomen meegeteld die geen recente bloedingen vertoonden. De
grafieken 2A t/m 2D geven voor de afzonderlijke waarnemers per behandeling het gemiddeld aantal
bloedingsplekken per boom.

Figuur 2A

Figuur 2B

Figuur 2C
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Figuur 2D
Bij waarnemers ES, PW en in één geval bij JB is sprake van significante tot zeer significante verschillen
tussen het gemiddeld aantal recente bloedingsplekken van de met allicine behandelde bomen en
controlegroep. Bij de waarnemers GD en RN waren de verschillen op een enkele uitzondering na niet
significant (zie bijlage 2).
3.5. Conditie van de bomen
De conditie van de bomen is opgenomen door de waarnemers ES, GD en RN. In de figuren 3A t/m 3C zijn
de afzonderlijke bevindingen weergegeven.

Figuur 3A

Figuur 3B
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Figuur 3C
Zowel in de controlegroep als de behandelde groep bleef bij de waarnemers ES en RN de conditie gedurende
de proefperiode nagenoeg op hetzelfde niveau en waren er tussen de opnameperiode geen significante
verschillen in beide groepen. Bij waarnemer GD was de conditie in de met allicine behandelde groep in juni
2017 significant hoger dan in augustus 2017 en 2018, maar dit zou vooral kunnen worden toegeschreven aan
normaal optredende verschillen in conditie tussen de vroege en de late zomer, bijvoorbeeld als gevolg van
regelmatig optredende bladziekten en -aantastingen.
4. DISCUSSIE
De resultaten per afzonderlijke waarnemer in de tellingen van het aantal bloedingsplekken en het vaststellen
van de conditie verschillen soms significant van elkaar. Hiervoor bestaan diverse, voor de hand liggende,
verklaringen.
Bij een dergelijke opzet en uitvoering van onderzoek is het vanzelfsprekend dat iedere waarnemer een
persoonlijke i.c. subjectieve wijze van beoordeling heeft. Zoals reeds in het hoofdstuk Resultaten is
aangegeven zal bijvoorbeeld de ene waarnemer meerdere bijeen gelegen bloedingen beschouwen als één
bloeding terwijl de andere waarnemer dat niet doet. Ook de mate van twijfel c.q. zekerheid van beoordelen
verschilt per persoon. De een geeft meer het voordeel aan de twijfel en geeft een bepaalde score aan, de
ander niet en stelt in geval van twijfel een score op "0". Verder is een beoordeling van aspecten zoals
bijvoorbeeld de conditie van een boom gebonden aan een persoonlijk referentiekader.
Daarnaast mag, gezien de jaarlijkse dynamiek waarin de ziekte zich uitbreidt niet worden uitgesloten dat ook
de verschillen in inspectietijdstippen bijdragen aan de gevonden verschillen per waarnemer.
Ook vertoonde een aantal bomen na injectie voor langere tijd bloedingen uit de injectiegaten die soms wel of
niet voor recente door KBZ veroorzaakte bloedingsplekken werden aangezien.
Dat bij de ene waarnemer de gevonden verschillen significant waren en bij de andere niet kan (deels) worden
toegeschreven aan het feit dat sommige waarnemers relatief vaak een “0“ score toekenden hetgeen effect
heeft op het onderscheidend vermogen van een statistische (parametervrije) toetsing, met name bij beperkte
aantallen bomen per groep. Overigens werd dit onderscheid nauwelijks beter wanneer ook de behandelde
bomen uit traject 3 aan de groep van behandelde bomen in de trajecten 1 en 2 werd toegevoegd. Dit is verder
niet uitgewerkt in deze rapportage maar is onder meer verklaarbaar doordat het aantal bomen in de
controlegroep onveranderd blijft.
Weliswaar kunnen waarnemingsverschillen worden ondervangen door de waarnemers gezamenlijk hun
veldopnames te laten doen, maar gezien het gegeven dat één van de waarnemers op de hoogte was van het
behandelingsschema is ervoor gekozen om de waarnemingen afzonderlijk uit te laten voeren.
Los van deze verschillen moet worden beklemtoond dat alle waarnemers ervaren zijn in het beoordelen van
zowel de conditie als groeistoornissen van bomen waaronder de kastanjebloedingsziekte.
De conditie van de bomen heeft zich gedurende de proefperiode in zowel de controlebomen als de met
allicine behandelde bomen weinig gewijzigd. In hoeverre dit is toe te schrijven aan het effect van de allicinebehandeling (ook in de behandelde groep bleven nog bomen met bloedingsverschijnselen aanwezig) of
andere oorzaken is niet aan te geven. Het is niet uitgesloten dat bij bomen van deze stamomvang de
herstelperiode meerdere jaren (in dit geval meer dan twee groeiseizoenen) in beslag neemt.

- 13 Gezien de door sommige waarnemers gevonden afname van het aantal bloedingsplekken bij de met allicine
behandelde bomen zou mogelijk zijn dat zwaar aangetaste bomen niet meer voldoende reageren op een
behandeling met allicine, maar licht aangetaste bomen wél. Bij welk aantastingsniveau dat is te verwachten
kan vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek niet worden aangegeven.
Mogelijk valt met een verhoging van de concentratie van het allicine in de injectievloeistof de effectiviteit
van het middel te verhogen. Dit zou verder kunnen worden onderzocht door bemonstering na injectie van de
concentratie allicine in het bastweefsel van de boom op diverse locaties op de stam en op diverse tijdstippen.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de gevonden resultaten betrekking hebben op volwassen, reeds
oudere bomen. Het is voorstelbaar dat de allicine-injecties op jongere bomen een substantieel groter positief
effect hebben. Ook dit zal apart moeten worden onderzocht.
De vraag of Allicine nu volop kan worden ingezet om de kastanjebloedingsziekte te bestrijden kan met dit
onderzoek dan ook niet zijn algemeenheid worden beantwoord. De beantwoording van de (belangrijkste)
vraag in hoeverre, en ook onder welke condities, de aantasting daadwerkelijk wordt teruggedrongen door het
toepassen van injecties vergt nadere studie.
De resultaten van dit verkennend onderzoek geven echter vooralsnog te weinig onderbouwing om injecties
met allicine in de huidige vorm, en bij vergelijkbare objecten, reeds nu als bestrijdingsmethode op grote
schaal te gaan inzetten.
5. CONCLUSIES
Een injectie met allicine lijkt een vermindering van de intensiteit van een aantasting door de
kastanjebloedingsziekte te kunnen geven.
De vermindering leidt echter niet tot een volledig verdwijnen ('genezen') van een aantasting door de
kastanjebloedingsziekte. Ook geïnjecteerde bomen kunnen kortere dan wel langere tijd na behandeling weer
gaan bloeden.
In hoeverre de mate van aantasting hierop van invloed is, m.a.w. bij welk aantastingsniveau wél een volledig
verdwijnen van het aantal bloedingen is te verwachten, komt uit dit onderzoek niet naar voren en zal apart
moeten worden bekeken c.q. onderzocht.
De invloed van de behandeling op de conditie van de bomen is niet aantoonbaar naar voren gekomen. Omdat
de conditie, naast de aantasting door de kastanjebloedingsziekte van meerdere factoren afhankelijk is én een
herstel soms meerdere jaren in beslag neemt kan de invloed van een behandeling op de conditie voorlopig
niet worden aangegeven.
De resultaten van dit verkennend onderzoek geven vooralsnog te weinig onderbouwing om injecties met
allicine in de huidige vorm, en bij vergelijkbare objecten, als bestrijdingsmethode op grote schaal te gaan
inzetten.

- 14 BIJLAGEN
Bijlage 1: Overzicht van het aantal bomen zonder en met één of meer recente bloedingsplekken op de
successievelijke inspectiedata. Totaal aantal bomen in de controlegroep is 13, dat van de met allicine
behandelde groep is 33.

Bijlage 2: Overzicht van het gemiddeld aantal bloedingen per perhandeling op de successievelijke
inspectiedata en de significantie van de verschillen tussen met allicine behandelde bomen bomen en de
controlegroep. (“M-W“ = toetsingsmethode Mann-Whitney).

- 15 Bijlage 3: Overzicht van het gemiddeld aantal bloedingen per behandeling op de successievelijke
inspectiedata en de toetsing op significantie van verschillen per groep per opnamedatum (toets: KruskallWallis met paargewijze vergelijking).

Bijlage 4: Overzicht van de gemiddelde conditie van de bomen, gewaardeerd op een schaal van 0 (dood) tot
6 (zeer goed) per per behandeling op de successievelijke inspectiedata en de significantie van de
verschillen tussen met allicine behandelde bomen bomen en de controlegroep. (toetsingsmethode MannWhitney).

- 16 Bijlage 5: Overzicht van de gemiddelde conditie van de bomen gewaardeerd op een schaal van 0 (dood) tot 6
(zeer goed) per behandeling op de successievelijke inspectiedata en de toetsing op significantie van
verschillen per groep per opnamedatum (toets: Kruskall-Wallis met paargewijze vergelijking).

