ENKELE NIEUWE GEZICHTSPUNTEN BETREFFENDE HET VIRUS
VAN HET TOMATEN-MOZAÏEK
With asummary :Some newaspectsregarding thetomatomosaicvirus
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Het onderzoek van de virusziekten van de tomaat werd in 1936te Wageningen
op het Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek aangevangen. Ik
was daar indegelegenheid mij ten volleaan dit probleem te wijden. De resultaten
van het onderzoek zijn vastgelegd in Mededeling no 10 van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst. Bij mijn komst in Naaldwijk te midden van de Tuinbouw-practijk stormden zoveel nieuwe vraagstukken op mij af, dat het virusonderzoek
enigszinsopdeachtergrond werd gedrongen. Deinteresse voor het virusprobleem
was echter door Prof. QUANJER bij me gewekt en in de practijk van de tuinbouw
stootte ik steeds opnieuw op verschijnselen, die door de gangbare opvattingen
betreffende het tomaten-mozaiek niet verklaard konden worden. Feitelijk was dit

153
reedshetgevalbijmijn eerste kennismaking metde tomatenteelt inVenlo,waar
veleaanwijzingen tevinden warenvoorhetoverblijven vanhetvirusinde grond
(VAN KOOT, 9). Dit leidde tot enkele proefnemingen, diewelis waar noggeen
definitieve afsluiting hebben gevonden, maar waarvan de resultaten toch voldoende belangwekkend zijn omzenu reeds meete delen. Ditte meer, daar de
laatste jaren enkele resultaten vanbuitenlandse onderzoekingen zijn bekendgeworden,dieindezelfderichtingwijzenalsonsonderzoek.
VARIABILITEIT VAN DE SYMPTOMEN

Dit verschijnsel kantot drieërlei oorzaak worden herleid:
a. Hetbestaan vanverschillende stammen van hetvirus, diegemakkelijk in
elkaarkunnen overgaan („muteren").
b. Hetnaastelkaarvoorkomenvanmeerderestammenvanhetvirusin'dezelfde
plant, waarbij onder bepaalde omstandigheden (o.a.bij deovergang opandere
planten) ééndezerstammen eenvoorsprongkankrijgen opdeandere.
c. Eenbeïnvloeding vandesymptomen doordegroei-omstandigheden. Indit
artikel zalalleen ditlaatste punt worden besproken, daar velewaarnemingenin
de practijk er opwijzen dat deuitwendige omstandigheden in dit opzichtvan
grotebetekeniskunnen zijn.
Het optreden van hetzgn.naaldblad. Typerend voorditverschijnsel isde geringe
ontwikkeling van het bladmoes, waardoor denerven draadvormig uit het blad
steken(Fig.1).Inernstige gevallen blijft alleen demiddennerf over(Fig.2). Van
dit symptoom werd reeds eerder verondersteld dat het samenhangt met de
groei-omstandigheden (VAN KOOT, 9). InhetWestland treft mendeze afwijking
vrijweluitsluitendaanbij
het opkweken van de
jongeplanteninhetvoorjaar, speciaal na een
periodevandonkerweer.
Wanneereenvirus-infectie gepaard gaatmeteen
gebrek aan assimilaten
tengevolgevaneentekort
aanlicht,wordtblijkbaar
het naaldbladsymptoom
tevoorschijn geroepen.
Een zeer duidelijke
aanwijzing in deze richting werd verkregen uit
een proef, waarbij de invloed van de groeiomstandigheden opdevatbaarheid van het gewas
werd nagegaan. Daarbij
werden jonge tomatenplanten, die onder ver- Fig.1. Tomatenplant metnaaldblad.
schillende omstandigheTomaio plant withfern-leaf.
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Fig. 2
Extreme vorm van
naaldblad.
Tomato plant with
extremeform offern-leaf.

den waren opgekweekt, geïnoculeerd met virushoudend sap, dat afkomstig
was van planten die het normale mozaiekbeeld vertoonden. De helft van
de planten werd van het eerste verspenen afafgeschermd met rietmatten
waardoor de belichting tot ongeveer een kwart werd teruggebracht. Vijf weken
later (begin April)werd een gedeelte der planten geïnoculeerd met 100.000maal
verdund virushoudend sap. Van de goed belichte planten vertoonden na enige
tijd 30 planten een normaal mozaiekbeeld en geen enkele plant naaldblad. Van
deplanten,diedonkergestaan haddenvertoondenopdatmoment25planten het
naaldblad-beeld en slechts 15planten een normale mozaiekvlekking. Tegelijkertijd zijnookeenaantal planten geïnoculeerd met500.000maalverdund sap.Van
degoedbelichteplantenreageerdener21 metmozaiekenslechts1 metnaaldblad,
bij deslecht belichte planten wasdeverhouding 22mozaïektegenover 14naaldblad. Eentekortaanlicht blijkt duswelinzeersterkematehetoptredenvan het
naaldbladtebevorderen,hetgeenwaarschijnlijk sterkertotuitingkomtnaarmate
de infectie zwaarder is geweest. Ook een hoge N: K-verhouding bevorderde bij
dezeproeven hetoptreden vannaaldbladenigszins.
VolgensWENT(21)wordt hetoptreden van naaldblad bevorderd dooreenniet
tehogetemperatuur. Bijeendagtemperatuur van 18°C washeteengewoonver-
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schijnsel, doch bij een dagtemperatuur van 26,5 °Cwerd het niet waargenomen.
Bij een hoge nachttemperatuur trad veel mozaiek op. Dit zou er dus op kunnen
wijzen dat de lichtvoorziening niet de enige factor is, die het optreden van het
naaldbladsymptoom bepaalt. Doordeverduistering zalallichtookdetemperatuur
wat lager zijn geweest. Bij onzeproeven isechter tevens met verschillende temperaturen gewerkt onder overigens gelijke omstandigheden, en daarbij werd geen
typische invloed op het ziektebeeld opgemerkt.
Bladverwelking. De heer D. BARENDREGT, destijds hoofdassistent bij de Tuinbouwvoorlichtingsdienst te Naaldwijk, heeft het eerst mijn aandacht gevestigd
op het verwelken van de toppen van de planten als het eerste symptoom van
virusziekte. De koppen van de planten gaan slap hangen op een moment, dat er
nog niet de geringste mozaïektekening op het blad valt waar te nemen. Meermalen zijn in een warenhuis deplanten, diein detoppen bladverwelking vertoonden, met een tonkinstok gemerkt. Enkele dagen later toonden deze het mozaiekbeeld, terwijl de naburige planten, die geen verwelking vertoond hadden, gezond
waren gebleven. Deze verwelking, als eerste symptoom van virusziekte, treedt
echter lang niet altijd op. Alleen wanneer aan het uitbreken van de normale
symptomen enkele zonnige, warme en droge dagen vooraf gaan, openbaart zich
dezeverwelking. Ineen later stadium van deontwikkeling van deziekte ziet men
niet meer zulke opvallende verwelkingsverschijnselen.
In dit verband zijn de resultaten van een onderzoek van SELMAN (14) belangwekkend. Hij toonde aan, dat inoculatie van tomatenblad met virus reeds na
1 tot 3 dagen een sterke toename van de verdamping ten gevolge had. Dit geldt
zowel voor „spotted wilt" als voor gewoon en aucuba-mozaiek. Vooral de oudere
bladeren vertoonden een sterk waterverlies.
Hij beschouwt de veranderde waterhuishouding van de plant als de eerste
zichtbare reactie op het binnendringen van het viruseiwit. Wellicht hangt dit
samen met deabnormalevormingvan viruseiwit, waardoor het gehalte aan oplosbare koolhydraten wordt verlaagd, hetgeen eenverminderdeosmotische spanning
ten gevolge zou kunnen hebben. BREWER, KENDRIX en GARDENER (4)vonden bij
hun onderzoek inderdaad steeds een vermindering van het gehalte aan Polysacchariden in mozaïekzieke tomatenplanten.
Het optreden vanzgn.strip. Hieronder verstaat men in het Westland het optreden van kleine, bruine, necrotische vlekjes op de bladeren, mits dit niet gepaard
gaat met de vorming van bruine strepen op de stengels en de bladstelen. In dit
opzicht onderscheidt dit verschijnsel zich dus duidelijk van de strepenziekte. De
vruchtstelen kunnen echter wel in sterke mate bruin verkleuren. De vruchtzetting kan hierdoor zeer sterk worden benadeeld, terwijl in ernstige gevallen
de toch nog gezette vruchten kunnen worden beschadigd.
In demeestgeteelde cultuurrassen komt het strip niet inbelangrijke mate voor.
Bij voortteling van het heterosis-ras Single Cross kan men echter zeer ernstig
met dit euvel te kampen krijgen. In de abnormale zomer van 1947 werd dit verschijnsel echter in de gewone cultuurrassen eveneens in soms ernstige mate opgemerkt. Waarschijnlijk zal dit moeten worden toegeschreven aan de hevige hitteperioden, die in dat jaar zijn opgetreden. Speciaal tijdens de eerste hittegolf,
waaraan het nog betrekkelijk jonge en weke gewas is blootgesteld geweest, trad
het strip veelvuldig op. Dit was niet alleen in het Westland het geval. In de om-
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geving van Venlo is dit verschijnsel op hetzelfde tijdstip gesignaleerd. Dit wijst
duswelinzeersterkemateopeeninvloed van deweersomstandigheden. Nuzou
men kunnen denken aan een eenvoudige verbranding door zonneschijn, hoge
temperatuur en lage luchtvochtigheid. Inderdaad werd na het gieten van de
grondenhetomslaanvan deweersomstandigheden opgemerkt,dat deplantenin
de top gezond doorgroeiden; althans openbaarden zich op de nieuw gevormde
topbladeren onder dieomstandigheden gewoonlijk geen strip meer. In tientallen
gevallen isechter van dergelijke planten sap uitgewreven op Datura-planten en
zonder uitzondering reageerden deze met zgn. local lesions.
Deze verbrandingsverschijnselen traden duskennelijk alleen op bij viruszieke
planten.
Waarschijnlijk moet ook hier de verklaring worden gezocht in de tengevolge
van devirusaantasting verhoogde transpiratie. Deernstige beschadiging van de
vruchtstelen zoudan kunnen samenhangen met eenkrachtige assimilatenstroom
naar devruchttrossen. Dezevoert hetvirusmet zichmee(zievolgend punt).
Erbestaat natuurlijk nogdemogelijkheid, dat hetstrip dooreenapartevirusstam wordt veroorzaakt. Tengevolge van de bijzondere weersomstandigheden
(b.v.dehogetemperatuur) zoudanopverschillendeplaatsen gelijktijdig dezelfde
mutatiemoeten zijn opgetreden.
Ongelijkmatige kleuring van devruchten. Het is algemeen bekend, dat bij aantasting door het „spotted wilt" virus of door strepenziekte de vruchten van de
tomaat ernstigkunnen worden beschadigd. Daarbij treedt niet alleenverkleuring
op,dochbovendientreft meningedeuktenecrotischeplekkenopdevruchtenaan.
Bijaantasting dooraucuba-mozaïek zietmenvaak eenzeergrilligevlekkingvan
de vruchten en soms tevens necrose. Het is ons echter in de loop der jaren gebleken,datookhetgewonemozaïekeenverkleuringvandevruchtenteweegkan
brengen.Dezeverkleuringisminderopvallend,dochernstiggenoegomeen partij
tomatentedoenafkeuren voordeexport (Fig.3).
Devraag doet zich nu voor, hoe het komt dat men soms van de verkleuring
vandevruchten zoweinigmerkt,terwijl inanderegevallenditpractisch hetenig
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Fig. 3
Verschillende graden
vanvirusaantasting op
tomatenvruchten.
Variousphasesof virusinfestation on tomato
fruits.
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waarneembare ziektebeeld Is. Dit werd het eerst opgemerkt bij het aucubamozaiek. Reeds jaren geleden werd opverschillende bedrijven bijhetras Tuckqueen een zodanige verkleuring van devruchten opgemerkt, dat men moeilijk
aan iets anders danaanaucuba-mozaiek kondenken. Toch vertoonde het blad
vaak geen enkele afwijking. Door het uitwrijven vansapvandeze vruchtenop
Datura-plantenkonzonderenigetwijfel wordenvastgestelddatdezeplantendoor
viruswaren aangetast. Aanvankelijk werd gedacht àaneeninfectie vande jonge
plant,waardezelangzamerhand doorheenwasgegroeid.Hetviruszoudan voornamelijk indevruchten moeten zijn achtergebleven. Laterewaarnemingen duiddenerechter vaakop,datplanten dietevoren nimmermozaiekophetbladhebben vertoond, toch aangetaste vruchten kunnen hebben.Toendeaandacht éénmaal hierop wasgevestigd bleek dat ditzelfde verschijnsel nogveel vakerkan
worden aangetroffen bijhetgewonemozaïek.
Een mooie verklaring hiervoor geeft het onderzoek van SELMAN (14).Deze
toondeaandatbijinoculatievantomatenplanten opdf. lagere,althansvolgroeide
bladeren met een sterk verdunde virus-suspensie (zowel van gewoon alsvan
aucuba-mozaïek),hetvirusvaakgelocaliseerdwordtindeonderstevruchttrossen.
Het virus verplaatst zichmetdeassimilatenstroom mee.Bijplanten, dieweinig
vruchten hebben gezet, gaat de assimilatenstroom meer naar de top van de
planten. Ookhet virus verspreidt zich dan meer naar detopvan de planten,
hetgeen vooraltotuitingkomt indejongedieven.Wellicht vormt dittevensde
verklaring voor het feit datdeplanten practisch niet viadewortelsvanuitde
grond kunnen worden aangetast. Volgens SELMAN (15) komt hetvirussomswel
van uitdegrond indewortels doch dringt hetmeestal niet bovengronds door.
Serologischonderzoek. Verschillendewaarnemingen hebbenduswelaannemelijk
gemaakt, datdedoor hetmozaiek-virus teweeggebrachte symptomen onderde
invloed vanuitwendige omstandigheden sterk kunnen variëren. Opdezewijzeis
echter niet bewezen, dat symptomen als naaldblad, strip e.d. niet door aparte
virusstammen zouden worden veroorzaakt. Dit bewijs kan alleen langs serologischewegworden geleverd. Daartoewordt numetmedewerkingvanhetLaboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisseeenserum bereid vandeverschillende mozaïek-typen. Ditonderzoek isnogpaskort geleden aangevangen.Toch
isreedsgeblekendathetgewonemozaiekgeenenkelbestanddeel bevat,datniet
tevensaanwezigisinhetvirus,datuitdebladerenmetnaaldbladwerdverkregen.
Deeersteresultaten vormen duseenbevestigingvanbovenstaande hypothese.
VATBAARHEIDSVERSCHILLEN TUSSEN DE* TOMATENRASSEN

Verschillende practijkwaarnemingen wekken de indruk, dat er verschillen in
vatbaarheid ofgevoeligheidtussen detomatenrassen bestaan. Hetisgewensteen
duidelijk onderscheid tussen dezetwee begrippen te maken. Onder gevoeligheid
dient mendanteverstaan, dewijzewaaropdeplant reageert naeenvirus-infectie. Betreffende verschil in gevoeligheid kunnen twee voorbeelden wordengenoemd:
1. Eenalgemeneervaringisdatderassen vandeTuckwood groepeninmindere mate ookderassen vandeovergangsgroep veel vaker afwijkingen aande
vruchten vertonen danderassenvan deAilsaCraiggroep.Dithangt waarschijnlijk samen methet feit. dat debladontwikkeling bij deze gewassen geringeris,
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terwijl daarentegen veelgroverevruchten worden gevormd,vooralaan deonderstetrossen. Speciaal bij dewat jongere plant wordt eenveel groter gedeeltevan
deassimilatengebruiktvoordevruchtvorming. Hetligtdusvoordehanddat het
virus, dat met de assimilatenstroom meegetransporteerd wordt, bij deze rassen
voor een belangrijk gedeelte in devruchten terecht zalkomen.
2. Bij kruisingen tussen het ras Vetomold en de gewone cultuurrassen treedt
van de tweede bastaardgeneratie af in ernstige mate het strip-verschijnsel op.
De oorzaken van deze afwijking zijn o.a. door LANGFORD (11) uitvoerig onderzocht. Aangetoond werd, dat bij een bepaalde erfelijke genen-constitutie strip
optrad. De ziekte werd beschouwd als een zuiver physiologische afwijking, die
zich onder bepaalde weersomstandigheden, voornamelijk bij een voortdurende
intensieve zonbestraling, openbaarde. Menzou dit verschijnsel dan alseensoort
van zonverbranding kunnen beschouwen, waarvoor bepaalde rassen bijzonder
gevoelig zijn. In hoeverre dit verschijnsel enkel door zonverbranding teweeggebracht kan wordenzalafhankelijk zijn van het klimaatendewatervoorziening.
In Naaldwijk isvan een groot aantal aangetaste planten sap uitgewreven op
Datura-planten. Ernstig aangetaste planten bleken steeds virus te bevatten.De
doorvirusaantasting verhoogdegevoeligheid voorverdamping schijnt dusinons
klimaat voor een belangrijk deel de oorzaak te zijn van het optreden van strip.
Rassen met een geringe weerstand tegen eente grote verdamping zijn daardoor
bijzonder gevoeligvoor virus-aantasting.
Watbetreft deeigenlijkevatbaarheid bestaanwaarschijnlijk eveneensverschillentussenderassen.Menkanindepractijk opmerken,datbepaalderassenregelmatigvooreen hoger percentage zijn aangetast dan andere rassen. Detuinder is
spoediggeneigd dit aan besmettingvan het zaadtoeteschrijven. Ditkanechter
niet altijd de verklaring zijn. Zotreft men in het ras Rénova steeds veel virusziekteaan,terwijltochdoordekwekervanditrasdeuiterstezorgaandegezondhoudingvan hetgewaswordt besteed.
Uitvroegergenomen infectieproeven isechternimmerenigverschilinvatbaarheid gebleken. Zozijn in 1939 in Wageningen planten van alle verkrijgbare tomatenrassen geïnoculeerd met mozaïek-virus enmet strepenziekte-virus. Zonder
uitzondering werden alle planten ziek. Bij al deze proeven zijn de planten ingewrevenmeteenbelangrijke hoeveelheidonverdund virushoudend sap. Indepractijk zalmenechter veelalte maken hebben met veellichtere infecties (sterk verdundvirusindegrondofkleinehoeveelhedenvirusinrooktabakofophetzaad).
Het isdaarom van groot belang te weten te komen, hoe deverschillende rassen
zichgedragentenopzichtevaninoculatiesmetzeersterkverdundvirus.
In 1947en 1948zijn enkele infectieproeven genomen met 100.000en500.000
maal verdund virushoudend sap. De verkregen resultaten zijn echter nog niet
zeer duidelijk. In enkele gevallen was de verdunning te groot, zodat te weinig
planten ziekwerden.JBijeen proef in 1947met oude planten, diereeds5trossen
haddengevormd,blevendeplantenvanhetrasRadiogrotendeelsgezond,terwijl
ook AilsaCraigenSingleCrossin minderemate werden aangetast dan derassen
vandeTuckwood-groep.Eenproefin1948metjongeplanten,dieaandevorming
vandeeerstetrostoewaren,had echtereenomgekeerd resultaat. Deplantenvan
de rassen uit deTuckwood-groep vertoonden juist de minste aantasting. Bij de
controleisechter uitsluitend gelet opeventuelesymptomen opdebladeren. Het
isechter niet uitgesloten, dat bij delaatste proef het virus bij de rassen van de
Tuckwoodgroep grotendeels naar deonderstetros isgetransporteerd.
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Bij volgende proeven zal dan ook het verschijnen van symptomen op blad en
vrucht afzonderlijk moeten worden gecontroleerd, terwijl bij afwezigheid van
duidelijke symptomen sap op Datura-planten zal moeten worden uitgewreven.
Dan pas zal een goed gefundeerd oordeel over de verschillen in vatbaarheid kunnen worden verkregen.
INVLOED VAN DE GROEI-OMSTANDIGHEDEN OP DE VATBAARHEID

Op dit gebied is reeds het één en ander uit de literatuur bekend. Het is echter
jammer dat daaruit niet steeds duidelijk blijkt of de gevoeligheid dan wel de
vatbaarheid wordt beïnvloed. Wanneer door een ruime kaliumvoorziening het
optreden van necrose wordt verminderd (waarschijnlijk tengevolge van een verhoogde weerstand tegen verdamping), dan isernatuurlijk sprake van een verschil
in gevoeligheid. Uit recente publicaties van SELMAN (18 en 19) krijgt men echter
de indruk, dat ook de vatbaarheid door de bemesting enigszins kan worden beïnvloed. In dit opzicht zijn echter de klimaatsfactoren (licht, temperatuur en
vochtigheid) van grotere betekenis.
Het licht is wel de belangrijkste factor. Uit recente onderzoekingen van
BAWDEN (1en 2) isgebleken, dat door het verminderen van de lichtsterkte in de
zomer tot een derde, de vatbaarheid van de tomaat voor gewoon- en aucubamozaïek aanzienlijk werd verhoogd. Daarbij nam het virusgehalte in de geïnfecteerde bladeren toe. Door de planten 24 uur voor de inoculatie in het donker
te zetten kon de vatbaarheid reeds worden verhoogd. Volgens BAWDEN en
ROBERTS (3) kunnen verschillende virusziekten bij tabak en tomaat 's winters
dan ook veel gemakkelijker worden overgebracht dan 's zomers. Degeringe virusproductie bij sterke lichtintensiteit wordt wel toegeschreven aan de vorming
bij de assimilatie van bepaalde stoffen, die het virus enigermate zouden inactiveren. HOWLES (7) merkte op dat beschaduwing van de planten vóór de inoculatiedevatbaarheid verhoogde;beschaduwing nadeinoculatieoefende daaren
tegen juist een matigende werking uit op deontwikkeling van het ziektebeeld.
Onderzoekingen van WENT (21) wijzen er op, dat het optreden van mozaïek
wordt bevorderd door een hoge temperatuur, speciaal gedurende de nacht.
HOWLES (7) wijst er op dat door het samengaan van licht- en warmtestraling
de verschillen in vatbaarheid kunnen wegvallen.
Uit een recent onderzoek van SELMAN (17) is tenslotte gebleken dat een ruime
watervoorziening de vatbaarheid voor virus kan verhogen. Volgens HOWLES (7)
zou dit een gevolg zijn van de grotere turgescentie. Evenals bij enkele andere publicaties is het echter niet volkomen duidelijk of door de grotere turgescentie de
gevoeligheid dan wel de vatbaarheid toeneemt.
In 1948 zijn in Naaldwijk enkele proeven genomen om de invloed van licht,
temperatuur en vochtigheid op de vatbaarheid en de gevoeligheid van de tomaat
voor virusziekten vast te stellen. Voor het nagaan van de vatbaarheid werden de
jonge planten onder verschillende omstandigheden opgekweekt en daarna geinoculeerd met sterk verdund virus.Voor het nagaan van degevoeligheid werden
normaal opgekweekte planten geïnoculeerd met onverdund virushoudend sap en
vervolgens onder verschillende omstandigheden uitgeplant. Bij laatstgenoemde
proefopzet werden geen belangrijke verschillen gevonden. Bij de eerstgenoemde
proefopzet zijn deresultaten natuurlijk insterke mate afhankelijk van degekozen
virusconcentraties. Eén van deze proeven leverde zeer frappante verschillen op.
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Bij deze proef werden deplanten opvier verschillende wijzen opgekweekt. Er
werd gewerkt met in het totaal 160tomatenplanten. Hiervan is de helft opgekweekt ineen koud warenhuis, waarbij zomin mogelijk water werd gegeven.De
andere helft is opgekweekt in een licht gestookte druivenserre, waar zowel de
planten alsdeturfmolm, waarin depotten stonden opgekuild, omde driedagen
werdennatgesproeid. Inheteerstegevalzijndeplantendusdroogenkoud,inhet
tweedegevalwarmenvochtigopgekweekt.Opbeidestandplaatsen werdde helft
van deplanten afgeschermd met rietmatten, waardoor delichtintensiteit tot een
kwart werd teruggebracht. Toen de planten in het stadium verkeerden, dat ze
geschiktwarenomuitgeplantteworden,werdenzegeïnoculeerdmetresp.100.000
en 500.000 maal verdund virushoudend sap. Deresultaten waren als volgt:
TABEL1
Invloed van de voorbehandeling van jonge tomatenplanten op de infectie met mozaiekvirus
Sapinoculaties in twee verdunningen
Influence ofpre-treatment ofyoung tomato plants on the infection of mosaic virus
Sap inoculations in two dilutions
Voorbehandeling
(Pre-treatment)

1 : 100.000
Aantal planten
(Number of plants)

1 : 500.000
Aantal planten
(Number of plants)

Gezond
(Healthy)

Virusziek
(Mosaic)

Gezond
(Healthy)

Virusziek
(Mosaic)

Licht (Full light) :
koud-droog (cold-dry) . . . .
warm-vochtig (warm-moist) .

10
0

10
20

18
0

2
20

Donker (low light intensity) :
koud-droog (cold-dry) . . . .
warm-vochtig (warm-moist) .

0
0

20
20

1
0

19
20

Er is bij deze proef gewerkt met de rassen Single Cross en Tuckqueen. Hiertussen kwamen echter geen belangrijke verschillen te voorschijn. Bij deverdunning 1: 100.000 zijn alleen de helft van de planten, die opgekweekt zijn bij de
groeifactoren-combinatie „licht,koudendroog"aandebesmettingontsnapt.Alle
andere planten werden ziek. Bij de verdunning 1:500.000 zijn op twee na alle
planten, die„licht, koud en droog"zijn opgekweekt, gezond gebleven,terwijl bij
deanderewijzen van opkweken alle planten op éénna ziekzijn geworden. Hieruit blijkt dus welvan hoe grote betekenis de opkweek-omstandigheden kunnen
zijnvoorhetalofnietgezondblijven vandetomatenplanten.
Hetisdusindeeersteplaatsnoodzakelijk bijhetopkwekentezorgenvooreen
goedelichttoetreding. Daartoe zullen de planten steedsop ruime afstand dienen
te worden verspeend en opgepot. Men zal de planten niet te lang in eenbelommerdedruivenkasofopanderemindergoedbelichte plekkenmogenlaten staan.
Daarnaast dient men een te hogetemperatuur, vooral des nachts, te vermijden
(in dewintermaanden 'snachts niet hogerdan 12°C).Methetgietenzijmenzeer
matig. Indepractijk kanmentelkensvoorbeelden aantreffen van grote verschillen invirus-aantasting, diesamenhangen met dewijze van opkweken. Zokwam
bij één der belichtingsproeven, diedeze winter zijn genomen, alleen bij deonbelichte planten aantasting door virusziekte voor.
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OVERGANG VAN HET VIRUS MET HET ZAAD

HieroverisreedsineenartikelindeTuinbouw (VAN KOOT,8)heteenenander
meegedeeld. In het algemeen wordt zoweldoorde practijk alsinwetenschappelijke publicaties een vrij grote betekenis gehecht aan de virusovergang met het
zaad.Erzijndaaromindejaren 1941 t/m 1944eengrootaantalproevengenomen,
dieaanvankelijk ten doelhadden nate gaan ofzaadontsmettingmetbehulpvan
zachtezeepentrinatriumfosfaat mogelijkis.Hettomatenzaadbleeknl.eenonderdompelinggedurendedertigminuteninditmiddelzonderenigebenadelingvande
kiemkracht te kunnen doorstaan (gebruikt is dezelfde sterkte als voor de ontsmettingvan dehanden).
Erdiendenutewordenvastgesteld ofdooreendergelijkeontsmettingdevirusovergang met het zaad inderdaad kanworden vermeden. Daartoewerd zaadgewonnen van hevig mozaïekzieke planten. Dit werd te kiemen gelegd in grond,
welketevoren in een autoclaaf wasgesteriliseerd. In degrond in de kiembakjes
werdenintweerichtingen loodrechtopelkaargroeven aangebracht. Opdekruispunten werden de zaadjes gelegd. Dezaadjes bevonden zich aldus op zodanige
afstand van elkaar, dat dezicher uit ontwikkelende kiemplantjes geen gelegenheid kregenelkaar aan te raken. Bij het verspenen werden dekiemplantjes niet
met de hand aangeraakt, maar met behulp van een tweetal houten vorkjes losgewipt en overgebracht in potten met gesteriliseerde grond. De houten vorkjes
werden voor het oppakken van elk afzonderlijk plantje telkens opnieuw ontsmetdooronderdompelingineenoplossingvangroenezeepen trinatriumfosfaat.
De planten groeiden op in een insectenvrij.viruskasje. Op deze wijze werd elke
ongewensteinfectie buitengesloten.
Wat het oorspronkelijke doel betreft hebben deze proeven geen overtuigend
resultaatopgeleverd daarookdecontrole-plantenbijna allesteedsgezondbleven.
Deproef werd daarom meermalen herhaald. Inderdaad werdzeersporadischeen
viruszieke plant aangetroffen, voornamelijk in de niet ontsmette partijen. Dit
betrof echter slechtsongeveer 1 tot 2opde 1000planten.Aanvankelijk werdgedacht,datdegeringevirusovergangmethetzaadeengevolgzoukunnen zijnvan
de wijze van zaadwinning. Hierbij werd nl. door een gistingsproces het vrucht-"
vleesgrotendeels van het zaad verwijderd. Deproef werd daarom herhaald met
niet gegist zaad, dat zouit devruchten van mozaïekzieke planten wasgehaald,
afgespoeld, gedroogd en daarna onmiddellijk uitgezaaid. Het resultaat bleef
echter gelijk. Tenslotte iszelfs een partij zaad opzettelijk besmet door dezegedurendeeenhalfuurondertedompeleninonverdundvirushoudendsap.Ditzaad
werd vervolgens één dag gedroogd en daarna direct uitgezaaid. Ook hierdoor is
het percentage'ziekeplanten niet merkbaar verhoogd.
Het mozaiekvirus dringt blijkbaar niet door de zaadhuid naar binnen, terwijl
bij gunstigeopkweekomstandigheden, zoalseenruimelichtvoorzieningenniet te
natte grond, dekans geringisdat het jongekiemplantje besmet wordt door het
virusdatzichbevindtinhetvruchtvleesaandebuitenkantvandezaadhuid.Het
virus gaat dus slechts in geringe mate met het zaad over. Men moet echter wel
bedenken, dat ookdieéneplantopdeduizendtenslotte hetgehelegewaskanbesmetten.
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OVERBLIJVEN VAN HET VIRUS IN DE GROND

. Reeds eerder werd gepubliceerd hoe het strepenziekte virus in de grond kan
overblijven (VAN KOOT,9).Tevorenwas ietsdergelijksenkelnogmaarvastgesteld
voor het gewonetabaksmozaiekvirus door JOHNSON en HOGGAN (6).Sindsdien
iseenoverblijven indegrondbijverschillendeanderevirenaangetoond.
QUANJER (13)vermeldt het overblijven van het ratelvirus van detabak inde
grond, VAN DER WANT(20)vermeldt hetzelfde van hetstippelstreepvirus vande
boon en MCKINNEY (12) van een mozaïekvirus bij sla en bij tarwe, terwijl tenslotteookenkeleRussischeonderzoekersaangeven dat verschillendevirusziekten
indegrondkunnen overblijven.
Bijhetverdereonderzoek naar deomstandigheden, waaronder devirusziekten
bij detomaat indegrond kunnen overwinteren,isgeblekendatvooraltweepun
ten van belangzijn.
1. De inactivering is een oxydatieproces, waarbij micro-organismen een rol
schijnen te spelen. In een tevoren gesteriliseerde grond verloopt de inactivatie
minder vlot. Naarmate degrond slechter geaëreerd isduurt het langereeralhet*
virusisgeïnactiveerd. Indepractijk zietmendanookvaakdat inoudekasgrond
meteenslechtestructuurdeziekteveelvuldigeroptreedt. Invelegevallenkandit
slechts verklaard worden door een sterkere infectie van deze slecht geaëreerde
grond uit, waarin bovendien het bacterieleven weinig actief is.
2. Hetvirusbehoeft niet inplantenresten aanwezigtezijn omtekunnenoverwinteren.Virusinuitgeperstsapdoetditevengoed. Inditverbandishetgewenst
de uiterste zorg aan de hygiëne te besteden en geen plantenresten zoals rotte
vruchten e.d. op de grond te laten slingeren, zelfs niet tijdelijk. De afgeplukte
dievendientmenonmiddellijk ineenmandtedeponeren. Laatmenzeeerstenige
tijd opdegrond liggen,danworden zevertrapt endringt het virushoudendesap
indegrond.
Welkemaatregelen kanmen nunementegen debesmettingvan degrond uit?
De besmetting heeft voornamelijk plaats door aanraking van jonge stengels en
bladeren met besmette gronddeeltjes, dusaan deoppervlakte van degrond. Dit
isduidelijk geblekenbijhetafdekken vandegrond metrivierzand. Indepractijk
is een dergelijke afdekking moeilijk uitvoerbaar. Turfmolm zou beter geschikt
zijn, doch is vrij kostbaar. Zij kan echter naderhand tevens dienst doen voor
structuurverbetering. GLAS(5)vermeldt een gunstig resultaat van het afdekken
van de grond met zaagsel ten opzichte van de besmetting van Cladosporium
fulvum.Het zou demoeite waard zijn hiermee eenseen proef te nemen op met
virus besmette grond. Demeeste tuinders zullen het gebruik van zaagsel echter
welnietaantrekkelijk vinden.
Het bestezouzijn degrondteontsmetten.Opadviesvan Prof.TENDELOOzijn
proeven genomen met het toevoegen van koperverbindingen aan de grond ter
stimulering van de oxydatieve inactivatie. Deze proeven hebben echter geen
succes gehad. Ook bij toevoeging van zeer grote hoeveelheden (0,4gCuS04 per
kg grond of 120kg per are) kon niet de minste versnelling van de inactivering
worden waargenomen. Het gebruik van formaline en chloorpicrine had evenmin
succes.Zorestalleen nogdemogelijkheid vanhetstomenvan degrond.
Omover dezemogelijkheid goed ingelicht te worden, was het eerst nodigom
het verband tussen deinactiveringstemperatuur van het virusendeverhittingsduur tebepalen. Deresultaten van dit onderzoek kan men aflezen uit grafiek 1.
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Evenals bij vele microörganismen (VAN KOOT en WIERTZ, 10) kan het verband
tussen deze beide grootheden zeer goed weergegeven worden door een formule
van de algemene vorm (y- a)•y/x = b. Hierin stelt yde letale temperatuur voor
en xde duur van deverhitting, terwijl ademaximum temperatuur is,waarbij het
virus onbepaalde tijd actief blijft. Voor het mozaïekvirus van detomaat geldt de
formule (y-79)-y/x= 33. De gevonden afwijkingen zijn niet groter dan 1,1 °C.
Men ziet hieruit dat voor het inactiveren van het virus in de grond, een temperatuur nodig is van minstens 80 °C. Een verhitting gedurende 1uur tot 82,5 °Cis
voldoende om alhetvirus te inactiveren, een verhitting gedurende 3 uurtot
80° Cishiervoor nog niet geheel voldoende.
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Men mag hieruit dus wel concluderen, dat het nodig zal zijn om de grond zeer
zwaar testomen, wil men een afdoende desmfectie verkrijgen. Hier staat echter
tegenover dat het niet noodzakelijk is de grond tot op grote diepte te verhitten.
De grond wordt nl. in hoofdzaak besmet van bovengrondse plantendelenuit,
terwijl deinfectie van het gewasookweeraan deoppervlakte van degrond plaats
heeft. Het virus is geen organisme, waarvan men kan verwachten dat het zich in
sterke mateopen neer kan bewegen indegrond. Alleenmet eensterk neerdalende
of opstijgende waterstroom zou hetkunnen worden meegevoerd. Het lijkt ons
daarom het geschiktst om de grond zwaar te stomen tot op een diepte van 20 tot
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25cm,waarbij dooreengoedeafdekking ervoorgezorgdmoetwordendatookhet
oppervlak van degrond overal eentemperatuur van minstens 80°Cbereikt. Na
hetstomenmoetdangeplant kunnenwordenzonderdateerst nogweereendiepe
grondbewerking plaats vindt.
SAMENVATTING

Proefondervindelijk werd aangetoond dat het naaldblad-symptoom bevorderd
wordt doorlichtgebrek, eninminderematedooreenovermatige stikstofvoeding.
Serologisch kon geen verschil tussen het naaldbladvirus en het mozaïekvirus
worden vastgesteld. Verschillende waarnemingen maken het waarschijnlijk, dat
ook hetstrip-symptoom (necroseopbladeren enopvruchtstelen) endeongelijkmatigekleuringvandevruchten nietaanapartevirusstammen zijngebonden.Dit
is echter nog niet door serologisch onderzoek bevestigd.
Verschilleninvatbaarheid voormozaïekviruskunnen wordenaangetoond door
inoculatiemetsterkverdund virushoudend sap(b.v. 1 op 100.000).Opdezewijze
isgeblekendatjongetomaatplanten,diezijnopgekweektineendonkereomgeving
bij hogetemperatuur envochtigheid,aanzienlijk vatbaarder zijn danplanten,die
in het volledaglicht bij lageretemperatuur envochtigheid zijn opgekweekt.Met
het onderzoek van rasverschillen invatbaarheid isnogpaseen begin gemaakt.
Bij uitsluitingvan elkekansopinfectie van buiten afenvanonderlinge infectie,blijkt hetmozaiekvirusslechtsinzeergeringemate(0,1-0,2%) met hetzaad
over te gaan. Dit is zelfs het geval wanneer het zaad 1dag voor het uitzaaien
invirushoudend sapwordt ondergedompeld.
Grondontsmetting tegen het mozaiekvirus met chemische middelen bleek niet
goed mogelijk. Toevoeging van koperzouten gaf geen versnelling van deinactivering. Het verband tussen de letale temperatuur en de verhittingsduur wordt
zeer goed weergegeven door de formule (y- 79) -y/x= 33. Door een verhitting
gedurende 1uur tot 82,5°Cwordt al het virus gedood. Een goede ontsmetting
kan waarschijnlijk wordenverkregen doordebovenste20tot 25cmgrond zwaar
testomen.
SUMMARY

Experiments have shown that the development of the fern-leaf symptom
(Fig. 1 and 2) is favoured by low light intensity and to a lessextent byexcess
nitrogen.Serologically, no difference was detectable between the fernleaf virus
and the mosaicvirus. In addition, the results of several experiments indicate
that the „strip symptom" (necrosison leaves and fruit stalks) and the irregular
colour formation inthe fruits (Fig.3)need not be symptoms of separate virus
strains. However,this has not yet beentested byserological methods.
Differences insusceptibilitytomosaicviruscanbedemonstrated byinoculating
with a highly diluted virus-containing sap,(e.g. 1 in 100.000).Such inoculations
'have shown that young tomato plants grown under low light intensity and at
high temperature andmoisture are much moresusceptible than plants grownin
full daylight under conditions of lower temperature and moisture (Table 1).
Experiments onvarietal differences have been started.
Through the exclusion of all outward and mutual infection it has beenshown
that themosaicvirusisseed-bornetoonlyavery lowdegree(0,1-0,2%). Thisis
the caseeven when the seed isimmersed in virus-containing sap the day before
sowing.
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It does not appear to bepossible to combat the mosaicvirus by soil disinfection
with chemical agents.Theaddition ofcoppersaltsdid notaccelerate inactivation.
The relationship between duration of heating and lethal temperature is given
by the equation, (y- 79) y/'x = 33 (diagram 1).Allvirusisdestroyed by heating
for 1 hour at 82,5°C. A satisfactory disinfection is probably obtainable by a
thorough steaming of the upper 20-25 cm of the soil.
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