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Veralag van de reis naar Engeland,van 10 - 16-7-«60»
door K. Verhoeff.

1. Doel?
Het doel ran da reis was» sdj ta oriënteren 0p hat werk, dat in &igeland
wordt gedaan op bat gebied van schiiwtelsiekten van groentegewassen, mat name
van da tomaat.
Hiertoe werd een be soek gebracht aam
a. Glasshouse Crops Research Institute; Rustington.
b. national Vegetable Research Station; Wellesbourne.
c. N.A.A.S. Area Laboratorium; fveshaa*
d. Lea Valley experimental Stationj Hoddesdon.
2. Olaeghouga Crops Research Inatitute.
Op dit institut werd ik ontvangen door Mr. G .F. Sheard. Oese gaf een
korte uiteensetting van het werk dat daar verricht wordt, bracht «ij in kontakt met de verschillende ondersoekers en maakte tenslotte een rondgang langs
de verschillende proeven in de kassen.
Miss Dr. 0 Stone -— Dr. Stone heeft haar werk over echte aeeldauwschim•els praktisch beëindigd. Zij gaat virologiach werk doen, o.a. «eristeomculteres

van anjer.

foor Eryeiphe ciehoracearum van komkommer heeft sij kannen bewijsen, dat
dese over kan gaan op de meIk distel (Sonchus spec). Op deze plant vont de
schimmel perithetien, sodat hiermee overwinteren mogelijk is. Sommige soorten
van het geslacht Sonchus sijn bovendien overjarig, sodat overblijven d.n.v.
^fcelivua eveneens »ogelijk is.
Het aantal geslaagde infecties, na overbrengen van conidien van 1. ciohoraeearum
va® kowkowaer op Sonchus spec., bedraagt ongeveer 100*. Dit percentage be
draagt slechts 18~20Jt bij overbrenging van conidien van Sonchus spec, op
koakoamer* De uit dese infecties ontatane aantastingen vorsen sporen, die voor
10QS& infecties geven bij overbrenging op komkouraer.
iet gewas schorseneer (Scorzonera hispanica), dat in ons land van belang kan
sijn in verband Mt het overblijven van 1. ciehoraeearu» van koakoNMr — op
schorseneer worden perithetien gevormd — was niet in haar proeven opgenomen.
Het ondersoek werd uitgevoerd net steriel opgekweekte planten. Bij het

inoculeren werd

1 spore op de cotylen gebracht, waarna de ontwikkeling van

het eventueel ontstane mycelium onder een binoculair kon worden vervolgd.
Mr. P.H. Williams

De heer Williaas heeft zieh o.a. bezig gehouden «et

onderzoek over verschillende schimmelziekten bij tomaat.
Didymella lycopersici —— Het werk op dit gebied heeft zich voornamelijk
geconcentreerd op het verkrijgen van een goede infectie methodiek voor het
toetsen van fungiciden.
Be »eest geschikte methode om "rotpoot" op te wekken bleek die te zijn, waar
bij om de stengelbasis van de plant een zand-haverraout culture van de schimmel
wordt gebracht. Het inoculum wordt een beetje met de bovenste grondlaag ver
mengd. Inoculaties met behulp van sporensuspensies slagen in het algemeen
alleen, als de grond vers gestoomd is. In sommige gevallen had hij waargeno
men, dat de symptomen zeer plotseling kunnen optreden. Een gezond lijkende
plant kan na 24 uur slap hangen en een grote bruingekleurde neeroüsche plek
aan de stengelbasis vertonen. Pathologisch-anatomisch had hij dit niet nage
gaan. lij het maken van isolaties van Didymella lycopersici uit aangetaste
planten kunnen 2 "stammen" geïsoleerd worden. De «ie vormt geen, de ander
vormt vele pycnidien op agar-media. Ben pathogeniteitsverschi1 bestaat er
tussen deze 2 typen vermoedelijk niet.
De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van een besmetting acht hij
de aanwezigheid van aangetaste plantresten van een vorig jaarj hetzij in de
grond, hetzij in de omgeving van de kas aanwezig. Zaadovergang als oorzaak
van een epidemisch optreden van deze schimmel lijkt hem minder waarschijnlijk.
Uit proeven, waarbij de planten verschillende hoeveelheden N kregen
toegediend, bleek dat een gewas, opgegroeid met een hoge N-gift in de bodem,
onder bepaalde omstandigheden sneller de symptomen van een Didymella aantas
tingen laat zien dan een gewas, dat met veel minder N in de grond is opge
groeid, onder overigens gelijke omstandigheden.
Vertieillium albo atrum en ?. dahliae —— Doordat de grond regelmatig
ontsmet wordt, is de ziekte door deze schimmels veroorzaakt, geen groot pro
bleem meer. De heer Williams maakt onderscheid tussen Vertieillium albo atrum
en V. dahliae, V. albo atrum heeft volgens hem een lager fcemperatuur-optimum
om de planten aan te tasten dan V. dahliae. Ook zou V. albo atrum pathogener
zijn dan V. dahliae. Het werk van Dr.Ir.G. van der Ehde, destijds in Baarn
over deze schimmels verricht, kende hij niet.

Voetrot bij tomaat

Behalve Di<fcrmella lyoopersici speelt la Ingeland

ook Plytophthoraparasitica hierbij eea rol. Rhizoctonia solan! wordt niet vaak
gevonden als oorzaak van "rotpot", Hat ziektebeeld beschreef hij als aan rot
ting vanuit da hoofdwortel. Sit baald doat vaal dankan aan dat, varkrag«» na
Mn tasting met flicfcrmella lycopersici.
Daar voor bat isoleren van Phartophthora oitaraard aan andara methodiek gevolgd
noet worden, dan gebruikt wordt voor hat isoleren van Ehizoctonia, Qidymella
of Botrytis, kan nog niet gezegd word«}, of Plçrtophthora parasitica ook in
Nederland voetrot bij tomaat veroorzaakt.
Mr. W.H. Read —— Be heer laad houdt «ich basig met hat doan van baatrijdingsproeven.
Voor de bestrijding van Didymella lycopersici heeft hij mit captan goede
resultaten verkregen. Het middel wordt dan bij da plant«! gebracht kort voor
het uitplanten en ongeveer 3 wéken daarna, iet optreden van "rotpoten" wordt
hiermee grotendeels voorkomen. In da pot krijgt élke plant 80 cc van een
0,2555 cap tan ( van het in da handel gebrachte middel } oplossing in water, na
hat mitplanten krijgt elke plant 120 cc van aan 0,5$ oplossing in water. Soor
da behandeling ontstaat soms een geringe groeiraming.
—- Tijdens het bezoek aan het Lea Valley experimental Station, vertun ik,
dat de kwekers eaptan tegen ßidymella gebruik«) in de helft van da coneaatraties, zoals dia door hat Research Institute worden opgegeven.
Ala prakti jkervaring werd opgemerkt, dat naarmate de planten langzamer groeien,
de Invloed van eaptan niet alleen duidelijker is, maar ook ernstiger. Bij
vroeg geplante tomaten wordt daarom nog weinig gebruik van captan gemaakt ——
Da bestlijding van Siysiphe oichoraeaarum op komkommer met Karathane
liet nogal eens te wensen over. Het oudere middel zwavel wordt nu weer gebruikt, dat beter© resultaten geeft dan Karathane* Hiertoe wordt de zwavel ver
dampt, door dit op een electrisch verwarmd schaaltje te brengen.
Als neveneffect (?) ontstond ook veel minder aantasting door Hfoospaerella op
de plant«!.
Uit grondontsmettings proeven, waarbij stomen, chloorpicrine en vapam mat
elkaar worden vergeleken, blijkt en is ook het vorige seizoen gebleken, dat er
geen verschillen optreden tussen deze 3 manieren van ontsmetten. Als controle
geldt grond, die in 4 jaren niet ontamet is, maar waar wel ieder jaar

4.

toasten ia zijn geteeld. fci des« grond bevinden sieh o.a. neraatoden, Colletotriohem en andere "root-rot-diseases".
Dr. L. Broadbent — Br. Broadbent doet momenteel feel werk over het
aosaiekvirus van de tomaat»
Uit zijn proeven, die zeer nauwkeurig worden genomen, blijkt o.a. dat opname
van het vira» vanuit de grond Bogelijk ie aie er vrij veel bemette planten
resten in de grond aanwezig zijn. Een grappig effect werd verkregen na ontsmet
ting van de grond met vapa». Voor de ontsmetting vas de grond gemengd met
virus-sieke plantendelen. Ret aantal door het aosaiekvirus aangetaste tomateplanten vas in de »et vapa» ontsmette grond ruim 2 keer zo veel sis dat, in
de niet ontsmette grond. Volgens Dr. Broadbent kwam dit doordat vapa» de
micro-organismen in de grond heeft gedood, zodat er weinig afbraak van de
virussieke plantenresten had plaats gevonden*
Uit met virus besmette sa-den kunnen zieke plantjes gekweekt worden. Deze
sijn echter in het kiemplantstadiua ai zodanig afwijkend, dat de*e gemakkelijk
van de getonde plantjes worden onderscheiden.
Be besmetting van jonge planten, die kort na. het uitplanten al zichtbaar wordt,
komt vlgs«eian ook niet door een zaadovergang, maar is een besmetting van
buiten af, ontstaan bij de vele behandelingen, die de planten ondergaan al
vorens «ij uitgeplant sijn.
Via tabaksplanten, opgekweekt uit saad van het Proefstation te Naaldwijk
(O.P. ïemohlen en H.J.van Dorst) heeft Dr. Broadbent aan kunnen tonen, dat
het mozaiekvlrus in de tonmat

een ander virus is dan dat van de tabak- Uit

«sigaretten e.a. was ook alleen tabaksmzaiekvirus te isoleren, geen tomaatmozaiekvirus.
Dese resultaten waren ook door de heren Tarmohlen en van Dorst verkregen.
In enkele kassen van het Resesrch Institute stasn proeven in over de
invloed van een virus-aantasting op ds totale opbrengst van tomateplanten.
Hierbij wordt so nauwkeurig gewerkt, dat de controle ook geheel virusvrij was
gebleven.
Algemene opmerking.
Alle onderzoekers hadden van te voren van de administratie een briefje ontvangen,
dat een besoeker kwam en wat sijn speciale interessen waren. Elke ondersoeker
kon dan ook van te voren nagaan, of hij nog iets van de besoeker wenste te

weten. Dit qrsteem leek me zeer goed en verdient mogelijk navolging in naald
wijk.
3. national Vegetable Research Statiën.
Hier werd ik ontvangen door Br, W.ü. Ksywccth, hoofd van de afdeling plant
pathology. Dr. Keyworth gaf eerst e«n overzicht van de taak en van het werk
op zijn afdeling, vertelde daarna iets over zijn eigen werk en bracht me in
kontakt set de andere onderzoekers.
Dr. Keyworth heeft zich o.a. bezig gehouden met de "silvering* ziekte van
de biet. Deze ziekte wordt door een bakterle veroorzaakt, hoewel men aanvan
kelijk dacht met een virus te doen te hebben. De ziekte kon n.l. zeer gemakke
lijk met sap worden overgebracht.
Momenteel gaat hij zich concentreren op het probleem van de verwelkingsziekten, veroorzaakt door Fusarium en VerticiUium, Voor de benadering van
deze kwestie gaat hij voorlopig uit van Verticillium met als waardplant de
tomaat. Met behulp van entings- en bewortelingsproeven hoopt hij een nader
inzicht te verkrijgen in deze materie.
Dr. Keyworth bevestigde, dat Pfcytophthora parasitica voetrot bij tomaten
veroorzaakt, meer dan Rhizoctonia solani. Deze laatste kon bestreden worden
met PCNB.
Bremia lac tueae in sla is niet zo'n groot probleem als dat in Nederland
is geweest. Meer schade wordt ondervonden door aantastingen van Botrytis
cinerea. Om deze schimmel te bestrijden wordt voor het planten PCNB door de
bovenlaag van de grond gewerkt. Het gewas wordt later met Î.M.T.D. bespoten.
R.B. Maude — De heer Maude heeft het werk over Dicjymella lycopersici
overgenomen van Miss. D.E. Knight. Gedeelten van haar werk worden binnenkort
gepubliceerd. Het werk over deze parasiet heeft zich aanvankelijk geconcen
treerd op een bruikbare bestrijding, Uit toetsingen van verschillend® middelen
kwamen maneb en captan als goed bruikbaar naar voren* Hierbij werd gebruikt
0,5% maneb en 0,25# captan, iedere 3 weken verspoten. Gaptan werkt voorname
lijk preventief, terwijl maneb preventief en curatief enige werking bezit.
De beste resultaten werden verkregen met ethyl mereuri fosfaat maar nadat
hiermee een ongeluk was gebeurd, is het gebruik van dit middel verboden.

Dit jaar hoeft mm kunnen aantonen, dat uit »et Didymella be «nette zaden,
Inderdaad zieke planten kunnen groei«). Hierbij werden bijna rijpe vruchten
gei'noeuleerd bij de kelk» marna de schiiwnel naar binnen groeide* In de buiten
ste saadhaid is sgreeliun en sijn pyenidien aanvesig. De Middelste saadhaid

vormt klaarblijkelijk een barrière voor de seM«w»l. Bij het doorbreken Tan
de kle» door do saadhuid kunnen de co^rlen of kan het stengeltje aangetast
«orden* Dergelijke plantjes sterren spoedig af. Een besmettingsbron is eohter
aanwetig. Bij de teelt van natuurtonaten speelt het aanwesig sijn van aange
taste plantresten een Teel belangrijker rol voor het ontstaan van eerste aan
tastingen.
I^copersicum hirsutu» var. glabratum is resistent voor Mdsrmella lycopersici. Be BI generatie, verkregen uit kruising van dese plant pit I*. escu
lent»* was resistent evenals een «teel van de eerste terugkrui slngegeneratie
van dese F1 met L. esculentun.
A.S* Shannon

Se heer Shannon heeft over "parsnip oanker" gewerkt, d.i.

een aantasting van de wortel van Pastinaca sativa. Hij heeft bewezen, dat de
eigenlijke kanker veroorzaakt wordt door Itersonellia spec. of door Phoma spec.,
elk net typische symptomen, die wél veel op elkaar lijken. Vooral oudere
wortels sijn vatbaar. Vanuit wilde soorten sijn resistentie genen verkregen,
die ingekruist worden in handelsrassen.
M.J.W. Webb

De heer Webb vertelde over s'n werk, dat hij samen mt

Dr. Tomlinßon, die in AMerika vertoefde, heeft gedaan.
Dit slaplanten met "big-vein" sgrwptoœen kon Olpidiu® brassieae geïsoleerd
worden. Ma inoculatie «et soösporen van dese schimmel, kregen gesonde sla
planten de typische qrmptonen. De siekte treedt vooral op in sandige grond,
die wat buut is.
Uit slaplanten mt nosaiekverschijnselen konden zowel het sla nosaiek
virus als het keakosraervirus 1 gei'soleerd worden* Worden planten gei'noeuleerd
yet het slanosaiek, dan vertoont na enige tijd pin* 20$ van de planten
symptomen. Wordt net een mengsel v«t alantosaiekvirus en konkonraervirus 1
gei'noeuleerd, dan worden alle geinoculeerde planten siek* Als toetsplant
voor dese twee vlren wordt Chenopodiun aaaranticolor gebruikt. Hierop ontstaan
bruine *looal lesions" na inooulatie net het slaaosaiekvirus, en lichtgele
plekjes na inooulatie net konkonaservirua 1 *

Echte meeldauw op knolr&ap (Erysiphe polygon! ) kan goed bestreden nord«»
door bespui tingen met ZnSO^. Ir treedt een accumulatie van Zn In de bladeren
op. Be op de blader«» gebrachte sporen kiemen wel, maar er worden fee» hauatorla gevormd. Cadmium en nikkel hebben een dergelijke werking.
Bij de chxyeant en bij de kruisbes kon een dergelijk effect ut Zn niet Terkregen worden» hoewel er wel een accumulatie van Zn in de bladeren werd aan
getroffen.
Algemene opmerking.
Door de bisondere goede samenwerking op dit laboratorium ben ik getroffen.
Het sijn -voor het Merendeel jongere neneen die hier werken en allee zijn
enthousiast.
Naast het toegepaste ondersoek kan ook fundamenteel werk worden verricht,
hierin is men tamelijk vrij*
Efresham Area Laboratorium.

.

Aan dit "praktijk" laboratorium is Br. S.O. Walker als phytopatholoog
verbonden. Rij behandelt voornamelijk de problemen, die uit de praktijk naar
voren komen) stelt de oorsaak van verschillende «lekten vast, om daarop een
advies te kunnen geven betreffende de bestrijding. Bovendien tracht hij de
resultaten, die op de laboratoria in Wellesbourne en Rustington worden
bereikt, bij és kwekers ingang te doen vinden.
Had men aanvankelijk voornamelijk met vollegrondsbedrijven te maken, er worden
steeds meer warenhuis«) gebouwd. Dit in navolging van een aantal Nederlandse
kwekers, die sich daar hebben gevestigd.
lij de tomaat sijn de belangrijkste problemen het mosaiekvirus en schimmel
aantastingen van Botrytis cinerea (vooral op de stengel), Phythophthora
infeetans (op de vruchten) en in geringe mute Mdymella lycopersioi (stengel
en vrucht). Voorts spelen "root-rot-diseases* een belangrijke rol, waarvan
dan genoemd worden nematoden, Colletotriche® en "corky root". Vermoedelijk
omdat nematoden een belangrijke rol spelem, worden vrij goed resultaten met
vapam verkregen. Dit middel wordt in toenemende mate gebruikt.
Het de heer Roberts van de N.A.A.S. heb ik toen een besoek aan enkele
bedrijven gebracht, o.a. aan dat van de heer Euwens.
Lea Valley experimental Station.
Mier werd ik ontvangen en rondgeleid doornde heer Adams; de heer Wiggell

(pfcytopatholoog) moot dl« dag plotetling weg. St hm> Adams vertelde iets
over de gang f« taken m ovtst htt werk, dtt daar gedaan wordt.
Dit Station la nog gahaal in opbouw. Een aantal

kaaaen, aan ketel hui a «a

aan werkschuur tijd gereed. Hosentael la in aanbouw een laboratorium, een grote
pak- «i sorteerrulsste, 3 rolwarentauiajea m enkele halten voor per tontel*
De proeven dit Mar genomen worden si ja atark op dt praktijk gericht. Alt
sodtnig tal dit een belangrijk centra» wordtn.
Lopende proeven sijn o.a. toaateraaeenproef ? verschil in dag- en in naohttexperatuur bij enkele tornaterasaenj koakoMserrassenproef} invloed va» de a taal*
hoeveelheid op de ontwikkeling m op de totale opbrenget van koakmmr, benmraasenproevenj ehiysantenraseenproeven, towel onder glas alt buitenj toetsen van
««deelt fungiciden. De opstelling van de proeven wat meestal in een blokktnprotf.
itt gthttl tag er goed verzorgd «dt* Het lijkt me belangrijk, nauwere banden tt
leggen tussen Naaldwijk tn Hoddttdon, speciaal voor dt »tnsan van de afdaling
teelt.
Op dit station wordt gebruikt gemaakt van aan wagentje, inhoud pist. 1 m5,
waarvan dt bodm dubbel lt. In htt bovtnttt dttl sijn gtatjtt aangebrteht
terwijl de ruimte in de bodem via een kraan nat aan stoomtoevoer verbonden kan
worden. Op dest wijst kan sttr geraakkelijk potgrond gestoomd worden, waarbij
gttn langt stooRtoevoerleldlngtn nodig si$3.
De grond kan vanaf de niet ontsmette voorraad, «via dt tt aonleldlng" na«» dt
cntcnatta voorraad worden gereden «3 daar gelost worden door (te laadbak tt
kiept®.
Dt wagentjes kunnen ook gebruikt worden o» planta» en dgl. te vervoeren, slj
si$a nl. voorsitn van luchtbands «1 komm dus bet gehele jaar worden gebruikt.

