cfe>
Bibli°theek
Proefstation

Naaldwijk
k
W
72

STATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
...AIDWLIK.

Onderzoek betreffende kurkwortelresistentie bij tomaat,1954.

door:
Johanna C.Wilmar.

Naaldwijk,1955

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk.

ONDERZOEK BBTBBFFBUDJii KURKW0BTELRE5ISTüL.:TIIJ BIJ TC11AAT. 1954.

Doel»
Evenals in 1953 werden wederom een aantal Solanaoeeën getoetst op kurkwortelresistentie en geschiktheid om als onderstam te. dienen voor tomaat.
Naast een aantal nieuw ontvangen soorten werden nog stam X, stam I (beide
Verticilliumresistent) en Prezier ho.4089 en no.4129 (beide resistent tegen
mozaiekvirus) in de proef opgenomen.
Bovendien werden de soorten, die in 1954 slecht waren opgekomen nogmaals,
gezaaid. Als vergelijking werd het ras Victory gebruikt.
Uitvoering.
De namen en nummers van de in de proef gebruikte Solanaoeeën staan op
gegeven in bijlage I.
10 Februari werden de no's 14 t/m 16 en 44 "t/m 50 gezaaid. Dit zijn da soor
ten waarvan in 1953 het zaad niet was opgekomen. Zij werden een maand vroe
ger gezaaid dan de andere soorten om bij een eventuele late kieming en slech
te groei de verschillen met de goed kiemende soorten enigszins op te heffen»
De meeste van deze soorten zijn echter ook dit jaar niet opgekomen.
4 Maart werden de no's 1 t/m 13» 17 Vm 43 en 51 "t/m 74- gezaaid.»
De no's 75 t/m 96 werden pas 5 April gezaaid, omdat deze soorten eerst in
Maart in ons bezit kwamen. Begin April had ook het uitzaaien plaats van het
ras Victory voor de contrdlegroepen en de stammen X en Y.
Vanaf half April werd steeds gezorgd voor aanwezigheid van een voldoend
aantal Victory-planten om te enten.
Na verspenen en oppotten werden, afhankelijk van de opkomst,steeds een
aantal geënt. Bovendien werden van ieder soort steeds 5 planten, ongeënt,
voor zaadwinning apart gehouden. Deze werden in W IV achter de goot in de
kappen 4, 5, 6 en 7 uitgeplant (zie bijlage II). Van de geënte groepen wer
den eveneens steeds 5 planten in W IV uitgeplant, vóór de goot de kappen
6 en 7» Op willekeurige plaatsen door dit gedeelte van het warenhuis werden
10 groepen van 5 planten van Victory en 2 groepen van 5 planten van de stamrisen X en T uitgepoot. In Juli werden van de rassen Prazier 4080 en 4129
ieder 1 groep van 5 planten uitgeplant. Gedurende het seizoen werd van de
ongeënte planter» zaad gewonnen,van de geënte planteil werd geregeld de stand
beoordeeld.
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Bij het einde van de teelt werden alle planten beoordeeld op lengte, dikt®
Van de stam, wortelstelsel en resistentie tegen knol en kurkwortel. In
bijlage III zijn de bijzonderheden overzichtelijk weergegeven.
Voor de gegevens van de controlegroepen zie bijlag® IV.
De letters A, B «n C achter de nummers duiden aan, dat van éénzelfde soort
van verschillende herkomst zaad werd ontvangen. Deze werden apart opgekweekt
om eventuele verschillen te kunnen nagaan.
Hieronder zullen de soorten apart worden besproken.
1^. Solanum paeudocapaicum.
Het zaad kwam matig op en de planten groeiden zeer langzaam. Door de
dunne stam kon de ent zich niet behoorlijk ontwikkelen, ondanks het feit,
dat de enting eh vergroeiing goed slaagden. Daardoor bleven de planten stevig,
maar klein. Het wortelstelsel was licht ontwikkeld, met uitsluitend zeer
dunne wortels. Het zaad Van de ongeinte planten rijpte slecht. Dit soort
bleek weinig last van knol en kurkwortel te hebben.
1®. Hiervan is het zaad niet opgekomen.
2. Solanum capaicastrum.
Deze planten lijken zeer veel op Solanum pseudocapsicura en Solanum
hendersonii (no.'s 1 en 17)> zijn echter iets gerekter. Ondanks de slechte
omstandigheden slaagde de enting goed. De vergroeiing was echter matig, de
planten bleven ijl en slap. iïvenals no.l hadden de planten ©en lichte wortel
ontwikkeling en een zeer dunne stam. Er was slechts een lichte knolaantas
ting en de wortels waren vrij van kurkwortel.
3* Solanum nigrum.
De enting met dit soort slaagde goed, doch ent en onderstam vergroeiden
niet voldoende. De planten gingen vrij spoedig dood. De ongeè'nte planten
waren vrij van knol en licht door kurkwortel aangetast.
4a. Solanum dulcamara.
Het zaad hiervan kwam zeer slecht op, zodat er van deze groep niet kon
worden geënt. De stengels van de planten waren dun, het wortelstelsel zwaar
ontwikkeld met zeer lange wortels. De kurkaantasting was licht, de knolaan
tasting zwaar.
4B. Van deze groep werd wel geèfnt, doch de planten groeiden slecht. Da plan
ten kwaaien verder in uiterli jk en eigenschappen overeen met no.4^.
5*. Solanum luteum.
Van de geMnte planten van dit soort bleef slechts de helft in leven.
Ook de vergroeiing was slecht. Het wortelstelsel was ontwikkeld en vrij van
kurkwortelaantasting. De ongeënte planten hadden rode bessen.
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Dit soort kwam geheel overeen in eigenschappen met 5^. De bessen van

de ongeinte planten waren echter geel.
6. Solanum aurioulatum.
Hoewel de enting goed slaagde, wilden de planten niet groeien. De sten
gel was vrij dik met verdikkingen a&n de voet. De ongeënte planten hadden ©en
zeer zwaar wortelstelsel met dikke rechte wortels, doch het wortelstelsel
van de geënte planten was lioht. De wortels waren niet door kurk aangetast.
De ongeinte planten gingen pas zeer laat bloeien, zodat er geen zaad meer
gewonnen kon worden.
Solanum racemigeruro»
Dit ia een wilde tomaat, met vrij grote, oranje-gele bessen. Be ver
groeiing met de ent was in 3 van de 5 gevallen goed, 2 planten gingen vrij
spoedig dood. De 3 overgebleven geënte planten groeiden goed, doch bleven vrij
ijl met matig dikke stengel. De vruchten hiervan waren vrij groot. De stand
was ieta minder dan die van Victory. De wortelstelsels waren matig ontwik
keld met enkele zeer zware wortels. De planten waren zwaar door kurkwortel
aangetast en niet vrij van knolaantasting.
7®.

Dit soort is niet opgekomen.

8. Solanum maorocarpon.
Hoewel de enting vrij goed slaagde bleken ent en onderstam slecht te
vergroeien. De planten gingen spoedig dood. Dit soort heeft in uiterlijk veel
van Solanum boerhaavii en Solanum noctiflorum (no.'s 58

64), doch de

planten hebben minder laat van spint. De wortelstelsels waren zwaar ontwik
keld en blank. De knol- en kurkwortelaantasting werd niet beoordeeld.
9* Solanum roatratua.
Dit soort werd niet gefnt. De ongeënte planten zijn halverwege het sei
zoen dood gegaan door spintaantasting. Het wortelstelsel was licht ontwik
keld en niet door knol aangetast. Doordat de planten al enige tijd dood
waren, konden de wortels niet meer op kurkwortel beoordeeld worden. Dit
soort leek veel op Solanum cornutum, die in 1953 op kurkwortel resistentie
getoetst werd.
10. Solanum atripllcifolium.
Ook van dit soort werd niet geSnt. Het is een nachtschade en heeft de
zelfde rode bessen als Solanum luteum (5A0* De stam was vrij dik. De wor
telontwikkeling was zwaar. De wortels waren blank en vrij van knol- en kurk- ,
aantasting*
11Â. Solanum bonarienae.
Hiervan is het zaad niet opgekomen.

4o
"R
11e*

De anting hierop slaagde goed, doch na uitplanten in W IV gingen 3 van

da 5 planten dood. De twee overgebleven planten groeiden langzaam en bleven
ijl. De ongeënte planten bloeiden heel laat, zodat geen zaad meer gewonnen
kon worden. Ze zijn nog niet gerooid» De geënte planten hadden een matig
ontwikkeld wortelstelsel en geen kurkwortelaantaating.
12. Solanum caldeatii.
Van de hiervan ontvangen knollen kwam er slechts êêrx op. Het ia een
soort aardappel. De wortels zijn zeer vertakt, met uitlopers. Deze soort
is volledig ongeschikt om als onderstam te dienen. Bij het einde van het
seizoen werden enige knollen verzameld.
13* Solanum lacineaturo.
Dit soort bleek indentiek te zijn met no. 14. De stam was echter iets
dikker en het wortelstelsel zwaarder. Van de geënte planten was het blad
licht van kleur. 2 planten werden getopt. Ze waren iets beter dan van no.14.
14. Solanum aviculare.
Ter vergelijking werd hiervan wederom een groep ge'ént. Ondanks de goede
resultaten ih 1953 viel de groei tegen. Zowel de planten van no.13 als van
no.14 waren ijler ontwikkeld dan Victory. De vruchten waren klein. De wor
telstelsels waren zwaar, alleen de geënte planten van no.14 hadden een licht
ontwikkeld wortelstelsel.
Deze twee groepen zijn niet volledig kurkwortelresistent, doch d® aan
tasting was slechts zeer licht, lel was er een duidelijke knolaantasting
te zien. De ent was even dik als de onderstam.
15. Solanum aodoroeum.
Aangezien er van deze groep maar éên plant was opgekomen,werden voor
zaadwinning enige stekken van een nog in leven zijnde plant

van 1953 op

tomaat geint. D® wortels van de niet geënte plant waren vrij van knol en iet®
gelig (kurkwortel ?). De staan was vrij dik.
16. Solanum torvuro.
Evenals in 1953 is het zaad hiervan niet opgekomen.
17. Solanum hendersonii.
De vergroeiing van ent en onderstam hiervan was goed, doch door de
dunne stengel van dit soort kon de ent niet goed uitgroeien. Het wortelstel^
sei was licht, met veel fijne wortels en bijna wit van kleur. Er was geen
kurkwortelaantasting en zeer weinig knol. D@ planten lijken veel op Solanum
paeudocapsicum (no.l. Sinaasappelboompje). Ook hierbij had het zaad lange
tijd nodig om te rijpen.

t

18^. Solaaua lyoopersioum pimplnellifolium.
Daze groep was practisch niet te onderscheiden van de no's 18s , 18e,
kerstomaat (no.l9)> Solanum racemiflorum (no.80) en Solanum humboldtii,
die in 1953 getest werd. Over het algemeen slaagde de enting op deze soorten
niet bijzonder goed, ondanks de goede weersomstandigheden.
Bij deze groep (18^) groeiden de planten echter goed en werden in de
meeste gevallen getopt. De atengel waa matig dik, de vruchten goed groot.

Over het geheel genomen was de stand ongeveer gelijk aan die van Victory.
De wortelontwikkeling van de geënte planten was matig, met hoofdzakelijk zwa
re wortels. De knol- en kurkaantasting was echter zwaar* De ongeënte plan
ten hadden daarentegen een lichte aantasting. De oorzaak van dit verschil
ligt waarschijnlijk in de ongelijke besmetting van het warenhuis.
18®.

Over het geheel genomen komen de waarnemingen van deze groep overeen

met die van 18^. De stam was echter ieta dikker en de wortelontwikkeling
iets zwaarder.

2 gelnte planten zijn tijdens de teelt doodgegaan. De knol-

en kurkwortelaantasting was licht. De ongeënte planten waren zwaarder dan
die van 18-^ en hadden sterk vertakte trossen.

l8Co

Hoewel de stand goed was, bleven de geSnte planten in groei bij de

vorige twee groepen te achter. De wortelontwikkeling en stamdikte kwamen
overeen met die van l8A • Er was een matige kurkwortelaantasting«
19« Kerstomaat.
In tegenstelling met de vorige soort slaagde de enting hiervan uitste
kend en de planten groeiden goed. Ent en onderstam waren even dik. Ook de
vruchten waren goed groot. De wortelontwikkeling was zwaar met zeer veel fij
ne wortels. De kleur van de wortels van de geSnte planten was iets bruinig,
hetgeen waarschijnlijk komt door de vrij zware knolaantasting. De ongeënte
planten hadden blanke wortels, bij een matige knolaantasting. Zowel bij de
geënte als bij de ongeënte planten was de kurkwortelaantasting licht. De
stand van deze groep was beter dan die van Victory.

20. Tiny Tim.
Van deze soort werden slechts 2 planten geënt. De groei was goed en er
ontwikkelden zich goede grote vruchten. Hoewel het wortelstelsel van de on
geënte planten licht was, bleken die van de geinte planten goed ontwikkeld
te zijn. Ook de stamdikte was behoorlijk. Toch was de ontwikkeling minder
dan die van Victory. De knol- en kurkwortelaantasting was bij de geSnte
planten veel xwaarder dan bij de niet-geinte. Dit soort is een wilde tomaat,
waarvan de planten laag blijven. De vruchten zijn groter dan die van de
andere wilde tomaat-soorten.
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21^. Solanum sisymbrifolium.
Uiterlijk ia deze soort practisch niet te onderscheiden van no.21^ en
53 (Solanum pyracanthum). De geënte planten groeiden vrij langzaam, bleven
ijl en hadden kleine vruchten» De wortelontwikkeling was licht, terwijl
de wortels vrij v9,ti IcnoX••©n kurlc0>äni'äB'txn^ wspón•

worisslsiiöls®! van

de ongeënte planten was daarentegen zeer zwaarf zwaarder dan dat van 21B.
De wortels waren echter zeer licht door
21Bo

de beide ziekten aangetast.

De geënte planten van deze groep waren ieta beter ontwikkeld dan

bij 21^f hoewel hierbij in sterkere mate mg-gebrek optrad. De stengel was
dikker en de vruchten goed groot. Ook het wortelstelsel waa zwaar. In vat
baarheid voor knol- en kurkwortelaantasting waa er geen verschil tussen
de beide groepen.
22. Solanum melongena (aubergine).
Hoewel enting en vergroeiing bij dit soort goed slaagden, bleven de
planten vrij klein en ijl. Het wortelstelsel was matig ontwikkeld en bruin*
D® aantasting door de beide ziekten was licht»
23^» Datura ceratocaule.
Ivenals in 1953 slaagde de enting goed. De planten groeiden flink en
gaven een goede stand te zien. Halverwege het seizoen trad echter hetzelfde
verschijnsel op als ook in 1953 werd geconstateerd, n.1. het plotseling
verwelken van het gewas.ten gevolge van het zacht worden van de onderstam.
De oorzaak hiervan is niet bekend. Datzelfde verschijnsel is dit jaar bij
de meeste Datura en Nicotiana soorten opgetreden. Over het algemeen zijn
de Datura's niet vatbaar voor knolaantasting. De kurkwortelaantasting is
moeilijk te beoordelen, aangezien de wortels meestal iets gelig zijn, waar
door het niet mogelijk is uit te maken of dit de natuurlijke kleur, dan wel
een zeer lichte kurkwortelaantasting is. Een duidelijk kurkwortelbeeld werd
in geen van de gevallen waargenomen. In het algemeen hebben alle Datura's
een wortelstelsel met veel fijne en slechts enkele iets dikkere wortels.
Datura ceratocaule (23^) had een matig ontwikkeld wortelstelsel. Uiterlijk
was deze groep niet te onderscheiden van 23®, 24 (Datura stramonium) en
69 (Datura linmilis).
23®«

Zie bij 23Â. Deze groep had een licht wortelstelsel.

24» Datura stramonium.
Dit soort heeft een zwaarder wortelstelsel dan de vorige groepen.
Voor de verdere eigenschappen zie no0 23.
25* Datura tatula.
De vruchten van dit soort zijn glad. De planten komen uiterlijk over
een met no. 26 (Datura inermis). De eigenschappen zijn dezelfde als no. 23«

7.
26.Da.tura inarmia»
Afgezien van een licht bruinig wortelstelsel komt dit soort volkomen
overeen met no. 25»
a?1* Atropa Belladonna.
Door da slechte

afkomst van het zaad werd deze groep niet verent. Het

is ©en overjarige plant met zware, peenachtige, witte wortels, die bij de
wortelvoet knoppen vormen. Er was geen verschil in uiterlijk met 27®.
27B.

De hiervan verente planten waren ijl en klein. Na enting kon het wor

telstelsel niet goed tot ontwikkeling komen. De planten zijn zeer vatbaar
voor knol,de kurkwortelaantasting waa licht.
2SA. Sohizanthua pinnatua.
De no.'a 28^®n

G

kwamen volkomen overeen ©n zijn daarom als één groep

beschouwd. Hiervan werd niet geënt. De stengels waren echter dun en d® plan
ten weinig groeikrachti^, zodat het zeer onwaarschijnlijk is, dat enting van
een tomaat op deze onderstam een succes zou zijn.
29. Nolana proatrata.
Dit is een zeer vertakte kruipende plant, waardoor het onmogelijk is
hierop te enten. Het wortelstelsel was zeer licht ontwikkeld, gelig en vrij
van knol- en kurkwortelaantasting.
30. Phjsalia peruviana.
Ook dit soort is ongeschikt om als onderstam te dienen voor tomaat,
aangezien alle geënte planten binnen een maand dood waren. Ook de ongeënte
planten gingen vroegtijdig dood, zodat de kurkwortelaantasting niet beoor
deeld kon worden. Er was geen knolaantasting.
31» Petunia parviflora.
Dit is een kruipend plantje met een zeer licht wortelstelsel. Het kon
niet verent worden.
32« Petunia violacea«
Dit soort is niet opgekomen.
33» Petunia nyctsginiflora.
De enting hierop slaagde slecht en de planten gingen spoedig dood. Zij
hadden een zwaar, zeer blank wortelstelsel, vrij van kurkwortelaantasting.
34» Castrum toasentoaum.
Evenals van alle tot nu toe gezaaide centrumsoorten is ook het zaad
van deze groep niet opgekomen.
35* Castrum elegans.
Het zaad is niet opgekomen.
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36# Oestrum n.«wellii.
Het zaad hiervan is niet opgekomen.
37A. Hyosciamus niger.
Hoewel ie enting hierop wel slaagde, zijn de planten vrij spoedig dood
gegaan. De niet geënte planten bleken weinig groeikrachtig. In tegenstelling
tot 37® *n 37^ vormde deze groep geen stam (wortelrozet). In de loop van de
zomer gingen de planten dood. Zij waren zwaar door knol aangetast.
37®.

De ©nting hierop slaagde goed, dooh door de slechte vergroeiing gingen

alle planten spoedig dood. De ongeSnte planten hadden gele, licht door knol
en iets zwaarder door kürk aangetaste wortels. De wortelontwikkeling waa matig
zwaar.
37^o

Deze groep was niet te onderscheiden van 37® en 63 (Kyosciaaius reticula-

tus). Ook in eigenschappen week deze soort niet van 37®
38« Capsicum annuum longum.
Van dit soort werd niet ge'ént. De planten vertoonden een grote gelijkenis
met no.56. (Capsicum annuum cayenne). De wortelontwikkeling waa licht, de
wortels waren bruinig, vrij van knol, doch licht door kurkwortelaangetast.
Aangezien de stengel van de planten dun was, zal deze Solanacee waarschijnlijk
niet zeer geschikt zijn om als onderstam te dienen.
39. Kirsutum glabratum»
Dit soort wordt ook wel Solanum Lycopersicum hirsutum genoemd in verband
raat de gele, tomaatachtige bloemen. Ook de habitus lijkt veel op die van een
wilde tomaat.
Hoewel de enting «p deze

onderstam zeer slecht slaagde, vertoonden de

twee overgebleven geënte planten een bijzonder krachtige groei. De stengeldik
te was beduidend groter dan die van de Victory groepen en ook d® vruchtgrootte
was uitstekend. Wel trad vrij ernstige chlorose op„ Bij het rooien bleek,dat
het wortelstelsel zwaar ontwikkeld en ernstig door loiol aangetast was. De
kurkwortelaantaating was moeilijk te beoordelen, doch was zeker niet hoogo
Daarentegen viel de wortelontwikkeling van de ongeënte planten tegen, de wor
tels waren slechts matig ontwikkeld, bruin en aangetast door de beide bodemziekt«n» De bijzonder goed® stand van het gewas na enting ten opzichte van het
practijkras doet echter vermoeden, dat de combinatie van een tomaat met deze
onderstam een aanzienlijke groeistimulâtie geeft, die niet gezocht kan worden
in een verminderde vatbaarheid voor bodemziekten.De ernstige chlorose van de
planten is echter misschien een bezwaar.
40^. Nicotiana ruatica.
Van de 5 geinte planten, die van dit soort in W IV werden uitgepoot, ver
toonde 1 hetzelfde verschijnsel als eerder bij de Datura's is besproken.

9.
Do ander© planten bleven tot het einde van de teelt in leven en gaven een
matig goede stand t® zien. De stengels waren vrij dun, doch de vruchten groot.
Ten opzichte van Victory bleef deze groep in groei ten achter. De onder
stam was dikker dan de ent, hetgeen overeenkomt met het zware wortelstelsel.
De wortelontwikkeling van de niet geënte planten was lichter en iets bruinig.
Dit soort heeft zeer veel fijne wortels. De knolaantaating was licht en viel
op door de zeer kleine knolletjes. De planten hadden practisch geen last van
kurkwortel.
B
40 . Deze groep was iets groter en had iets langere bloempluimen dan de voor
gaande. Ook was de stam ieta dikker. De eigenschappen waren echter gelijk.
41. Nlootiana tabacuxn.
D© enting van dit soort slaagde niet. D® niet geënte planten hadden een
zeer dikke stam en ean zwaar ontwikkeld wortelstelsel, met veel dikke wor
tels# Er was geen kurkwortelaantasting. Evenals bij de voorgaand® soort be
stond de knolaantasting uit zeer kleine knolletjes.
42A. Browallia viscosa.
Uiterlijk waren de groepen 42^» 42c,43^ (Br.grandiflora) en 86 (Br.americana) niet van elkaar te onderscheiden. Voor geen van deze soorten bleken
de omstandigheden gunstig te zijn en ze zijn allen met uitzondering van
Br.americana (86) vóór het einde van het seizoen dood gegaan. Van d» groep
42^ werden wel enige planten verent, doch dit had geen succes.
42®. Eet zaad van de groepen 42® en 42G zijn vermengd in ons bezit gekomen.
Na scheiding van de twee soorten werden ze apart ge zaaid en opgekweekt.
*D
No.42 bleek echter geen Solanacee te zijn.
42^.

Dit soort kwam volkomen overeen met 42^. Er werd hiervan niet geënt.

43^» Browallia grandiflora.
2ow@l geënt als ongeënte planten gingen spoedig dood. Dit soort komt
uiterlijk overeen met 42^.
43®. Ook hiervan zijn de planten dood gegaan»
44* Browallia demiasa.
Het zaad hiervan is niet opgekomen, evenals in 1953*
45. AeniatuB breviflorus.
Het zaad hiervan is niet opgekomen evenals in 1953.
46. Atropanthe sinensis.
Slechts 1 plant ia hiervan opgekomen. Tegen het einde van het jaar had
deze nog niet gebloeid. Bij overplanting op 23 December bleek het wortel
stelsel te bestaan uit één vertakte peenachtige wortel, vrij van kurkwortel
en licht aangetast door knol. Het is een overjarig soort.

10.

47o Anisodua tanguticus.
Hiervan ia 1 plant opgekomen, die vrij spoedig is doodgegaan.
48. Phyaochlaina physaloides.
Evenals in 1953 is het zaad hiervan niet opgekomen.
49* Phyaochlaina orlentalis.
Ook hiervan is hat zaad niet opgekomen.
50*. Lyoium ohinenae.
Evenels in 1953 is het zaad hiervan niet opgekomen.
50®.

Ondanks ongunstig® weersomstandigheden en de harde, dunne stam van

dit soort slaagde de enting goed. De planten groeiden echter slecht en bleven
ijl. De wortelontwikkeling van de ongeënte planten was goed en bestond voorna
melijk uit zware roae wortels. Kr was geen aantasting te ©onstateren.
51« Solanum iycoperaicurn peruvianum.
De geinte planten van dit soort gaven een goede groei en een behoorlijke
atand te zien. De onderstam was iets dikker dan de ent. De stengels waren
vrij dik, de vruchten groot. Afgezien van een lichte chlorose was de atand
van deze groep ieta beter dan die van de Vietory-contrôle groepen. Bij de
oprooiing bleek de aantasting zowel van knol als kurkwortel zeer licht te zijn
Het wortelstelsel was pradtig blank en zeer zwaar, met alleen dikke wortels.
De wortels van de ongeè'nte planten vertoonden hetzelfde beeld. Door het mooie
wortelstelsel en de goede ontwikkeling van het gewas geeft dit soort een
mogelijkheid voor verder onderzoek.
52. Solanum Bumboldtii.
Dit soort week af van de Solanum Hurnboldtii, die in 1953 op kurkwortel
resistentie werd getest. De enting slaagde goed en de planten ontwikkelden
zich bshoorlijk. De stengel was vrij dun. Deze groep gaf ongeveer dezelfde
atand te zien als Victory. Het wortelstelsel was goed ontwikkeld, doch vrij
zwaar door knol en kurkwortel aangetast. Bij het uitgroeien van de ongeënte
groep bleak er tussen de planten onderling enige verschillen te zijn, waardoor
de groep in drieën werd verdeeld.
A« plant 1,2 en 3. Deze hadden vrij grote, paars rode bessen. Bij de rooiing
bleken deze planten licht door kurkwortel te zijn aangetast. Da knolasntasting was rostig zwaar. De wortelontwikkeling was zwaar, met hoofdzakelijk
fijne blanke wortels.
E. plant 4® Deze had kleine rode bessen en leek het meest op Solanum Hurnbold
tii, die in 1953 werd gebruikt. De plant was zwaarder door kurkwortel aan
getast dan A, de knolaantasting waa daarentegen minder. Ook hierbij was d®
wortelontwikkeling goed.
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G. plant 5. De bessen hiervan waren eveneens rood, doch. groter dan die van B.
Hierbij was ©en matige knol- en een lichte kurkwortelaantasting t© con
stateren. Het wortelstelsel waa zeer zwaar ontwikkeld»
Van elk van deze groepen werd apart zaad gewonnen.
53» Solanum pyracanthum.
Dit aoort ia niet te onderscheiden van Solanum sisymbrifolium (no.21A?B)
Ook is er weinig verschil in eigenschappen.Wel bleek dit soort iets gevoeli
ger te zijn voor knolaantasting.
54» Fhysalia franchetii.
De stengels van deze planten waren zeer dun, waardoor de ent niet goed
tot ontwikkeling kon komen. Er trad geen kurkwortelaantasting op en slechts
zeer licht knol. De planten vormden veel uitlopers. De ongeënte planten zijn
na enige tijd doodgegaan.
55« Fhysalia alkekengi.
Dit soort is uiterlijk niet van Physalis franchetii (no.54) te onder
scheiden. Ook hierbij was de stand van de geënte planten slecht, doordat de
onderstam zeer dun was. Evenals no.54 zijn de onge'énte planten spoedig dood
gegaan.
56. Capsicum annuum cayenne.
Dit soort komt in eigenschappen en uiterlijk volkomen overeen mat cap
sicum annuum longum (no.38). Zie aldaar.
51' Oestrum confertum.
Hiervan ia het zaad niet opgekomen.
58. Solanum boerhaavii.
Deze groep twain in uiterlijk overeen met de Solanum boerhaavii, die in
I953 getest werd. Ook lijkt de plant veel op Solanum m&crocarpon (8) en
Solanum nochi florum (no.64). De enting van dit soort was geen succes. D©
ongelnte planten hadden een zeer zwaar wortelstelsel (zwaarder dan no.64),
dat vrij was van kurkwortel en knolaantasting.
59» Solanum nitidibaccatum.
Van de 5 geënte planten, die in W IV werden uitgepoot, bleven slechts
2 in leven. Bij de rooiing bleek, dat deze doorgeworteld waren. De ongeSnt®
planten hadden een licht ontwikkeld wortelstelsel, dat iets bruinig gekleurd
was. Knol- en kurkwortelaantasting was licht.
60. Datura quercifolia.
In vergelijking tot de andere geinte Datura's bleef dit soort achter in
groei. Ook hierbij zijn alle planten halverwege het seizoen verwelkt. D®
ongeënte g*roep had een dikke stam en een zeer zwaar wortelstelsel met enkele
zware wortels. Zie verder no. 23.
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61. Salpichroa rhomboidea.
De 4 in leven gebleven geënte planten bleken door geworteld, te zijn.
De ongeë'nte planten vertakten zich zeer en vormden veel uitlopers. Deze groep
heeft wel gebloeid, doch de vruchten zijn niet gezet, zodat er geen zaad werd
gewonnen. Er was geen kurkwortelaantaating, die van knol was slechts zeer
licht.
Ó24. Salplglosais sinuata.
Ook bij dit soort vergroeiden ent en onderstam slecht. De ongeë'nte plan
ten zijn vrij spoedig doodgegaan.
62®.

Deze groep was identiek aan no. 62^»

63. Hyoaolamua reticulatus.
Dit soort kwam ia eigenschappen en uiterlijk overeen met Hyosciamus niger
(no.37"^

8n

^). 2ie aldaar. De wortelontwikkeling was iets lichter dan van die

soorten.
64» Solanum noctiflorum.
D@ eigenschappen vta deze groep kwaaien overeen met die van Solanum
Boerhaavii (no.58). 2de aldaar. Het wortelstelsel was iets lichter.
65« Nicotiana alata.
De geënte planten van dit soort vertoonden hetzelfde verschijnsel als de
Datura's (zie no.23). Vrij snel achter elkaar verwelkten 4 van de 5 planten.
De planten bezaten voordien weinig groeikracht, in tegenstelling tot de Datu
ra's. De 5® plant bleek later doorgeworteld te zijn.
ongeënte planten was bros, zalmkleurig en

Het wortelstelsel van de

zwaar ontwikkeld. De wortels waren

vrij van kurkwortel en slechts licht door knol aangetast.
66. Datura laevis.
Ook bij deze Datura zijn alle planten kort na elkaar verwelkt. Dit soort
had en matig ontwikkeld wortelstelsel, dat iets bruin gekleurd was. Verdere
bijzonderheden als no. 23^«
67. Datura leichthardil.
Zie no. 23. Deze groep had een dikke stam en een zwaar ontwikkeld blank
wortelstelsel.
68. Datura faatlaos».
àfgezien van 1 plant, die doorgeworteld was, is ook bij deze groep ver
welking opgetreden. Zie no. 23. Het wortelstelsel was zwaar ontwikkeld.
69» Datura linaiMeu
Ka een goede groei verwelkte wok deze groep. Zie no. 23» Het wortelstels®;
was niat bijzonder fraai, matig zwaar ontwikkeld en bruin. Dit soort is uiter
lijk niet t© onderscheiden van Datura ceratocaule (23^)«
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70. Datura fastuoaa.
Dit soort onderscheidt zich van da ander© Datura soorten door de grote
gevulde bloemen. Ook de vruchten en het zaad zijn adwijkend gevormd. In te
genstelling tot de andere soorten is hierbij geen verwelking opgetreden. De
stand van d® geSnte planten was echter niet zeer fraai. Ze waren klein en
niet erg zwaar ontwikkeld. De stengel waa matig dik, doch wat dikker dan de
ent. De wortels waren iets bruinig, matig zwaar ontwikkeld en licht door
knol en kurkwortelaangetaat.
71. Nicotiana silveatris.
Hoewel de stand van de geënte planten van dit soort goed was, bleven
ze toch in groei ten achter bij Victory. Evenals bij Victory waren hier en
daar de koppen iets verdroogd. De stengel waa vrij dun en de planten hadden
een licht ontwikkeld, iets bruin gekleurd wortelstelsel. De ongeënte groep
had een beter wortelstelsel. Ze waren practisch vrij van kurkwortel.en knol.
72. Nicotiana glutinosa.
De geënte planten van dit soort groeiden slecht en gingen in de loop
van het seizoen allen dood. Het wortelstelsel van de ongeënte planten was
zwaar door knol aangetast, matig ontwikkeld en iets bruinig.
73« Nicotiana paniculata.
Dit soort lijkt veel op nicotiana rustics (no.40), doch is forser en
hoger. Ook de eigenschappen komen in hoofdzaak overeen met deze groep. De
planten hadden een zwaar ontwikkeld,wortelstelsel met een lichte knolaantasting, die evenals bij no. 40 en 41 bestond uit een groot aantal zeer kleine
knolletjes. Er werd geen kurkwortelaantasting geconstateerd.
74* Paprika» (ras California Wonder).
De vergroeiing van de ent met deze onderstam was zeer slecht» zodat de
planten binnen een maand dood gingen. De ongeSnte planten hadden een matig
ontwikkeld,bruin wortelstelsel, dat vrij van knolaantasting was. De bruine
kleur deed een lichte kurkwortelaantasting vermoeden.
75® Capsicum fruteacens.
De enting op deze groep was geen succes. Ook hierbij fingen de planten
zeer spoedig dood. De ongeënte planten hadden een matig ontwikkeld, bruin
wortelstelsel, dat practisch niet aangetast was door de bodemziekten.
Aangezien de vruchten zeer slecht tot rijpheid kwamen en de planten wegens
plaatsgebrek niet konden blijven staan, werden ze eind September in potten
overgezet, la zaadwinning werden ze tegen het eind van het jaar gerooid.
76. Nicotiana glauoe.
Doordat het zaad laat opkwam, werd dit soort niet verspeend maar dade
lijk in W IV uitgeplant.
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Er werd. niet van geënt. Ook in W IV ontwikkelden zij weinig groeikracht en
toen eind September in O-potten werd overgeplant, hadden ze nog niet ge
bloeid.
77* Niootiana longiflora.
Tengevolge van de slechte opkomst van het zaad werd hiervan niet geënt.
De ongeënte planten hadden een zwaar ontwikkeld, zeer blank wortelstelsel,
met veel zware wortels. Er was geen kurkwortelaantasting en de knolaantaating
was slechts licht.
78. Datura eokloais.
Van dit soort is het zaad niet opgekomen.
79« Datura gigantea.
Evenals bij de meeste andere Datura soorten is ook hierbij het verwelkingsverschijnsel opgetreden. Een bij het einde van de teelt nog in leven
zijnde plant, bleek doorgeworteld te zijn. De wortelontwikkeling der ongeënte
planten was zwaar. Zie voor verdere bijzonderheden no. 23.
80* Solanum raceiaiflorum.
Dit is een wilde tomaat, die veel leek op Solanum Lycopersicum pimpinelH
folium (18) en kerstomaat (19). Ook in eigenschappen liepen ze niet veel uit
een. De gelnte planten groeiden goed, hadden echter een betrekkelijk dunne
stengel (even dik als de onderstam). De vruchten hadden een behoorlijke maat.
De wortelontwikkeling was goed, met veel zware wortels. Er werd een vrij zwa
re knolaantasting en een matige kurkwortelaantasting geconstateerd. De stand
van het gewas vertoonde weinig verschil met de Victory groepen.
81. Solanum fontanesianura.
Van dit soort kwam slechts 1 plant op. Ongeveer anderhalve maand na het
uitplanten in W IV vertoonde de plant door onbekende oorzaak tekenen van ver
welking. Een poging om de groeitoppen te stekken, mislukte. De wortels hadden
een lichte knolaantasting en matig kurkwortel.
8A Solanum sinaicuin.
Hiervan kwam het zaad niet op.
82®

Ook hiervan is geen zaad opgekomen.

83« Solanum noAiflorum.
Het zaad hiervan is niet opgekomen.
84. Solanum hartw#gi.
Het zaad hiervan is niet opgekomen.
85. Physalis exocarpa.
In korte tijd zijn de geënte planten van dit soort doodgegaan. De wor
telontwikkeling van de niet geënte planten was zwaar met veel fijne wortels.
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De wortels waren licht door knol en kurkwortel aangetast. Deze planten lijken
vrij veel op Physalis angulata, die in 1953 werd getest.op kurkwortelresis
tentie• De planten onderling in de groep weken iets van elkaar af, echter t®
weinig om een scheiding te maken.
86° Browallia amerieana.
Dit soort kwam in uiterlijk overeen met Browallia viscosa (42) en
Browallia grandiflora (43). Er werd hiervan niet geënt. De planten hadéen een
licht ontwikkeld bruinig wortelstelsel, met zeer veel fijne wortels. Het
was vrij van kurkwortel en slechts licht door knol aangetast.
87» Oestrum parqui.
Vau het zaai van dit soort kwara slechts 1 plant op. Het is echter niet
waarschijnlijk dat dit een Oestrum was, aangezien de plant geen faiailie-kenmerken vertoonde.
88. Hyosclamua albus.
Geen van de geMnte planten bleef in leven. De ongeënte planten hadden
een licht, uit enkele zwaardere wortels bestaand, wortelstelsel. Er was geen
kurkwortelaantasting.
89» Withaaia fruteacena.
Van dit soort werd niet geSnt. Bij overplanting van de ongeënte planten
in September bleken de wortels vrij te zijn varx aantasting.
90» Withaaia aomnifera.
Het zaad hiervan kwam niet op.
91. Lyclum flaccidum.
Evenals bij Lyciurn chinense (nO.50) kon de ent door de dunne onderstas
slecht tot ontwikkeling komen. Het wortelstelsel was licht en practiseh niet
aangetast door knol en kurk. De ongeënte planten werden in September in
O-potten overgebracht.
92. Ly0ium mediterraneum.
Hiervan is het

zaad niet opgekomen.

93. Lyclum horridum.
Ook hiervan kwam het zaad niet op.
94. Mirabilis jalapa.

Van deze groep werd niet geënt. De ongeënte planten hadden een matig ont
wikkeld bruin-zwart wortelstelsel. Het staat niet vast, dat dit soort tot d®
Solanaceein hoort»
95* Brunfelsia latifalia.
Het zaad hiervan is niet opgekomen.
96» No. 1057.

Van dit soort is de naam niet bekend. Het zaad kwam niet op.
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Ter vergelijking met deze onderstammen zullen nu, aan de hand van
bijlage IV, de controlegroepen Victory en de rassen X,Y en Frazier worden be
sproken.
Victory.
Ten gevolg© van de slechte weersomstandigheden gedurende dit seizoen was
de stand van het practijkraa Victory minder dan vorige jaren. De stçm bleef
in de meeste gevallen vrij dun, terwijl soms de bovenste helft van de plan
ten betrekkelijk ijl was.
De knolaantasting was over het geheel genomen tamelijk licht, terwijl
er vrij veel kurkwortel optrad.

Stammen X en Y.
De groepen hiervan gaven ongeveer dezelfde stand te zien als Victory.
Het wortelstelsel van stam X bleek wat zwaarder ontwikkeld te zijn dam dat
van stam Y. Zowel de knol- als de kurkwortelaantasting was in beide gevallen
ernstig.
Prezier 4129 en Frazier 40Ö9.
Deze 2 virus-resistente soorten hebben een wilde, lage groei. De stand
is hierdoor niet te vergelijken met de £>ractijkrassen. Het wortelstelsel van
Frazier 4129 was zwaar ontwikkeld, Biet hoofdzakelijk grote wortels. Dat van

4089 was watlichter. De knolaantasting was ih beide gevallen licht, evenals
de in de buurt gelegen groepen van Victory B en S. Ook de kurkwortelaantaating week niet veel af van die van het practijkraa.

Samenvatting.
In het algemeen blijken,bij het in 1953 ©» 1954 verrichte onderzoek,
slechts de geslachten Datura, Hicotiana en Solanum, soorten te omvatten, die
na enting met een tomaat een althans redelijke groei geven. Zowel de Daturaals de Nicotianasoorten vertoonden echter halverwege het seizoen een plot
selinge verwelking, waarvan de oorzaak niet bekend is. De enige Datura, waar
bij dit verschijnsel niet optrad, n.l. D.fastuosa (no.70) bleef in ontwikke
ling verre ten achter bij Victory. Ook d© tot het einde van de teelt in 1 evert
gebleven Nicotianasoorten, n.l. N.rustica (no.40), N.silvestria («0.71)
N.paniculata (no.73) vertoonde een langzame, ijle groei. Bij het geslacht
Solanum is het verwelkingsverschijnsel niet opgetreden.
Buiten de Lycopersicumsoorten, waartoe ook Hersutum glabratum(nO.39)
gerekend wordt, groeiden alleen S.aisymbrifoliura (no.21),de daaraan zeer
verwant® S.pyracanthum (so.53)

S.lacinsatum (no.13) vrij goed, ofschoon

ook deze verre bij Victory ten achter bleven.
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S.lacineatum (=S.aviculare no.14) was van deze 3 het beate ontwikkeld, doch
niettegenstaande het fraaie wortelstelsel bleek toch, dat enting op de ze
onderstam geen succes is.
Alle Lycopersicumsoorten hadden een behoorlijke groeikracht, doch in
vergelijking met de Victorygroepen waren alleen S.Lyc.pimpinellifolium (no.18]
kerstomaat (no.19), Hirsutum glabratum(no»39)»S.Lyc.peruviaaum (no.51),

S. humbaldtii (no.^2) en S.racemigerum (no.8o) gelijk aan of beter dan Victo
ry.
Van de 3 groepen van S. Lyc.pimpinellifolium (no.l8A,B en C)

had 18B

het beat ontwikkelde wortelstelsel met de lichtste kurkwortelaantasting«
Ondanks een licht chlorose, was de stand van het gewas iets beter dan van
Victory, Ongeveer dezelfde stand vertoonde ook kerstomaat (no.19), hierbij
trad echter geen chlorose op. Zowel bij no. 18" als no. 19 was de kurkwortelaantasting minder ernstig dan bij de controlegroepen van Victory. Deze ver
schillen tussen de beide groepen en Victory is echter niet v^n dien aard,
dat hieruit enige conclusie ten aanzien van de geschiktheid als onderstam
voor tomaat getrokken kan worden.
Vergelijkt men hiermee de op Hirsutum glabratum geënte planten, dan valt
de bijzonder zware ontwikkeling van het gewas terstond op. De ernstige knol
aantasting van de wortels bemoeilijkte de beoordeling van de kurkwortelaazitasting. Toch bestaat de mogelijkheid, dat deze onderstam van enig nut zal
zijn, zij het dan niet door resistentie tegen een van de bodemziekten, dan
toch door een verbetering van de groei. Hiernaar zal dan ook een verder on
derzoek ingesteld worden. Wellicht kan ook een methode gevonden worden om
het optreden van chlorose tegen te gaan.
S.Lyc.peruvi&num (no.51) ia de enige onderstam bij deze proef geweest,
die een prachtig wit wortelstelsel had, dat zo goed als vrij was van enige
aantasting. De stand van het gewas kwam ongeveer overeen met dat van Victory,
er trad ook hierbij enige chlorose op. Het bijzonder fraaie wortelstelsel
maakt een verder onderzoek echter noodzakelijk.
De gemengde groep van S.humboldtii (no.52) daarentegen was ifa het geheel
niet resistent tegen knol- en kurkwortel. Ondanks de betrekkelijk goede stand
van het gewas biedt dit soort toch geen vooruitzichten als onderstam voor
tomaat.
Hetzelfde geldt ook voor S.racemiflorum (no.öo) . Deze soort bleek echter
bij deze proef als onderstam geen eigenschappen te bezitten, die een verder
onderzoek in deze richting noodzakelijk maken.
Conclusie.
Van d® tot nu toe geteste Solanaceen» bleken 4 soorten als onderstam
voor tomaat eigenschappen te bezitten, die wellicht van enig nut kunnen zijn»
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A. Solanum Lycoperaioure peruvianum (no.51)»
Deze onderstam had. een uitstekend wortelstelsel met een vrij grote
knol- en kurkwortalresistentie.

B. Hirsutua glabratum. (no.39)*
Enting hierop had een bijzonder sterke groei ten gevolge. De onderstam
is echter niet knol-of kurkwortelresistent.
C. SolanuB Lycoparsumcum pimpinellifolium (no.18)*n Kerstomaat (no.19).
Beide gaven een goed® groei en waren slechts in geringe mate door kurkwortelaangetast.
Deze 4 soorten zullen verder op hun eigenschappen ala onderstam voor
tomaat worden onderzocht.

De Proefneemater,
J.C.Wilmar.

28-11-'55
JB.

Solanaceeën.

2 A en B
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Solanum capsicastrum
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Solanum nigrum

4 A en B

Solanum dulcamara

5 A en B

Solanum luteum

6

Solanum auriculatum

7 A en B

Solanum raoemigerum
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Solanum raacrocarpon
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Solanum rostratum
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Solanum atriplicifoliura

11 A en B

Solanum bonariense
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Solanum caldeatii
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Solanum laoineatum
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Solanum aviculare
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Solanum Lyooperaicum pimpinellifolium
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Solanum sisymbrifolium
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Solanum melongena
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Datura stramonium
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Datura inerrais
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Atropa belladonna
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Schizanthus pinnatus

29

Nolana prostrata
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Physalis peruviana
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Petunia parviflora
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Petunia violaoea
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Petunia nyctaginiflora
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35

Oestrum elegans

j6

Oestrum newellii
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Hyosciamus niger
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Nicotisna tabacum

42

Browallia viscosa
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Browallia grandiflora
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Nicotian* longiflora
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