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Inleiding
Nadat uitAmerikabekend gewordenwas,datmendaarover
Verticilliumresistente tom.atenrassen"beschikte,isgetracht
dezerassenookophetProefstation tekrijgen.Nadatmenhierin
door"bemiddelingvanhetI.V.Oh.te'Jageningengeslaagdwas,zijn
in1949dedriezogenaamdeVerticillium resistente rassen,ril.
Sssar,Simi:enRiverside,ongeënt uitgepoot inïïIV.
(zieookverslag overtomaatkruisingen in 1949).
In1949werd indedrieresistente rassengeenVerticillium
aangetroffen.Verder"bleekechter,datomandere redengenoemde
rassenhiernietbruikbaarwaren« haast eengrote gevoeligheid
voor "Meeldauw"washetgrootste bezwaarnogeenzeerslechte
vruchtvorm.
Devruchtenwarennl.zeergrof enoverwegend bonkig enzeer
sterkgemoot.lietideeisdaardoornaarvorengekomenomde
normalecultuurrassenteentenopdevoorVerticillium resistente
onderstammen,omaldus teprofiterenvanhetvoordeelvande
resistentie vande onderstam,terwijlhierbijhetnadeelvaneen
slechtevruchtvorm opgehevenkanworden.Omdat ookervaringwat
betreftdetechniekvantomatenenting isopgedaan zalookdit
puntinditverslagnaderwordenbesproken.
gevolgenjtschni^i^Jji_i_het entenvantomaten
Ophet proefstationissteeds gewerktvolgensdespleetentLiefhocie.Dezemethodekontvrijwelgeheelovereen,metdespleetentmethodewelkebijdekomkommersin '49ooknogveel.in
gebruikwas.Alsonderstamwordtgebruikt eennog jonge,doch
î

overigenswelpootbare plant.Bijzononderstammoet destengel
opdeplaatswaarmenhemdoorsnijdt3»5a4»5mmdikzijn.
Verdermoetmendeentplaats liefstbovenhetderde bladhouden
omdatmenanders eenonderstammet zeerweinigblad overhoudt.
Juistomdatdeonderste bladerenvan.eentomaatplantzeerklein
enkort zijnmoetdaaromliefstbovenhetderdeblad geëntv/orden.

2.
Ongeveer 2en]'bovenditderdebladwordtdekopvande
plantafgesneden.Daarnav/oratvanaf deafgesnedenplaatseen
overlangse insnijding genaakt tot indeknoopwaarlietderde
blad staatingeplant.
Overde ingesnedenstengelwordt,evenalsbildekomkommerenting,
eenloodliulsje,datgemaakt isdooreenloodstripje van3x gcm
omeenspijker terollen,overde insnijding geplaatst endaarna
leaneenwigvormigbijgesneden ent ertussenwordengeplaatst.
Hierbijmoetmenervoorzorgen,dathetloodbandje zichzohoog
mogelijkbevindt.
Als entkunnenhetbeste éénmaalverspeende planten,die
lobruikt.worden
voldoende ruimheobengesxaan'senplantaievoor oppoxxengesekikx
isisookvoorentgeschikt.
' ..,Zijndeentenveel
dikker enzwaarderdanzijnzeweldratopzwaar envallengemakkelijker uit enzijnzezeer ijlopgegroeid dankanmenzemoeilijk
wigvormigbijsnijden.Ditlaatstekanmennaenige oefening
gewoonopdehand doen.Omdatdeentdusaanzienlijk jongeris
dandeonderstammoetdezelaatste ,afhankelijkvanhetseizoen,
eentijd.eerder gezaaidworden.Inonzeproefwaarbijdeopkweek
inmaart enaprilplaatsvondwerd,doordeonderstammen 14dagen
vroegertezaaien,eengoed resultaatverkregen.
Hahet entenmoetendeplantenineenomgevingmet eenvrij
hogeluchtvochtigheid geplaatstworden.Heteenvoudigst iswaarschijnlijk omoverdeplantengedurende enige dagendubbelglas
aantebrengen.Alleenwanneermenovereenapartekasvoorde
opkweekvangeënte tomaten zoubeschikken zouhetwellicht
mogelijk zijnhierin,zonder gebruiktemakenvandubbel glas,
deluchtvochtigheid voldoendehoog optevoerenende entplanten
inleventehouden.
Bijscherpzonnigv/eerdientverderweleenweinig teworden
geschermd.
Inhet algemeenbehoeftdeluchtvochtigheidnietzohoog te
wordengehoudenalsdatbijkomkommershet geval is.Waarschijnlijkverdamptdetomaatmindervocht envindtdevergroeiingvan
entenonderstam snellerplaats.
Verder zietmen,datnahet entenzichvele dievenopde
onderstam ontwikkelen.Dezemoetenverwijderd v/ordendaarovergroeiingvandeenthierbijinhet geheelniet uitgeslotenis.
Tenslotte zalhet aanbevelingverdienenombijhet enten,nietal
tekleine pottente gebruiken.De onderstam staatril.vrijlang
indepot.

Haast QÜKC methode,v/eIle:egoed bevielnullenerooi-::nog
v/elanderemethodenmogelijk zijn.Hiervanlieobenwijechter
geen ervaring.Welmochtenv/eop 10maart 1949eenschrijven
ontvangenvanDrs.11jallingiiwaarin ooknogeenmethodevan
tomatenenting'beschrevenwerd.Dezemethode komt inhetkortop
hetvolgendeneer.
Alsdetomatenplantjestv/eeofdrie ofmeer echtebladeren
slaa._d.ervel,dochtopspleetoriiingenschenen,vooral alseen
flinke entgebruiktv/ero. bete^ door tegroeien.
Doordat detomaat eenronde zeergladde stengelheeft,ishet erg
moeilijkmet entclips tev/erken(daarom datv/ijloodbandjes
gebruiken).Tenslotte ontwikkeldenv/ijeenmethode diewede
"okselspleetenfing;'hebbengenoemd.Deonderstamwordtvlakboven
eenblad (b.v.het tweede echteblad)doorgesneden enerwordt
nu (vanbovenaf)meteenbijtelvormig aangeslepenspijkereen
spleet gemaakt,gedeeltelijk inde stengel,gedeeltelijk inde
basisvande steelvanhetbovenste
stengelniettevernaardewandto
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omaatvrijvernaarbinnen enals
stengelde entnietvast.Deent
leden)wordtnuindespleetgezet.De
V een of tweezijdig tofi^psripn
inta ctebuitenwand vand
tengel
:1vande
ne" Lnxacts
bladsteelhoudenhem opzijnplaats.De entmag ietsscheef
staan (overdebladsteelheenhangen).Zelfsopdedunne stengeltjesvanlycopersicumpimpineilifoliumkonopdezev/ijzegeënt
worden.De entplaatswaslaterbijveelplantennauwelijks terug
tevinden.De geënte plantenv/ordenopdegebruikelijkemanier
dagenonderdubbel glas,tamelijk
verderbehandeld. Haenkel
varm envochtig,//ordenzeafgehard ennaeendagoftienals
gewoneplantenverdervoortgekweekt.
Detv/ee'bijgevoegdeschetsjeskunnenéénenander nognader
verduidelijken.
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4.
Entproeven 1949
In 1949werden ophet Proefslation de eerste entproeven genomen.
Eet rasAilsaOraig werd toen op de rassenVirumB enDominant geënt.
Van de 80gemaakte entingenmislukte erniet één. Deze geënte plantenwerden tussen de tomaatkruisingen gezet enhet enige doelwas,
na te gaan of enting practisch mogelijk was enhoe de geënte planten
zichnahet uitpoten zouden gedragen. Ook zijn bij 15 planten opbrengstbepalingenverricht en alhoewel de opzet in enkelvoud plaats
vond ende ongeënte AilsaOraig opeen andere plaats in 'tWarenhuis
stond en er aldus uit de oogsfcijfers geen betrouwbare conclusies
mogen worden getrokken zijn de verkregen oogstenhet vermelden nog
waard (zie tabel1 ) .
Uit deze tabel blijkt dat het entengeen duidelijke invloedgehad

. I n g een g e v a l it
jotaalopbr
h e e f t O;
cle t eno.ens a a n wezig d a t e n t e n dte o p b r e n g s t e n i g s z i n s zou d r u k k e n .
label 1
T o t a a l o o g s t en s o r t e r i n g van geënte en ongeënte A i l s a O r a i g .
aantal
iBomcen

A i l s a O r a i g op Virum 3
Lil;:

3

I

510

-t3

.Craig opDominant|

Ailsa Oraig onweënt

0

-D

36
)

5

309
24 i210

00

kriel

149 ('o
184 91
202 178

tdaal
gewicht
ingramme]

42

37.550

44

32.465

137

32.330

De sortering van de ongeënte Ailsa Oraig was verder beduidend
fijner nl. veelmeer 0,CO enkriel enminderA enB.
ïabel IIkan verder een inzicht indevroegheid geven.
Vermeld is aldaar hoeveel er geoogst was op 22 juli.Eet blijkt dat er
geen duidelijk verschil invroegheid waarneembaar is.De tendens dat
bij de groteAilsa CraigmeerC en00 geoogst werd ishier reeds
aanwezig.
fabel II
l^ogtaalqogst en sortering

tot 22 juli enpercentage van de

totaaloogst ou

jj/ihi

aantal
i

Bonken ;B ;A
Ailsa Craig opVirum B

Q

ho:20

Ailsa Craig op Dominant

0
0

I5;24
! 1:29

Ailsa Craig ongeënt

0

CC kriel

\ i. 2

10
10 ! 4: 2
11 17 ; 7

totaal jév/d
gew. inf'totaalgrammen oogst
2940

7.1

3620

11.2

2705

8.4

5•

deeerste trosbloeide.ZowerdbildeongeënteAilsaCraig.op
4iiei,bijdeopVirunBgeënteop 15'mei enbijdeopDominant
geënte op15meide eerstebloeiwaargenomen.Bijdeongeënte
plantenwerd dusongeveer 10dageneerder"bloeiwaargenomendan
bijdegeënteplanten.Ookis'berekendwanneer deeerstebloei
vangemiddeldvijftienplantenplaatsvond.
Ditv/asbijdeongeënteÀilsaOraigop'/'mei,opDominant geënt
op 18mei enopVir
um3geëntop 17mei.
Datdebloeivandegeënte plantengemiddeld tiendagenlater
viel isgoedverklaarbaardoorlietfeit,datmen jongereplanten
heeftgeëntopdegelijkmetdeongeënteAlisaCraig uitgezaaide
VirumBenDominant.Minderduidelijk isdaaromlietfeit,datdit
verschil invroegheid ookniet intabelIItotuitdrukking

Entproeven 1950.
De indit jaargenomenproevenzijngrotendeelsmislukt.
.Kadeentingwerd getracht omdeplanten
zonderdubbelglas aandegroeitekrijgen.Dit isslechtsgedeeltelijk geluktwant slechtsi50procentvandeentingenzijn
geslaagd enlateropbedrijven,waardegrond doorVerticillium
besmetwas,,uitgeplant.Opdevolgendebedrijvenwerdende
volgendehoeveelhedengeënte plantenuitgezet.
Jac.v.d.Sar te 's-G-ravenzande vijftien (opEssar,Simi enRiverside)
Jac.v.Rijnte 's-G-ravenzande elf (opSssar enSimi)
M.v.d.KnaapteKwintsheul (
(opEssar,Simi enlliverside)
Jac.v.MourikteRotterdam,vijftien (opEssar,SimienRiverside)
SteedswasSingleGross alsentvariëteit gebruikt.'
Laterisviarapportjeshetvolgende'bekendgeworden.
BijJac.v.d.Sar trad dit jaarinhetgeheelgeen"slaapziekte"op
enalduswerdhet ookinde entplantennietaangetroffen.Bij
cTac.v.Rijnhaddenophetmomentvanuitplantendegeënte planten
eenflinke achterstandhijdeplantenvandetuinder,diereeds
eerdergepoothad.Op21 juliwerdvanditbedrijfvermeld,dat
deentplantenmetEssar onderstam eendonkerekleurhadden,licht
mozaiekwaren enkleinevruchtenhadden.OokmatSimiv/asdithet
gevaldochopSimiwarendevruchtennormaalvangrootte.
Daarnaasthad SingleCrossvandekweker zelfinmiddels een
lichte

ongeënte plaaten.Ookhierwas éditernetnadeelaanwezig,dat
deplantenvandetuinder eenvoorspronghaddenopdegeënte
planten,lateraasooideoogstopdegeënteplantenminder.
Ookait schreefmentoeaandelatere plantdatum.Totaanhet
eindevanhet seizoentoeisinde entplantengeenduidelijk
"Slaapziekte"v/aargenomen,terwijltoenhijdeplantenvande
tuinder eenlichte aantasting aanwezigwas.
VanvanlVIourikuitRotterdamwarenerop 6julivande
vijftiengeënte planten tweedoorVerticilliumaangetast.Dit
waren plantengeënt oponderstamRiverside.Indeverderopdit
bedrijf staande rassen (Cromco,RenovaenGlorie)kwamoveral
"Slaapziekte voor.Ookhierwarendeentpiantenechterpaslater
uitgepoot zodateenobjectievevergelijkingnietmogelijkwas.
medehierdoorhaddendeentplantenlatermindervruchten.Later
zijnvanditbedrijf stukken stengelnaarhetProefstation
gebracht tercontrole op "Slaapziekte".Hierbijwerdenzowelbij
degeënte alsongeënte plantenlaterbruinehoutvatenaangetroffen
dochde "Slaapziekteschimmel"'werdnietaangetroffen.Welbleek,
datookeensterkekurkworteiaantastingaanwezigwas,dewateropnamedusmoeilijk isgeweest endientengevolge de stengels
ookholgewordenwaren.Waarschijnlijk isdus.,datmedehierdoor
eenopVerticillium gelijkend ziektebeeld werdverkregen.
Entproeven1951
Geziendeonbevredigenderesultatenvan1950zijnin1951
wat uitgebreidere proevenmet g@ed plantmateriaal opgezet.De
opkweekvandeentpianten isindit jaaralsvolgtverlopen.
DeonderstammenEssar,SirnienRiverside zijnopnormale
wijze uitgezaaid op27februari.Raeenpaarwekenisverspeend
entoenzevoldoende grootwaren in10cmpottenopgepot.Half
apriltoendeplantenbijnaentbaarwarenzagenzijietslicht
vankleur.Vermoedelijk isditeengevolg geweestvaneeniets
koude potgrond.Op21en2paprilzijn.deplantenverent.Als
entenwerdengebruiktnormaal opgekweekte planten '.vande
rassenSingleCross,Cromco enVictory,die 8maartwarenuitgezaaid.De entenzijn stugengedwongenopgekweekt.
Het entenzelfvond inkas4plaats.Metkistenenoude
raamstijlenwerd eenframe gemaakt datvanbovenafgeslotenwerd
dezijkantenmet schiefglas.

Onderditglaswerdew.de geënteplü.u.1;
vochtigheid eonveldoendehoogwordengehouden.3ij;nerzonnig
weerkortnahotendenwerd.nog eenweinig geschermd.IIaenkele
dagenwere,niethetluchtenvannetdubbele glaebegonnen.Ongeveej
vierdagen,nahet enten'..nrdhet dubbele glasverwijderd,3odat
deplanten indegewone kasruimtekwamentestaan.Nahetverwijderenvanditglaswerd nogenkelemalengebroesd omslapgaan
tevoorkomen.Deplanten,diebijhet entenmindergoed.gezet
warenblevenlietlangst slapgaan.Sommige entenmisluktenom
deze reden.Inhetalgemeen echter,werd een.goedepartijplanten
verkregen.Vande387gemaakte entingenmislukten erslechts15.
Op4meiwerd ophetbedrijfvan.deBlooisuitgeplant.
Bijv.Llourikgeschiedde ditpasop 1'j~juni.9meizijnde
plantenalnaar dit'bedrijf gebracht envanaf diedatum tothet
momentvanuitpiantenhebbenzijdaarbuitengestaan.BijSchuit
kondirekt,nadatdeplantenop18meigebrachtwaren,worden
uitgeplant.Deplatte grondeninbijlage 1 ge-ven een inzicht,
welke rassenenonderstammenopdediversebedrijven uitgeplant
werdenalsmede in"welkevolgorde zijwerdenuitgeplant.
BijdeBlooisenv.Mourikwerden degeënte plantenbijelkaar
uitgepoot inhetmiddenvaneenwarenhuis.BijSchuitwerdende
plantenverspreid uitgeplant ineen.warenhuisvan 9kapjes.In
het algemeenv/asgeengrootverschil aanwezigmetdeplantenvan
debetrokkentuinders.Alleenbijv.Mourikwarendeentplanten
ouderdandeplantenvande tuinder.Dievandetuinderzelf
werdendaarom ookéénweeklater uitgepoot.Inhethiervolgende
zullenderesultatenvandeverschillende bedrijvenafzonderlijk
besprokenworden.
ProefbijdeBloois
Enigewekennahet uitpianten gingopditbedrijfbijzonnigweerCromeo oponderstamEssarmeerslapdandeandereplanten.Wathiervandeoorzaak isgeweest isnietbekend.Op10juli
dedenzich"SlaapziekteverschijnselenvoorbijsommigeplantendDebetrokkenplanten kregengelevlekkenindeonderste bladeren
enblevenvaakwatachter ingroei.Erzijntoendirebittellingen
verricht.Eetaantalaangetaste plantenop1üjuliwasalsvolgt.
CromeoopEssar1
Victory opEssar2
f
= 11opEssar=1"18
finaleGross opEssar3

0roueo op simr b

/

Victory op Simi o

{

- 17 O D Simi =

Single Cross op Simi 8
Victory ongeënt

j

50,y

Hoewel hieruit blijkt, dat de onderstammen in net geheel niet
onvatbaar schijnen te zijn.is toch wel de tendens aanwezig dat zij
minder snel worden aangetast dan de ongeënte planten.
Naast "Slaapziekte 51 traden er op 10 juli ook andere ziekten
op. Over de gehele proef verspreid was n l . een nog lichte
"Meeldauaanfasiiiig:l aanwezig, terwijl speciaal meer naar het
Hoorden toe tekenen van Mangaangebrek voorkwamen. Verder waren
alle planten vrij ruw getopt. Doordat bij de geënte planten de
eerste tros wat hoger zat dan bij de ongeënte planten kwam het er
op neer dat bij de meeste geënte planten vijf bij de meeste
ongeënte zes trossen aanwezig waren.
Later is de "Meeldauwaaniasting zeer sterk toegenomen; zo
sterk zelfs, dat een groot gedeelte van het blad is afgestorven.
Verder leek het alsof ook alle planten zowel geënt als ongeënt
cioor

.__ oiaap—
1

ziekte ' waren aangetast. Wel was er verschil tussen de planten
onderling. Bij planten waarvan de vaatbundels duidelijk bruin
zagenwas de groei gering, terwijl bij planten waar de vaatbundels
minder bruin zagen de groei beter was. Zowel bij de geënte als de
ongeënte rassen waren deze verschillen aanwezig. Haast de reeds
genoemde aantasting van Hieeldauw" en.het optreden van :..angaangebrek, speciaal op hot Hoordeinde van de proef traden er ook nog
verschijnselen op die meer aan magnesiumgebrek deden,denken,
fit beeld was op het Zuideinde van de proef het hevigst en als men
bedenkt dat er speciaal bij Single Gross ook nog gele vlekken op
het blad voorkwamen, als gevolg van een niet uitgebroken "Meeldauwaantasting" dan is het begrijpelijk dat een goede controle op
"Slaapziekte" niet meer mogelijk v/as.
Bij het opruimen van de planten bleek dat er bovendien nog
een vrij sterke kurkwortelaantasting aanwezig w a s . hen aantal
planten werden hierbij apart gehouden en onderzocht op het voorkomen van schimmeldraden in de houtvaten.Zowel"bij victory.op
Sirai,Victory op Essar en Single Cross op Hssar, waarvan elk een
vijftal planten werden onderzocht, alsmede bij eenzelfde aantal
controleplanten werd geen schimmel in de houtvaten aangetroffen.

9.
Deconclusie dieuitdeze proefgetrokken,kanv/ordenisdan.
slechts deze,datlietaanvankelijkleek ofdeplantenminder
aangetastwaren,datditlaterniet positiefbevestigdwerden
datmeerdere andere ziektenwaarschijnlijkeen^grotereinvloed
ophet gewashebtenuitgeoefend danditmetdeVerticilliumschimmelhetgevalwas.
Proefbijv.Mourik
Opditbedrijfvertoonde'.:.degeënte plantenop29 junieen
zeergoede stand.De ongeënte plantenvandetuinderzelfwaren
mindermooienvooralminderregelmatig gegroeid.V/aarschijnlijk
isditmede eengevolggeweestvandevoorteeltbloerakoolwelke
paslaatwerdweggehakt.Alleen inhetvakjegeënte plantenwerd
dekool ietsvroegerweggehakt.Vandegeënte plantenbloeide
inmiddels detweede tros;tussendeverschillende entingenwas.
geen.verschil aanwezig.Op 17julimeldde assistentMarkusdat
destandvandegeënte plantennog goed was,dezettinggoed
verliep en eronderlingnoggeenverschillenwerdenwaargenomen.
Inaugustus isopditbedrijf de "I-ieeldauwaantasting"ook
sterktoegenomen enbijhetbezoek op1septemberwas erzelfs
vaneenzeersterke aantastingsprake.
Verderkwamenerzo^;"ela:Jio.egeenue als ongeënte plantenveel
gele enreeds atgestorvenbladerenvoor.Verderv/arendegeënte
plantenbovendien extraslap.Inhet geheelvertoondennude
geënteplanteneenmindere standdandeongeënteplanten.
Veertiendagentevorenwasditvolgensv.lïourikenassistent
markusnogniethetgeval.Toen stonden-degeënte plantener
beteropdandeongeënte.Haast een.mogelijke "Slaapziekte"aantastingwerd ookhiereenzeersterkekurkwortelaantasting, alsmede
eengeringe "V/ortelö.uizendpoot"-aantastingv/aargenomen.Vooral
buitendepotkluitwasdekurkwortelaantasting ernstig.Doordeze
beide oorzakenisdusookwateropname inzeer ernstigemate
belemmerd enhetplotseling zeerslap.gaanvandegeënte planten
ismogelijk eengevolg geweestvanhetfeitdatdeentplaatsook
enigszins stremmende invloedhad opdewateropname.Het slapgaan
trad opditbedrijf opineenstadiumdatnog slechts'weinig
A'eoo.»:stwas.

loennahet"beëindigenvandeteeltdewortels gerooid
werdenbleekwederomdezeer sterkekurkwortelaantasting.De
stengelswarentoenalvooreengroot gedeelte uitgedroogd en
snijdenomdehoutvatenopVerticilliuniteonderzoekenwasniet
meermogelijk.Inde enkeleplanten dienoggesneden zijnwerd
geenVorticilliumgevonden.Ookopditbedrijf zijndusgeen
•betrouwbareconclusies getrokkenkundenwordenals gevolgvanhet
inzeersterkemate optredenvanandereziekten.
ProefbijiJ.Schuit
Bij'heteerstebezoekop6juliwashierhet gewasalbij:
volgroeid.Indeongeënte plantenwerd toen.plaatselijk "Slaap
aangetrollen, îrwijlditbijdegeënte plantennogniet
hetgevalwas.
Op 1septemberwerd ea
tweedebezoekaanditbedrijf
gebracht.Hetweerwas toendonker envan slapgaanvandeplanten
bleek niets,helhaddenmeerdere plantengelevlekkenopde
onderstebladeren,vlekkendusdie.aan"Slaapziekte"dedendenken.
Inhetalgemeenwerddeindrukverkregen,aat"Slaapziekte"in
hetbetrokkenwarenhuis plaatselijk optrad.Stondenopdeplekken
ongeënteplanten,dantoondendezeziek,dochstondenergeënte
i-h
planten,dan
tzelfdehet geval.Verderwerdbildit bezoek
deindrukverkregen,datdegeënte plantenookietsmeerlastvan
chlorosehadden,terwijlookde groeiietsminder scheentezijn.
Overigensmoetinditverband welopgemerktworden,datSchuit
zelfAbundateeldewat eengroeikrachtigAilsaCraigtvpeis.
Eenweeklaterwerdbijzonnigweerd.itbedrijfnogmaals
bezocht.Juistbijditweerbleek ietsmeerverschil tussende
geënte enongeënte plantenaanwezig tezijn.Betreffende hetal
o-inietsla-ogaanenhetalofnietvoorkomenvangelevlekken

hetbladwerden toende intabel IIIvermelde aantekeningen
Als controlewerd steedseenzelfde aantalongeënteplan-r-'emwa:^
diedirectvolgdenopeen rijtjegeënteplantengenomen.

11
:abelIII
Aantalsiafgaandeplanten enaantalplantenmetgel
vlekkenop 6september"bijJ.Schuit.

-eentri;pc^
a-antalgeslap- aantalmet
eontrôleer-- gaan
cieplanten
vlekken
lui•een
deLijk
Victory opSimi
OroiüCoopSimi
SingleCrossop.Sssar
Cromcoophssar
Victory opEssar

13
13
11
8
14

1
geen
2
geen
enkele• 5
weinig
2
heel
weinis 14

9
5

10
2
1

o

betreft enkele planten

ongeënt rijtje enachten
aantalge- aantal
aan talmet
conxroleer-L.-,
slappe
geleviel eken
ieplanten

Victory opSimi
CromeoopSimi
SingleCrossopEssar
Cromooophssar
Victory opEssar

13

13
11
S
14

erg
v/einig
erg
weinig
weinig

dui- twijde fel
lijk ach- geen
tig
6
2
5
0
4
9
10
1
0
2
1
5
0
1
13

fit bovenstaande t a b e l b l i j k t , dat met uitzondering van Cromco
p r degeënte plantenoveralminder slapgingendande
op « H Rsar
ongeënte planten.CromcoopEssarmaakte duseenuitzondering
hierop.Typischis,datdeze entcombinatie ookbijdeBlooishet
meest slapging.Vergelijktmenverderhet aantalplantenBiet
duidelijkevlekken indebladerendankomtwederomdetendens
naarvoren,datdegeënte plantenmindergelevlekkenhebben.
VooralVictory opSimimaakte indit.opzicht eengunstigeindruk,

'12Bijhetaflopenvandecultuurwerd ookopditbedrijf
duidelijkkurkwortelgeconstateerd.Vandeongeënte planten
werdenereentientalgesneden.Bijviervandetienplantenwas
dedwarsedoorsnedevolkomen gaal.Bijdrie plantenv/asalleen
liiaareenbruinevlek indestengelaanwezig,bijéénwaseenvat
geheelbruin,bijeenwasde stengelgeheelbruin,dochwerd geen
schinkelgeconstateerd enbijééiïwasde stengelbruinenwerd
erwelschimmelgeconstateerd.Sporenwerdenhierechterniet
gevonden.Inhetalgemeen isdusookindezeproef slechts een
lichte tendens aanwezig,datentingenigeverbetering gaf,doch
ookhierisnietspositiefsaangetoond.
Algemenebesprekingvandedrieproevenin1951Inhetalgemeenisdeindrukverkregen,datdevoorVerticilliumresistente onderstammennietonvatbaarwarenvoorVerticillium,datverderbijdeongeeênteplantenVerticillium eerder
optrad danbijdegeënteplantenendatdematevanaantasting
bijaegeënte plantenookwatminderdanditbijdeongeënte het
mogelijkheid aanwezigdat deonderstammenïïssar,dimienItiversidewel evenvatbaar zijnvoorVerticillium.,dochdatdegevoeligheid voordezeziekteminder isenalduseenmindersterke
aantastingverkregenwordt.Indegenomenproevenhebbenvrijwel
steedsandere ziekten enspeciaalkurkwortel,- eengrotereinvloed ophet gewasgehad,danditmetVerticilliumhetgevalwas
enalduswerd ookhetVerticillium ziektebeeld zeeronduidelijk.
Geziendatbetrekkelijk grote aantal snijdingendiegemaakt
zijnenhetfeit,dat slechtsbijéénplantschimmelwerdaangetroffenkomt ookdevraagnaarvorenofbijveelplanten,waarvan
indepraktijkgezegdwordtdatzijn :l81aapziekte"hebben,inderdaad "Slaapziekte"aanwezig is.Demogelijkheiddat andereziektendiedewateropname belemmerenongeveereenzelfde uitwendige
is niet uitgesloten enooklietfeitdatde
ziektebeeld gevenm.i.
houtvatenbruinzienbehoeftnog geenbewijsvoor."Slaapziekte"
tezijn.
ProeveninEngeland.
Inhet jaarverslagvan '49vanResearchandExperimental
StationteCheshunt stondvandeVerticillium resistente rassen
hetvolgendevermeld.

1>
"Ontvangenv/arenderassen Sirni,Southland,Essar enRiverside.Bijdeopkweekkiemde.,,inhet Dijzonder1'ssarenRiverside
ninder goed.Bijeenvergelijkende proefwerdPotentaatals
controlegebruikt.
Erwerd opgepot in10o^.potten.HierDijwerd eengedeelte
ge'inoculeeramet'Vertieilliuraalt)oatrum.Destamdiemenhiervoor
gebruiktewas inmiddelsreedsoud enmendachtdatdevirulentie
vooreengroot gedeeltewegwas.Erwarenslechtslichte
symptomenaanwezig (gelevlekking opouderebladeren).
Nadateind julideplantenafgesnedenwarenzijnvanelke
plant isolaties gemaakt.Deresultatenhiervanwarenalsvolgt.
Southland. 6planten ziekvanae8
Essar
ü
"
•' " " 43i.iïii
5
"
" "' ;!8
!i
Riverside 8
"
" "8
-LO UC^iU d C l \J

o

O

AlleenEssarwasdusvolkomengezond.G-eendervariëteiten
wasgeschiktvanwegedeafwijkendevruchtvorm.Riversidehadnog
deregelmäßigstgevormdevruchten.5'
Inalgemeenwarenmet uitzonderingvanEssar inEngeland
deproevenevenminhoopgevend.la bijons.
Slotconclusies
1eEntingvantomatenopandere tomaten isgoedmogelijk.De
aangroeivindt snelplaats enhetslagingspercentage kanhoog
zijn.
2eDe enting opdevoorVerficilliamresistente rasser
hoeft goenpositieve resultatengegeven enherhalingvande
proefheeftalleenzinalsde entplanten kunnenwordenuitgepootonderomstandighedenwaarvr:ijwelgeenandere ziekten
voorkomen en"Slaapziekte"overheerst.

Naaldwijk,8 januari195<
DeProefnemer,
J.H.G-r
oenewegen.
26-6 '56G-S.
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1 Gromco opEssar (20 planten)
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2 Single Cross opEssar (20 planten)
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7Victory ongeënt rest van het warenhuis

Plattegrond van de proef "bilv.Mourik
1^Victory op Simi (15 planten)
2 Single Cross op Simi (15 planten)
5'Single Cross opRiverside (15 planten)
4 Cromeo op'Essar (15 planten)
5 Single Cross op Essar
6 Croiiicoop Simi
7 Victory opEssar
8 Gromco op Riverside
^

IT

Plattegrond van de -oroef bii Schui"
warenhuis

(1)

1,13Victory op Essar

Ca)

2,15 Cromco op-Simi
5,13Singel Cross
opEssar

3)

4,13 Singel Cross
op;Simi \»

5,13 Victory opSim:
6,8 Cromeo'opEssar

4)
5)!

Kap

4 '5
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