ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN
VAN TOMATEN

VOORBERICHT
Zeventien jaren geleden verscheen de eerste druk van deze
Mededeeling, die in 1929 door een toen reeds veel meer uitge
breide tweede uitgave werd vervangen. In de sedert dien verloopen tien jaren zijn weder vele waarnemingen gedaan en hebben
nieuwe onderzoekingen plaats gehad, waardoor een bijna geheel
nieuwe bewerking noodig werd om de Mededeeling op de hoogte
van den tijd te brengen.
Evenals de beide vorige uitgaven is ook deze samengesteld
door den heer T. A. C. SCHOEVERS. Zoowel in Nederland als in
het buitenland opgedane ervaringen zijn er in verwerkt, waarbij
o.a. gebruik is gemaakt van de door de technische ambtenaren
van den Plantenziektenkundigen Dienst verstrekte gegevens en
van de „Waarschuwingen" van den Rijkstuinbouwconsulent,
Directeur van den Proeftuin Zuid-Hollandsch Glasdistrict te
Naaldwijk.
De Inspecteur, Hoofd van denPlantenziektenkundigen Dienst,
N. VAN POETEREN

Wageningen, Maart 1939.
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In de vorige uitgaven van deze Mededeeling werd een indeeling
gevolgd naar de ziekteoorzaken, waarbij een tabel de determina
tie moest vergemakkelijken. Het is evenwel gebleken, dat deze
tabel door het groot aantal ziekten te ingewikkeld was geworden.
Daarom is nu een andere werkwijze gevolgd. De verschillende
ziekten en plagen zijn nu gerangschikt naar de verschijnselen, die
zij bij de planten veroorzaken. Yan een tot in bijzonderheden
afdalende indeeling is afgezien ; het aantal ziekten, dat onder een
bepaalde groep valt, is niet zóó groot of door aandachtig nalezen
der beschrijving en vergelijking der beschreven verschijnselen
met die, welke men bij zijn planten waarneemt, zal men in verre
weg de meeste gevallen de oorzaak kunnen vaststellen. Wanneer
dit niet het geval is, zende men wat materiaal op naar den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen; is er een ambtenaar
van dien Dienst in de buurt gevestigd, dan kan men zich ook tot
dezen wenden, of wel men raadplege den Rijkstuinbouwconsulent van zijn district.
Daar het bij de tomatenteelt nu eenmaal om de vruchten te
doen is, zijn blz. 45 tot blz. 47 speciaal gewijd aan ziektever
schijnselen bij de vruchten, zulks ook, omdat er daaronder eenige
zijn, die enkel en alleen bij de vruchten voorkomen en die dus
geen plaats konden vinden in de er aan voorafgaande bladzijden,
die de verschijnselen bij de planten behandelden.
De indeeling blijkt verder duidelijk genoeg uit den hierachter
volgenden inhoud.
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I. DE GEHEELE PLANT OF EEN DEEL ERVAN VERWELKT EN STERFT
A. De oorzaak is duidelijke vreterij aan wortels of stengelvoet
Ritnaalden. De harde, bruine, van zes korte pootjes voorziene
ritnaalden of koperwormen (Pl. I, fig. 1 ) zijn wel algemeen bekend.
Vooral op grond, die het vorig jaar nog weiland was, heeft men
vaak veel last van gele wormen, zooals men ze ook wel noemt.
Ritnaalden zijn de larven van kniptorren; er bestaan vele
soorten van, doch lang niet alle tasten levende planten aan. Zij
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leven 3, sommige zelfs 4 jaar als larve in den grond. Vindt men
in den grond vrij vele kleine, jonge ritnaalden, dan kan men er
nog eenige jaren last van hebben; zijn evenwel de in den grond
aanwezige ritnaalden volwassen geworden en in kniptorren ver
anderd, dan is men er meestal van af, daar de kniptorren hunne
eieren niet gaarne in onbegroeide aarde leggen.
Toevallig is gebleken, dat jonge tarweplantjes en radijs een
sterke aantrekkingskracht op ritnaalden uitoefenen. Zaait men
dus rijtjes tarwe of radijs eenigen tijd vóór de tomaten gezet
worden, dan worden de tomaten niet aangetast. Bovendien kan men
bij de tarweplantjes de ritnaalden gemakkelijk vinden en dooden.
Daar ritnaalden verlekkerd zijn op sla, zou men slaplanten
tusschen de tomatenplanten kunnen gebruiken als vangplant;
waar een plant slap gaat hangen, zal men meestal verscheidene
koperwormen bij de wortels vinden.
Behalve dat zij wortels en stengels aanknagen, (men vindt ze
in het merg der tomatenplantjes tot boven den grond), vreten zij
zich gaarne geheel in sappige, vleezigeplantendeelen, als aardappel
knollen, in; hiervan kan men in het klein gebruik maken bij de
bestrijding; men stopt dan doorgesneden aardappelen een klein
eindje in den grond en haalt die na eenige dagen er uit. Men kan
er dan vaak verscheidene ritnaalden in vinden. Hoe dichter bij
elkaar men de aardappelen in den grond brengt, hoe beter natuur
lijk. Het is gemakkelijk, de aardappelen aan een dun stokje,
splinters van onbruikbaar geworden tonkinstokkenb.v. —-of aan
stukjes dik ijzerdraad te steken, om ze gemakkelijk terug te
kunnen vinden. Als men het boveneinde dier stokjes of ijzerdraden in witkalk dompelt, vallen zij nog meer in het oog. Men
ziet dan de aardappelen liefst geregeld eenmaal per week na en
haalt de ritnaalden er uit of er af. Strikt noodig is het nazien
echter niet, daar de ritnaalden er rustig aan of in blijven vreten.
Het is dus voldoende, de aardappelen weg te nemen, als zij gaan
opkomen.
Op grond, waar men aantasting vreest, plant men de tomaten
wel eens uit in potten zonder bodem; zij komen dan de gevaar
lijkste periode door zonder aangetast te worden.
Herhaalde grondbewerking, waarbij men zoo mogelijk kippen
in de kassen en warenhuizen laat loopen, is aan te bevelen ; ook
in den winter geve men den kippen (eventueel ook eenden) vrij
toegang, daar zij dan ook een groote opruiming houden onder
de hierna besproken pissebedden. Het sterk uit elkaar krabben
van den grond door kippen is hierbij een bezwaar; eenden doen
dit niet.
Op vernieuwden, gestoomden of met zwavelkoolstof behandel
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den grond (zie biz. 25 en 51-55) heeft men van ritnaalden. pisse
bedden of aardrupsen geen last meer, daar deze dieren door deze
bewerkingen vrijwel tot het laatste exemplaar omkomen.
Pissebedden (kelderzoggen of keldermotten). Op plaat I, fig. 4
ziet men de wijze, waarop deze schaaldieren oudere tomatenstengels kunnen aanknagen; jonge plantjes worden soms door
gevreten. In fig. 2 zijn twee pissebedden van verschillende soort
op iets meer dan natuurlijke grootte afgebeeld. De meest rechtsche kan zich als een balletje ineenrollen, de andere soorten missen
dit vermogen. Men vindt de pissebedden, die ook aan komkom
mers vaak schade doen, overdag vooral bij de verwarmingsbuizen
en aan de voeten der steunpalen, onder en tusschen de grondkluiten, waar de bodem wat vochtig is; des nachts loopen zij
rond en knagen aan allerlei, ook aan de voeten der planten.
De beste bestrijdingsmethode bestaat in het vergiftigen der
pissebedden, en wel met behulp van een mengsel bestaande uit
50 deelen havermout, 5 deelen suiker, 2 deelen Parijsch groen,
kiezelfluoornatrium of -barium ]). Men mengt deze stoffen in
drogen toestand goed dooreen en strooit tegen den avond, zulks
omdat de pissebedden des nachts rond loopen om zich te voeden,
per 100 m2 21 ons van dit mengsel uit. Na een week herhaalt
men dit, en als dan nog niet alle of bijna alle pissebedden ge
storven zijn, na weer een week nog eens. Havermout van prima
kwaliteit valt bij de pissebedden minder in den smaak dan
minderwaardige, melige havermout. Varkenshavermout is heel
goed. In het Westland is het mengsel bij handelaren in bestrij
dingsmiddelen gereed voor het gebruik te koop.
Zelio-korrels, een zeer werkzaam muizenvergift (van de beken
de Duitsche chemische fabrieken, del. G. Farbenindustrie A.G.)
zijn gebleken ook met uitstekend resultaat tegen pissebedden te
kunnen worden gebruikt. Men plet de korrels wat stuk en strooit
er tegen den avond zooveel van uit, dat de pissebedden op hun
nachtelijke omzwervingen er gemakkelijk wat van vinden.
Daar natuurlijk niet dadelijk alle pissebedden er van eten,
evenmin als van de vergiftigde havermout, moet ook dit middel
1) Bij het gebruik van deze middelen, vooral van Parijsch groen, dat
arsenicum bevat en dus zeer vergiftig is, neme men zorgvuldig de vol
gende voorzorgsmaatregelen in acht: 1. men make niet meer gereed dan
men direct wil uitstrooien; 2. men houde den voorraad achter slot; 3. bij
de bereiding van het mengsel en het afwegen binde men een doek voor
mond en neus; 6. men werke er niet mede met wondjes aan de handen;
5. men houde kinderen en huisdieren uit een kas, waarin het vergiftige
mengsel is uitgestrooid; 6. direct na de bereiding en het uitstrooien
wassche men duchtig de handen.
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twee- of meermalen worden aangewend. Daar het ook voor huis
dieren giftig is, moet men er in het algemeen dezelfde voorzorgen
bij in acht nemen, als voor Parijsoh groen aangegeven.
Waar men den grond vernieuwd, gestoomd of met zwavel
koolstof behandeld heeft, heeft men geen last van pissebedden.
De aanwezigheid van vele pissebedden kan dus soms mede een
reden zijn, om daartoe over te gaan.
De hieronder volgende methoden zijn meer geschikt voor toe
passing in het Mein, dan in het groot.
Een eenvoudige bestrijdingswijze, die wel veel tijd kost, maar
dan ook uitgevoerd kan worden in een tijd, dat er weinig ander
werk is, bestaat daarin, dat men na afloop van de teelt met be
hulp van een steekvlam, zooals de loodgieters die gebruiken, de
pissebedden in hun schuilhoeken dood brandt. Men licht daartoe
de kluiten op, vooral nabij buizen, palen en wanden, en richt
even de vlam op den grond. De pissebedden sterven dan vrijwel
dadelijk1).
In den groeitijd legt men tegen den avond bosjes geurig hooi,
of als men dat niet heeft bosjes houtwol, op 1 à 2 m afstand van
elkaar tusschen de planten; des morgens verzamelt men die
bosjes, waarin dan vele pissebedden zijn gekropen, in een zak en
richt tegelijkertijd een steekvlam op de plaats, waar het bosje
gelegen heeft, om de pissebedden, die er onder hebben gezeten,
te dooden. In een ons bekend geval werden hier te lande in een
bloemkweekerij per bosje gemiddeld 100 stuks per dag gevangen;
in de 300 bosjes in de kas dus ^ 30.000. Men ving zoo ongeveer
800.000 exemplaren, en toen was de plaag vrijwel tot staan ge
bracht.
Een ander goed vangmiddel maakt men door bloempotten aan
den binnenkant te bestrijken met een dikke brij van meel en
water en ze daarna voor de helft te vullen met half verteerden,
drogen mest; legt men deze potten dan op hun kant neer, even
in den grond gedrukt, dan kruipen er vele pissebedden in weg.
Ook onder schijven koolraap, biet e.d., die men overal neer
legt, kan men honderden pissebedden vangen.
De planten zelf kan men tegen de pissebedden beschermen,
door een kartonnen kraag plat op den grond rondom den voet
te leggen (op de wijze van een koolkraag, zie Mededeeling 8 of
1) Vroeger
was voor het gebruik van een steekvlam een vergun
ning van de Politie noodig; thans mag iedereen een steekvlam ge
bruiken en bestaat er nog slechts in zooverre een politie-toezicht, dat
men verplicht is tijdens de bewerking een emmer water bij zich te heb
ben, wanneer brandbare stoffen in de onmiddellijke nabijheid aanwezig
zijn.
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Vlugschrift 10); deze kraag wordt dan aan de oppervlakte be
smeerd met vliegen- of rupsenlijm.
Hetzelfde heeft men wel bereikt door een kringetje superphosphaat om de planten te strooien.
Aardrupsen. Deze rupsen zijn de larven van uilen; er bestaan
verschillende soorten van, doch het meest algemeen is wel de
grauwe aardrups (Agrotis segetum). Deze dikke, gladde, onbe
haarde, tot 5 cm lange rupsen liggen overdag spiraalvormig op
gerold verscholen in holten in den grond ; des nachts beschadigen
zij de planten ongeveer zooals de pissebedden, doch zij vreten ze
dieper aan. De bestrijding kan, als wegvangen niet mogelijk is
(wat gewoonlijk echter wel het geval is, daar er meestal niet veel
aardrupsen aanwezig zijn), plaats hebben door uitstrooien van
Parijsch groen, kiezelfluoornatrium of -barium met tarwezeme
len. Deze stoffen worden in de verhouding 1 op 25 droog goed
vermengd en daarna met zooveel water bevochtigd en gekneed,
dat de massa in kleine kluitjes te zamen hangt en nog goed kan
worden uitgestrooid, ook weer tegen den avond in een hoeveel
heid van 2|- ons per 100 m2 (zie de noot op bladzijde 9 voor de
in acht te nemen voorzorgsmaatregelen).
Zie ook de laatste alinea van het stukje over ritnaalden.
Wortelduizendpoot (Scutigerella immaculata). Dit is een nog
weinig bekend, in den grond levend diertje, dat verwant is aan
de bekende millioenpooten en duizendpooten. Ofschoon het
zoowel buiten als onder glas in allerlei gronden kan voorkomen,
is het nog maar weinige jaren bekend als beschadiger der wortels
van verschillende planten, waaronder tomaten. De oudere wor
tels worden aangeknaagd en de jongere zoo snel afgevreten, dat
zij geen tijd krijgen zich behoorlijk te ontwikkelen. Tengevolge
daarvan groeien de planten slecht, zij hangen overdag slap, de
stengel wordt blauwachtig, de bovenste bladeren worden zeer
donker van kleur en de onderste geelachtig. Als de aantasting
blijft aanhouden, kunnen de planten er van sterven.
De wortelduizendpooten (Pl. I, fig. 3) worden slechts een milli
meter of 6 lang ; zij zijn wit van kleur, hebben 12 paar pooten en een
duidelijken kop met lange voelsprieten. Zij zijn zeer vlug en licht
schuw, zoodat zij, als men ze door omwoelen van den grond in
het licht brengt, onmiddellijk weer in den grond kruipen. Op
enkele plaatsen, o.a. bij Zoetermeer, heeft men van dit dier
schade ondervonden. Daar is gebleken, dat gieten met sublimaat
1 op 1000 om den voet der planten, zoodat de grond om de wor-
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tels goed doordrenkt werd (J-J liter per plant), een goede uit
werking had ]).
Zou men te veel last van deze dieren krijgen, dan zal stoomen
of behandeling van den grond met zwavelkoolstof daaraan een
eind maken.
B. Er is geen vreterij aan stengel of wortels, maar op de stengels
vindt men meer of minder rottige plekken
Wegvallen der jonge plantjes, het zgn. „smeul" of „smucht".
Dit verschijnsel is bij allerlei jonge plantjes, die uit zaad worden
opgekweekt, maar al te goed bekend; menige tuinder heeft al
reeds bakken met sla en andere groenten er geheel door te gronde
zien gaan. Het wordt veroorzaakt door verschillende zwammen,
die in den bodem op allerlei in ontbinding verkeerende plant
aardige stoffen kunnen leven, maar die in voor hen gunstige, doch
voor de planten minder gunstige omstandigheden (vocht, weinig
luchtverversching, dichte stand en daardoor sappige, maar los
gebouwde stengeltjes), meestal vlak aan de oppervlakte van den
grond doch ook wel door de wortels in de plantjes binnendringen
en deze tot rotting brengen. Deze bodemschimmels zijn Pythium
de Baryanum (een bekende parasiet van allerlei kiemplantjes,
die echter juist tomaten nogal met rust laat, zoodat zij hier niet
verder besproken wordt), verder Rhizoctonia solani (zie blz. 16),
Sclerotinia libertiana (blz. 17) en Botrytis cinerea (blz. 20).
Aantasting door al deze zwammen wordt voorkomen door de
jonge plantjes op te kweeken in goed ontsmetten grond (zie blz.
48-55). Waar men volkomen zuiver zand gebruikt (veelal wordt ge
zaaid in Maaszand), is de kans op deze aantasting ook zonder
ontsmetting natuurlijk niet groot, maar zelfs dan niet geheel uit
gesloten. Treedt de ziekte eenmaal op, dan kan men trachten
de nog niet aangetaste plantjes te redden door den grond langs
en rondom het stengeltje te begieten met een 1/8% A r e t a n oplossing of eene oplossing van een theelepel pyoctannine (een
blauwe, poedervormige kleurstof) in een emmer water, ongeveer
overeenkomend met 1 gewichtsdeel pyoctannine op 10000 gewichtsdeelen water (zie voor beide stoffen blz. 49).
1) Men zij met sublimaat, dat een zwaar vergif is, zeer voorzichtig!
Voorraden moeten achter slot gehouden en restjes onschadelijk gemaakt
worden door ze in een gat in den grond te gieten.
De sublimaatoplossing mag niet in metalen (tenzij goed geëmailleerd)
vaatwerk gereed gemaakt worden.
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Een speciaal bij tomaten voorkomend wegvallen, vooral ge
kenmerkt door een duidelijke insnoering der stengeltjes van jonge
plantjes, gepaard gaande met slap worden en omknikken van
het stengeltje, wordt een enkele maal veroorzaakt door de boven
genoemde Pythium, maar meestal door de zwammen Phytophthora cryptogea en Ph. parasitica ( = terrestria). De laatste is ook
de oorzaak van de zgn. „ossenoogziekte" der vruchten. Hierbij
ontstaan op de nog groene vruchten, en wel 't eerst op de laagst'
hangende, bruingrijze vlekken, die concentrisch geringd zijn, het
geen eenigszins doet denken aan een dierenoog, vandaar de naam
(Eng.: ,,buck-eye disease"). Wegens de overeenkomst met de
kringen op paardekastanjes spreekt men ook wel van kastanjerot
(zie Pl. VII, fig. 29), terwijl in het Westland ook wel de namen
,,balrot" en (verkeerdelijk, zie blz. 19) „aardappelkwaad" ge
bruikt worden. De ziekte kan van vrucht op vrucht en, naar in
Engeland is waargenomen, ook op de plant zelf overgaan, die
dan afsterft. De besmetting heeft plaats van den grond uit.
Wie dus zulke „kastanjes" aan zijn planten heeft, moet be
smetting van den grond (en daardoor ook wegvallen van de
plantjes in het volgend jaar) voorkomen, door de zieke vruch
ten af te plukken en te verbranden. In Engeland, waar men meer
last van deze ziekte schijnt te hebben dan bij ons, bedekt men
wel den grond met stroo, om daardoor het opspatten der kiemen
van de zwam op de vruchten te beletten. Een bespuiting met
Bordeauxsche pap, die zeker de ziekte zou kunnen voorkomen
is met het oog op de bezoedeling der vruchten moeilijk uitvoer
baar op het tijdstip, dat de ziekte gewoonlijk optreedt. Beter
kan men dan bestuiven met een koperhoudend stuifmiddel (zie
Mededeeling 43), b.v. Nosperit, dat in het Westland met suc
ces gebruikt is, ook tegen de door een verwante zwam veroor
zaakte aardappelziekte (zie blz. 19).
Den grond onder de planten kan men drenken met een in
Engeland gevonden, zeer goed middel, het zgn. Cheshuntmengsel, om het wegvallen der jonge plant jes door deze PJiytophthora-soorten te voorkomen.
Dit middel bestaat uit 11 deelen ammoniumcarbonaat (bij
handelaars in chemicaliën en drogisten verkrijgbaar) en 2 deelen
kopervitriool. Men stampt die stoffen in een vijzel goed fijn, zoo
dat zij vrijwel poedervormig worden, en mengt ze goed dooreen.
Het droge mengsel moet in een goed sluitenden pot of flesch
minstens 24 uur staan, voor men het gebruikt.
Van dit mengsel neemt men dan 3 gram per liter water, voor
10 liter water dus 30 gram. Het afwegen van zulke kleine hoeveel
heden is in de praktijk dikwijls lastig; men kan dit voorkomen
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door bij den drogist b.v. 10 gram kopervitriool en 55 gram ammoniumcarbonaat te laten afwegen; men heeft dan genoeg voor
i 22 liter water. Heeft men een brievenweger in huis, dan kan
men een grootere hoeveelheid maken en daarvan zelf telkens voor
elke 10 liter 30 gram afwegen, die men in warm water oplost,
waarna de hoeveelheid water tot 10 liter wordt aangevuld.
Men make niet meer oplossing, dan men dadelijk gebruiken
wil; de vloeistof mag niet in ijzeren, tinnen of zinken vaten ge
schonken worden. Het gemakkelijkst voor het uitgieten zal wel
een geëmailleerde ketel zijn, als nl. het emaille niet te veel afge
sprongen is.
De grond wordt er flink mede gedrenkt, hetgeen zonder eenige
schade aan de planten kan geschieden, zoodat de behandeling nog
kan toegepast worden, als de ziekte in een partij plantjes optreedt.
Het middel helpt echter alleen tegen wierzwammen, waartoe
de beide Phytophthora-soorten, zoomede Pythium de Baryanum
behooren. Tegen de andere bovengenoemde zwammen baat het
weinig of niet.
Wanneer het smeul in een of enkele zaadkistjes ernstig op
treedt, doet men beter deze kistjes maar op te ruimen en de
overige met het Cheshunt-mengsel te behandelen.
Het is niet onmogelijk, dat het nieuwe middel Brassicol
(zie blz. 50), dat in verschillende gevallen met succes is aange
wend tegen smeul bij sla, ook bij tomaten goede resultaten zal
geven, en dan niet, als het Cheshunt-mengsel, alleen tegen wierzwammen, doch ook tegen de andere, bovengenoemde smeulveroorzakende zwammen. De aanwending is zeer gemakkelijk:
men bestuift met een zwavelverstuiver den grond en den voet
der planten met het poeder, hetgeen zoo noodig na eenige dagen
herhaald wordt. Het verdient zeker aanbeveling dit middel te
probeeren.
Men zie ook „Behandeling van jonge plantjes" op blz. 57.
De tomatenkanker (zie Pl. I, fig. 5 en 6, Pl. VI, fig. 26).
Een der eerste ziekten, waaraan de tomatenplantjes na de
kieming bloot staan, is de bovengenoemde, die door de zwam
Diplodina lycopersici ( = Didymella lycopersici) veroorzaakt
wordt. Telkens weer deden zich aanwijzingen voor, waaruit
bleek, dat deze ziekte wel met het zaad moest worden overge
bracht, maar eerst in het begin van 1929 is een geval daarvan
met zekerheid vastgesteld 1). In welken vorm de zwam zich op
x) Zie „Verslagen en Mededeelingen van den Plantenziektënkundigen Dienst no S6. Plantenziektenkundige Waarnemingen VII; T. A.
C. SCHOEVEBS, De overgang van den tomatenkanker met het zaad.
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of in het zaad bevindt, is nog onbekend. Zij gaat zich echter tege
lijk met het zaad ontwikkelen, dringt met haar mycélium (zwamdraden) in het jonge stengeltje binnen en doet dit zeer spoedig
verrotten, meestal, doch niet uitsluitend, op een plek iets lager
dan de zaadhuid, nog vóórdat deze is afgevallen, dus vóórdat de
zaadlobben zich ontplooid hebben. Bij onderzoek met een goede
loupe kan men op de zieke plek en ook op de harige zaadhuid
zelve kleine, zwarte puntjes waarnemen. Dit zijn zgn. pykniden,
kleine holle kapseltjes, waarbinnen de zwam haar sporen (mikro
skopisch kleine voortplantingsorganen, die voor de zwam den
zelfden dienst doen als de zaden voor hoogere planten) vormt.
Doen zich deze verschijnselen voor, dan zal men goed doen
met het geheele zaaisel maar op te ruimen, ten einde niet de kans
te loopen planten uit te zetten, die de ziekte onder de leden heb
ben. Voor den nieuwen zaai, die natuurlijk of in zuiver zand
of in deugdelijk ontsmetten (zie blz. 48-55) grond moet plaats heb
ben, ontsmette men het zaad, zooals op blz. 56 wordt aangege
ven. Slechts als men er zeker van is, dat het zaad afkomstig is
van planten, waarin de ziekte niet is voorgekomen, kan men het
zaad onontsmet uitzaaien.
De tomatenkanker is pas in 1919 voor het eerst in ons land
waargenomen; zij liet zich toen zeer ernstig aanzien, daar in
verschillende warenhuizen een groot percentage der planten er
door afstierf. Later echter heeft zij niet zooveel meer van zich
doen spreken; wel lijden de buitentomaten er soms nog al erg
aan, doch in kassen wordt de aantasting gewoonlijk niet ernstig.
De zwam kan reeds bij jonge plantjes, met een stengeltje
van enkele millimeters doorsnede, maar ook bii oudere en zelfs
volgroeide planten, vlak boven en even onder den grond een
JngsaOBfren,
rnt.t.i™
vAi-nnrgaken (zie PI I, fig. 5),
waardoor het plantje sterft. Dit verschijnsel kan licht verward
worden met aantasting door Rhizoctonia (zie blz. 16), doch ge
woonlijk zijn bij kanker ook op deze plek de boven beschreven
zwarte puntjes, de pykniden, aanwezig, die bij Rhizoctonia ont
breken. Een tweede verschil is gelegen in de wortels, die bij
Rhizoctonia meestal spoedig een ongezonde, bruinachtige kleur
krijgen, terwijl zij bij kanker blank blijven, totdat de plant gaat
afsterven (vergelijk fig. 5 met fig. 8). Van vreterij b.v. door
pissebedden of ritnaalden (zie blz. 6 en 8) is de plek te onderschei
den door het ontbreken van sporen dier vreterij.
Bij oudere planten is het meest kenmerkende verschijnsel
het verwelken, soms van de geheele plant (als ni. de wortelhals
is aangetast), dikwijls ook van een grooter of kleiner gedeelte,
waarbij dan het onderste deel blijft leven. Dan vindt men op de
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grens van het verwelkende gedeelte een bruine plek, die den
geheelen stengel over een breedte van een paar vingers tot een
hand omgeeft (zie Pl. I, fig. 6). Op die plek vindt men gewoonlijk
weer de kleine, eerst lichte, later zwarte puntjes (pykniden). De
stengel wordt daar ter plaatse week en rottig en kan het gewicht
der hooger liggende deelen niet meer dragen, zoodat hij op de
bruine plek buigt en min of meer versplintert. Dikwijls zijn meer
zulke plekken op een plant aanwezig; in den aanvang nemen zij
nog slechts een deel van den stengel in; zij zijn dan meer rood
bruin van kleur. Men vindt ze vaak vrij hoog aan den stengel bij
een uitgebroken dief of bij een plaats, waar het touw den stengel
eenigszins geschrijnd heeft.
Ook de vruchten worden aangetast; de aantasting heeft
bijna altijd plaats bij de aanhechtingsplaats van den steel. Daar
ontstaat eerst een bruinige, spoedig donker, bij zwart af, wor
dende plek; weldra vallen de zieke vruchten af; de plek breidt
zich uit en er verschijnen de meer genoemde, eerst lichter ge
kleurde, later zwarte puntjes op. Vooral bij den rand der vlekken
zijn die duidelijk te zien. Zie Pl. VI, fig. 26. Zoowel nog jonge,
ongeveer stuitergroote, als reeds rijpende vruchten kunnen wor
den aangetast. Ziet men vele vruchten op den grond liggen, dan
is het zaak deze en de planten nauwkeurig op de boven beschreven
verschijnselen (niet te verwarren met die van Botrytis ; zie blz.
20) te onderzoeken.
In de op al de zieke deelen verschijnende zwarte puntjes
vormt de zwam haar voortplantingsorganen, zgn. sporen, die, op
andere planten of vruchten terecht gekomen, daar weer kunnen
gaan kiemen en nieuwe zieke plekken veroorzaken.
Bestrijdingsmaatregelen. Ter voorkoming van uitbreiding van
de ziekte is het noodig aangetaste planten zoo spoedig mogelijk
op te ruimen en alle afgevallen vruchten dagelijks op te zoeken
en te verbranden of diep te begraven; in geen geval mogen ze op
den composthoop of in de sloot worden geworpen.
De resten van zieke planten, vooral van die, welke reeds op
jeugdigen leeftijd zijn aangetast en gestorven, worden bij het
opruimen vaak over het hoofd gezien. Op deze stompjes komen
het volgend voorjaar weer sporen van de zwam vrij, die de nieuw
gepote planten besmetten. Heeft dus de ziekte geheerscht, dan
lette men er bij het opruimen vooral op, dat deze stompjes worden
verzameld en liefst verbrand. Ook kunnen sporen overblijven
aan het touw, het hout, metsel- en glaswerk, misschien ook in
den grond. Ontsmetting van den opstand door bespuiting met
minstens 3, liever 5% formaline (zie blz. 55) is daarom aan te
bevelen.
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Over den overgang met het zaad werd boven reeds gesproken.
Waar de ziekte ongetwijfeld wordt overgebracht door de
sporen, zou men verwachten, dat zorgvuldige bespuitingen met
Bordeauxsche of Californische pap uitbreiding van de ziekte
zouden voorkomen; de resultaten vallen echter niet mede.
Bij jonge planten, die men beter van alle kanten raken kan, is
het echter toch wel goed zulk een bespuiting toe te passen, en
dan liefst met Bordeauxsche pap1), daar toch ongetwijfeld nog niet
aangetaste planten door het paplaagje beschermd worden. In
een ouder gewas, dat de ruimte vrijwel vult, is goede bespuiting
zeer moeilijk uit te voeren, (dit is misschien wel de reden, dat de
resultaten weinig bevredigend waren), terwijl bovendien de
vruchten bezoedeld worden. Het eenige, wat men in dit geval
kan doen, en wat ook herhaaldelijk met goed succes gedaan is,
is het insmeren der vlekken met gewone koolteer r>f Yri1f>h+1"'r>r'™^arbolineum (50-100%') of met een papje, gemaakt uit 1,5 kg
Normaal pappoeder (bekend als grondstof voor Bourgondische
pap) in 10 liter water. Indien men er bijtijds bij is, dus als nog
slechts een deel van den stengel bruin is geworden, komt de ziekte
tot staan. Omgeeft de vlek reeds den stengel, dan helpt het niet
meer. Bij aantasting van den wortelhals onder den grond is dit
middel na wegkrabben van den grond ook toe te passen.
Verder streve men er naar, de lucht zoo droog mogelijk te
houden en zoo min mogelijk te gieten (bij voorkeur in geulen),
zonder nochtans zoo in het uiterste te vervallen, dat de planten
aan watergebrek gaan lijden.
Rhizoctonia-ziekte. Deze ziekte, gewoonlijk „rotpoot" genoemd,
is het gemakkelijkst te onderkennen, als de aangetaste planten,
wat meestal spoedig het geval is, juist bij de oppervlakte van den
grond een donkere ingezonken rottige plek (zie plaat 2, fig. 7 en
8) gaan vertoonen. De zijwortels van zulke planten zijn voor een
deel dood, voor een deel bruinachtig van kleur ; dit is reeds het
geval, voor er nog een zieke plek aan den stengelvoet te zien
is. De hoofdwortel ziet er dikwijls bruin en rot uit; het zachtere
weefsel laat van het zgn. houtlichaam los.
Met een loupe, bij ernstige aantasting zelfs nog juist met een
scherp oog, kan men een netwerk van uiterst fijne, bruine draden
op de wortels zien. Gaat de aantasting verder, dan verdwijnt op
1) Bordeauxsche pap werkt over het algemeen krachtiger zwamwerend dan Calif, pap. Ook Shirlan A. G-. (zie bl. 36) zou eens gepro
beerd kunnen worden. Daar de kanker in de laatste jaren weinig voor
komt, is er nog geen gelegenheid geweest met dit middel proeven te
nemen.
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de aangetaste plek van den stengel het zachte weefsel ; alleen de
harde, vezelige deelen blijven over, zoodat de plant er uit ziet,
alsof insecten dat zachte weefsel hebben afgeknaagd en afge
scheurd. Bij insectenvreterij komt echter de rotting, als zij op
treedt, achterna; bij Rhizoctonia gaat zij met de aantasting gepaard.
Is een plant aangetast door kanker (zie blz. 13), dan kan ook aan
den stengelvoet een rottige plek optreden (zie Pl. I, fig. 5), het
weefsel wordt echter meestal niet zoo geheel verteerd, terwijl de
wortels langen tijd blank blijven. Als de planten gaan sterven,
beginnen natuurlijk ook de wortels te verkleuren. Een kankerplek is vooral in den aanvang, dikwijls nog zoowel aan den onder
als aan den bovenkant door gezond weefsel begrensd ; een Rhizoctomœ-plek begint meer van onderen af en is dus alleen aan den
bovenkant door gezond weefsel begrensd; vergelijk fig. 5 met 8.
Toch kan het ook bij kanker wel voorkomen, dat de geheele
stengelvoet ziek is. Bij den kanker zijn dikwijls reeds met het
bloote oog tal van kleine zwarte puntjes te zien op de zieke plek,
welke puntjes bij Rhizoctonia ontbreken.
Men heeft vooral last van deze ziekte, als de grond koud is en
bij zwakke planten. Daarom is het ter voorkoming der ziekte
gewenscht, de planten pas uit te poten, als de grond op tempera
tuur is gekomen. De bovengrond moet voldoende droog zijn, en
men moet niet te diep poten. Vandaar, dat men moet streven
naar goed afgehard, niet te veel gerekt plantgoed. Heeft men
lange planten, die men wel dieper moet poten, dan niet dade
lijk den grond tegen den stengel brengen, maar dit pas doen
als de plant wat afgehard is.
Zijn oudere planten aangetast, dan zijn die te redden door den
zieken stengelvoet vrij van grond te maken en in te smeren met
een brij, bereid uit 1 kp- kopprsnlfa.a.t, die men oplost in 10 liter
water, waarin 1 kg kalk, of wel uit Normaal pappoeder als tegen
kanker (zie blz. 16). Na een of twee weken wordt de plant dan
aangeaard, bij voorkeur met anderen grond.
Ook wordt wel alleen aangeaard en daarna eenige malen met
een week tusschenruimte langs den wortelhals zoo rijkelijk ge
goten met 1/8% Are tanoplossing (zie blz. 49), dat de aarde rond
om de plant goed doordrenkt wordt.
Op met stoom ontsmetten grond zal men van Rhizoctonia geen
last hebben; formaline (zie blz. 49) is niet zoo afdoend.
Sclerotiumziekte (zie Pl. I, fig. 10). Deze ziekte kan eveneens
verwelking der planten doen ontstaan. Ook zij wordt veroorzaakt
door een zwam, die van uit den grond de planten aantast. Deze
schimmel, Sclerotinia Libertiana genoemd, kan reeds den dood
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van allerlei soorten kiemplantjes, het zgn. wegsmeulen, „smeul"
of „smucht" (zie blz, 11) veroorzaken. In de tomatencultuur
worden echter meestal oudere planten aangetast. Men vindt ook
hier weer een weeke, rottige plek aan den stengelvoet; verwarring
met Rhizoctonia of kanker zal echter niet licht geschieden, daar
bijna steeds een weelderig, wit, wattenachtig zwamweefsel aan
wezig is, waartusschen men, tegen dat de planten gaan sterven,
zwarte korrels (zgn. sclerotiën), ter grootte van een erwt, maar
onregelmatiger van vorm, aantreft. Ook binnen in den rottigen
stengel vindt men die korrels. Het zijn kluwens van stijf in en
door elkaar gestrengelde zwamdraden; aan deze ,,sclerotiën"
ontleent de ziekte, die ook allerlei andere planten kan aantasten,
haar naam. Bij stamboonen, die er soms veel van te lijden hebben,
is zij hier en daar bekend onder den naam „schuimziekte". De
sclerotiën zijn tegen koude en uitdroging bestand; zij zijn be
stemd om te overwinteren en kunnen zelfs verscheidene winters
onveranderd overblijven zonder te sterven. Zijn de omstandig
heden, vooral van vochtigheid, in het voorjaar gunstig, dan
groeien uit de sclerotiën dikke bundels van zwamdraden naar
boven, die aan hun top een ^chotel- of komvormige verbreeding
dragen. In die kom of dat schoteltje worden dan sporen gevormd,
die op doode, organische resten kiemen; het zich dan vormend
zwamweefsel kan levende planten aantasten. Waarschijnlijk is
het kleine beetje dood weefsel op een wond daarvoor reeds vol
doende. Immers ook hooger op de stengels, bij de oksels, waar
dieven zijn uitgebroken, ziet men vaak zieke plekken optreden.
Men snijde de plant dan zoo spoedig mogelijk onder de zieke
plek af.
Ter voorkoming van de ziekte in het volgend jaar moeten dus
planten met zulke sclerotiën er op of er in verbrand worden,
voordat de sclerotiën in den grond zijn gekomen. Is een plant
eenmaal aangetast, dan is zij niet meer te redden.
De ziekte treedt bij tomaten wel niet heel zeldzaam, maar toch
meestal slechts hier en daar bij een enkele plant op, zoodat het
verwijderen der aangetaste planten best uitvoerbaar is.
Men houde de kassen zoo droog mogelijk.
Is de grond eenmaal besmet, dan is grondverversching of ont
smetting met stoom (niet altijd afdoend!) noodig. Chemische
middelen dooden de sclerotiën namelijk niet1). Buurplanten van
zieke planten zijn misschien voor aantasting te vrijwaren door
1) Een nieuw middel, Brassicol (zie blz. 50), heeft in het vorige jaar
(1938) goede resultaten gegeven tegen een paar andere, eveneens sclerotiën-vormende zwammen. Dit middel ware in voorkomende gevallen te
probeeren.
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den grond bij die planten te drenken met ^8% Aretan-oplossing
(zie blz. 49).
Aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans (zie
Pl. VII, fig. 28). Men spreekt van aardappelziekte, omdat de zwam,
die ,,de ziekte" of ,,'t kwaad" bij den aardappel veroorzaakt,
ook op de tot dezelfde familie behoorende tomaat kan leven. Of
het werkelijk geheel dezelfde zwam is, is twijfelachtig ; bij in Ame
rika verrichte onderzoekingen is nl. gebleken, dat infecties met van
aardappelen afkomstig materiaal van deze zwam op tomaat niet
gelukten. De op tomaat voorkomende zwam is echter niet door
uiterlijke kenmerken van die van den aardappel te onderscheiden.
De verschijnselen bij het tomatenblad zijn zoo ongeveer de
zelfde als bij het aardappelblad; het wordt slap, eerst grauw groen, later bruinachtig zwart van kleur; aan de grens van het
zieke en gezonde gedeelte bevindt zich een bleekgroen gekleurde
rand, waarop in vochtige omgeving, b.v. in een gesloten fleschje,
aan den onderkant van het blad een fijn wit schimmelpluis ver
schijnt. Het aangetaste blad sterft spoedig geheel af. Hoe vochti
ger de omringende atmosfeer is, hoe sneller de ziekte zich uit
breidt. Daarom is het goed in een zwaar gewas wat blad weg te
snijden. Op de stengels verschijnen zwarte rottige plekken, die
zich snel uitbreiden en waarop zich weer het witte pluis vertoont.
Ook de vruchten worden aangetast, terwijl zij nog groen
zijn. Zij krijgen dan bruine, rondachtige, ietwat weeke vlekken,
die ten slotte gaan rotten (zie fig. 28). Ook op deze plekken komt
het witte pluis voor den dag, als men ze b.v. in een gesloten jamflesch laat zitten. Dit witte pluis bestaat uit draden, waarop
voortplantingsorganen van de zwam worden gevormd.
De buitentomaten hebben meestal meer van deze ziekte te
lijden dan die onder glas; dit, gepaard met het feit, dat de ziekte
ook onder glas altijd pas optreedt, als de ziekte onder de aard
appelen reeds heerscht, zou doen denken, dat de besmetting met
sporen van de aardappelvelden plaats had. De boven besproken
onderzoekingen in Amerika geven echter reden om dit toch te
betwijfelen.
De bestrijding kan op afdoende wijze plaats hebben door zorg
vuldige bespuiting met Bordeauxsche pap (zie Vlugschrift no 6)
of een der vervangmiddelen daarvan (zie Mededeeling 43, blz. 5)
op de wijze als op blz. 36 wordt besproken voor de bestrijding
der bladziektex).
1) Bordeauxsche pap wordt bereid uit kopervitriool en kalk, Bour
gondische pap uit kopervitriool en sodex. Voor tomaten gebruike men
de eerste. De gemakkelijkste wijze om b.v. 100 liter Bordeauxsche pap
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Tegenwoordig zijn ook poeders in den handel, waarvan even
als van Bordeauxsche pap koper het werkzame bestanddeel is,
welke poeders evenals zwavel verstoven worden. Met een dezer
poeders, Nosperit, verstoven in een hoeveelheid van 3 kg per
100 roe (ongeveer 1 kg per 500 m2) heeft men in het Westland
bevredigende resultaten verkregen.
Verder draagt zooveel mogelijk luchten en droog houden er
veel toe bij, het optreden dezer ziekte in eenigszins ernstige mate
te voorkomen; dit geldt natuurlijk alleen bij cultuur onder glas.
Bij buitentomaten moet een al te weelderige bladontwikkeling
worden tegengegaan door niet te veel stikstofmest en door weg
snoeien. Men plante de tomaten vooral niet te dicht opeen en
snijde bij zeer weelderige bladontwikkeling tijdig wat blad weg.
De Botrytis-ziekte (zie Pl. II, fig. 9 en Pl. VI, fig. 27). De zwam
Botrytis cinerea, veelal de ,,grauwe schimmel" genoemd, is een
der meest algemeen voorkomende zwammen. Zij vertoont zich
in een wat vochtige en bedompte omgeving op de afstervende
deelen van allerlei soorten van planten. Dan leeft zij niet als
parasiet, doch zgn. saprophytisch van in ontbinding verkeerend
plantenweefsel . Echter zijn er ook tal van gevallen bekend,
waarin de bovengenoemde en nog andere soorten van het geslacht
Botrytis als echte parasieten optreden en dus plantenziekten
veroorzaken. Of er nu van de soort B. cinerea speciale rassen
bestaan, die wij niet uit elkaar kunnen onderscheiden, of dat
dezelfde soort naar gelang van omstandigheden nu eens parasi
tisch, dan weer saprophytisch leeft, is een moeilijk vraagstuk,
dat nog niet opgelost is.
Op tomatenstengels ontstaan dikwijls, meestal bij den stomp
van een afgesnoeid blad, op welk afstervend deel de zwam ge
makkelijk vasten voet heeft gekregen, bruine vlekken, ongeveer
zooals bij den tomatenkanker. Op die plekken verschijnen niet
de bij kanker optredende zwarte puntjes (zie blz. 14), doch een
grijs, sterk stuivend pluis, bestaande uit vertakte sporendragers

te maken, is dat men 1 kg kopervitriool (liefst fijne kristallen) oplost in
50 liter water; in een ander vat lost men 0,7 kg poederkalk (Hydroka,
Obeka e.a.) in eveneens 50 liter water op. Als alles goed is opgelost, wordt
de kopervitriool-oplossing onder voortdurend roeren langzaam in de
kalkmelk gegoten, niet omgekeerd. Desgewenscht mag men wat meer kalk
(tot 1 kg) nemen, maar daar de tegenwoordig in den handel zijnde soorten
van poederkalk volkomen oplossen, en geen steenen of andere onzuiver
heden bevatten, is dit niet noodig.
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met sporen (zie Pl. II, fig. 9) 1). Het boven de aangetaste plek ge
legen gedeelte der plant kan afsterven.
Ook de vruchten worden aangetast; meestal verschijnt er dan
rondom den steel een grijze, natrotte plek, waarop zich het grijze
pluis vertoont; zie Pl. VI, fig. 27.
Het optreden van Botrytis is er een onmiskenbare aanwijzing
voor, dat de kassen te vochtig worden gehouden en dat er te
weinig gelucht wordt. In droge omgeving met flinke luchtverversching toch ontwikkelt Botrytis zich niet. Minder gieten en
meer luchten zijn dus de middelen om de ziekte tot staan te brengen.
C. Op de stengels geen weelce, rottige plekken, wel soms harde, donkere

vlekken of strepen
Verwelkingsziekte (ook wel slaapziekte genoemd). De oorzaak
van deze ziekte is een schimmel, Verticillium (alboatrum of
Dahliae), die in de vaatbundels 2) leeft; de zwam dringt van uit
den grond, waarin zij van allerlei organische resten kan blijven
leven, in de fijne wortels binnen; de eerst optredende verschijnse
len zijn verwelking van den uitersten top der planten, waarbij
men onder aan de plant meestal bruine, doode bladeren of blad
gedeelten aantreft. Veelal verschijnen eerst bruine vlekken aan den
rand of de punt der bladeren, door een gelen ring van de nog
groene gedeelten gescheiden. Daarna gaat de plant geheel slap
hangen („slapen") ; het loof verwelkt volkomen en de plant sterft :
Het proces heeft meestal een sleepend verloop, maar soms
gaat het vrij snel. Bij doorsnijden der stengels blijkt de vaatbundelring (zie noot 2) bruinachtig geel verkleurd te zijn.
De meeste zieke planten treft men aan in het begin van den
zomer en later weer tegen den herfst; in de maanden Juni, Juli,
x) Men verwarre deze zwam niet met de zuiver saprophy tisch levende
en dus volmaakt onschadelijke zwam Botryosporium pulchrum, die vaak
de stompen van uitgebroken dieven en afgesnoeide bladeren met een fijn,
•wit pluis, bestaande uit zeer fraai gevormde sporendragers met sporen,
bedekt.
2) Onder den naam „vaatbundels" zijn de kanalen bekend, die in
eiken plantenstengel aanwezig zijn; zij zijn bestemd, zoowel voor het
vervoer van het door de wortels opgenomen water met daarin op
geloste voedingszouten, als voor het vervoer van de, in de bladeren
met behulp van die stoffen en het koolzuur uit de lucht, gevormde
bouw- en reservestoffen, die gebruikt worden bij den opbouw der
groeiende deelen. In dwarsdoorsneden van een gezonden tomatenstengel ziet men die vaatbundels als lichter gekleurde partijen van
met het bloote oog juist zichtbare gaatjes; in lengtedoorsneden als
lichte strepen.
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Augustus bemerkt men er minder van. De zwam is nl. zeer ge
voelig voor hooge temperatuur; zij staakt haar groei vrijwel ge
heel, indien de temperatuur tot boven de 77° F (= 25° C) op
loopt. Daarin heeft men dus een middel ter bestrijding, dat
met succes wordt aangewend. Men laat eenvoudig de tempera
tuur tot de genoemde hoogte oploopen; in stookkassen is dit
gemakkelijk; waar niet gestookt kan worden, sluit men over
dag een paar uur de ramen. De zieke planten herstellen zich
dan, blijven in leven en geven nog een behoorlijke opbrengst; als
de temperatuur in den herfst echter daalt, storten de planten weer
in en sterven dan lang vóór de gezonde.
Licht bekalken van het glas, gepaard met een lichte besproeiing
gaat verder te sterke verdamping en daarmede verwelking tegen.
Indien men bij de eerste verschijnselen van verwelking de planten
flink aanaardt, zoodat zij nieuwe wortels kunnen vormen, komt
dit natuurlijk het herstel bij de boven aangegeven behandelings
wijze ten goede, als tenminste de zwam nog niet te hoog in de
vaatbundels is opgeklommen.
Bespuitingen kunnen hier niet helpen, daar de zwam van uit
den grond door de wortels in de planten binnendringt.
Wel zal het misschien mogelijk zijn, buurplanten van zieke
planten voor aantasting te vrijwaren door ze met tusschenruimte
van een week een paar maal flink te gieten met 1/8 % Aretanoplossing (zie blz. 49), die langs den wortelhals bij de plant ge
goten wordt, zoodat de omringende aarde er goed mede gedrenkt
wordt.
Ter voorkoming van de ziekte in een volgend jaar moeten de
resten van zieke planten, met de omringende aarde, zorgvuldig
worden opgeruimd (afgevallen bladeren, stompjes, wortels); de
zwam vormt daarop nl. haar voortplantingsorganen, die, terecht
gekomen op deeltjes organische resten, als b.v. half vergaan stroo
uit den mest, daarop gaan kiemen, waarna de zwam in dat deeltje
binnendringt en daarop den winter over in leven blijft, evenals
op de resten der tomatenplanten zelve. Ruimt men dus die resten
niet op, dan komen er tallooze met de zwam besmette plekjes
in den grond, en de kans is groot, dat men het volgend jaar nog
meer planten zal verliezen.
Waar dus de zwam in den bodem overblijft, is, bij eenigszins
veelvuldig optreden der ziekte, grondverversching een radikaal
middel; men moet dan echter grond nemen, die zoo goed als
zeker vrij is van de zwam ; daar zij o.a. ook in aardappelen leeft
(zie Mededeeling no 6), is dit met aardappelgrond niet het geval.
Is slechts hier en daar een plant aangetast, dan kan natuurlijk
ook de grondverversching pleksgewijze plaats hebben; de plekken
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moeten dan in den groeitijd duidelijk worden aangegeven om ze
in den winter terug te kunnen vinden.
Zgn. verdelven (het naar boven halen van den ondersten steek)
geeft tijdelijk baat, als die ondergrond tenminste nog niet be
smet is!
Er zijn aanwijzingen, dat de structuur van den grond van in
vloed is op het optreden van de ziekte. Het is dus zaak door
rationeele bewerking, eventueel toevoeging van turfmolm, den
grond in goeden structuurtoestand te brengen.
Ontsmetting van den bodem met formaline (zie blz. 49) helpt
wel, doch met stoom wordt een meer afdoend resultaat verkregen.
Bacterie-verwelkingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Aplanobacter michiganense E. F. S. Deze ziekte komt in ons land niet
zoo heel vaak voor, maar toch mag zij hier niet onvermeld blijven.
De eerste verschijnselen zijn slaphangen der onderste bladeren,
niet zelden aanvankelijk van de blaadjes aan één zijde van een
samengesteld blad, terwijl de andere blaadjes nog frisch zijn.
Later verwelkt de plant; de onderste bladeren sterven het eerst
af en verschrompelen; dikwijls geschiedt dat het eerst aan één
zijde van de plant. Op de stengels vertoonen zich bruine strepen,
die één cm breed en wel twee dm lang kunnen worden. Bij door
snijden van den stengel blijkt een bruine verkleuring aanwezig
te zijn, terwijl later lange holten in den stengel ontstaan, onder
de bruine strepen, welke ten slotte overgaan in langgestrekte,
geel en bruin gekleurde barsten. De bacterie, die de ziekte ver
oorzaakt, verspreidt zich door de vaatbundels en komt tot in de
vruchten. Zijn deze nog jong dan blijven zij klein en worden mis
vormd. Ook het zaad wordt dan misvormd en krijgt een zwarte
kleur. Zijn de vruchten reeds bijna volwassen, als de bacteriën
er in doordringen, dan toonen zij geen uitwendige verschijnselen,
maar inwendig loopen geel verkleurde aderen van de verkleurde
placenta naar het zaad. Daaraan is dan niets te zien, maar toch
kan het zoowel uit- als inwendig besmet zijn. In Amerika heeft
men ook een uitwendige aantasting bij de vruchten waargenomen
zich verradende door zeer kleine, donkere, met een witten ring
omgeven vlekjes. Dit is in Europa nog niet waargenomen.
Tegen de ziekte is niets anders te doen dan zoo spoedig mogelijk
opruimen en verbranden der zieke planten.
De bacterie kan met het zaad overgaan en ook in leven blijven
op rottende plantendeelen in den bodem en op den composthoop.
Daar zij ook inwendig in het zaad kan zitten, helpt ontsmetting
met chemische middelen niet afdoende, hetgeen echter geen
reden is om deze ontsmetting na te laten. Warmwaterbehande-
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ling, waardoor de bacterie gedood zou kunnen worden, verdraagt
tomatenzaad niet. Men mag dus nimmer zaad gebruiken, dat
van een gewas afkomstig is, waarin de ziekte is opgetreden.
Ter voorkoming van infectie van den bodem uit plante men,
wanneer dit mogelijk is, op besmetten grond eenige jaren geen
tomaten. Kan dit niet, dan is vernieuwing van den grond of ont
smetting met stoom aan te raden.
Overigens is de ziekte in ons land nog niet zoo ernstig opge
treden, dat drastische maatregelen noodig waren, alhoewel de
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat zij in sommige gevallen voor
de gewone, zoo juist behandelde verwelkingsziekte is aangezien.
Strepenziekte. Weliswaar verwelken de planten niet bepaald,
maar door de in het oog vallende strepen op de stengels (Pl. V,
fig. 21 en 23), was het toch gewenscht de strepenziekte in deze ru
briek I C op te nemen. Daar deze virusziekte ook de bladeren
aantast, wordt zij met andere ziekten van deze groep meer
uitvoerig op blz. 42 behandeld.
II. DB PLANTEN" VERWELKEN NIET SNEL, DOCH KWIJNEN EN
STERVEN WEL DIKWIJLS VOOR DEN TIJD

A. De wortels vertoonen opzwellingen
Wortelaaltje (Heterodera marioni = H. radicicola). Dit mikro
skopisch kleine wormpje is alleen in den volwassen, vrouwelijken
vorm, waarin het in de knobbelige wortels zit, nog juist met het
bloote oog te zien; de misvorming, die het veroorzaakt, afgebeeld
op PI. Ill, fig. 11, valt echter zooveel te meer in het oog. Deze
knobbels aan de wortels, „knol" genaamd, zijn een gevolg van
de aanwezigheid der aaltjes, die men na afkrabben der buitenste
lagen als witte, glimmende korreltjes kan zien. Deze korreltjes
zijn de dik opgezwollen, met eieren gevulde lichamen der vol
wassen vrouwelijke aaltjes. Voor andere bijzonderheden over dit
wormpje, dat in ruim 500 soorten van planten (o.a. salade, cichorij,
komkommer, augurk, meloen, biet, peen, karwij, klaver, prei,
aardappel, schorseneer, rozen, clematis, tuinboonen) kan voor
komen, zij hier verwezen naar Vlugschrift no 21 van den Plantenziektenkundigen Dienst.
De schade kan zeer groot zijn, maar soms bemerkt men de
aantasting pas, als de afgedragen planten worden opgetrokken.
De aantasting verraadt zich in eenigszins ernstige gevallen
het eerst, doordat de bladeren op warme dagen slap hangen; de
planten staken den groei, krijgen gele bladeren, brengen slechts
kleine vruchten voort en sterven veel te vroeg af. Bij lichte
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aantasting is, althans in den aanvang, het eenige uiterlijke teeken
der ziekte slechte groei der planten ; zij willen niet voort en dragen
slecht.
Daar de aaltjes, na het verrotten der aangetaste wortels, als
kleine, voor het bloote oog onzichtbare wormpjes in den grond
komen en daarin kunnen blijven leven, kan men tegen deze plaag
de op bladzijde 48-55 aanbevolen middelen toepassen, dus ververschen, met zwavelkoolstof of met stoom behandelen van den
grond. Volkomen afdoende zijn deze maatregelen niet, daar de
aaltjes tot meer dan 1 m diep in den grond kunnen voorkomen.
Zij geven echter wel zoodanige resultaten, dat men dan toch
eenige jaren vrijwel van de plaag af is.
Vooral in het Westland, doch ook in andere centra van tomatencultuur, wordt speciaal tegen wortelaaltjes nog al veel gebruik
gemaakt van zwavelkoolstof. Wegens het uiterst gevaarlijke
karakter dezer stof, die zelf zeer brandbaar is, terwijl de hoogst
onaangenaam riekende en giftige damp in de lucht buitenge
woon gemakkelijk ontploft (reeds het vonkje van een schakelaar
kan een ontploffing veroorzaken), dient de toepassing alleen te
geschieden door één der in dit werk geschoolde firma's, die zich
verbonden hebben zich te houden aan door den Plantenziektenkundigen Dienst vastgestelde regels, waaraan de opdrachtgevers
en hun personeel zich even goed moeten houden. Deze firma's
gebruiken speciale installaties voor de behandeling, waardoor het
gevaar tot een minimum wordt teruggebracht. Per vierk. roede
wordt 9 kg zwavelkoolstof (= 7 liter), dus l- liter per m2, in den
grond gebracht; de kosten komen op i f 1,70 de roede.
Indenlaatstentijd is ook timmermans-carbolineum aangewend;
over de waarde van dit middel is nog weinig te zeggen.
Kurkwortels. Het komt vooral in kassen, die al eenige jaren
beteeld zijn, nog al eens voor dat van planten, die bij warm weer
slap gaan hangen, een deel der wortels bruin en wat opgezwollen
is en op het opgezwollen gedeelte vele barstjes vertoont. De
wortels zien er kurkachtig uit, van daar de naam. Meestal worden
de planten niet forsch; zij maken een fijneren indruk en ook de
vruchten blijven kleiner. Het komt echter ook wel voor, dat
krachtig groeiende en flink dragende planten kurkwortels hebben.
Het gelukt vrijwel steeds uit zulke wortels een zwam op te
kweeken, die op de voedingsbodems een grijs, wollig kussentje
van zwamdraden vormt. Deze zwam heeft tot dusver hardnekkig
geweigerd voortplantingsorganen te vormen, zoodat er nog niets
verder over kan worden medegedeeld. Het staat nog niet vast
of deze zwam gezonde wortels aantast. Ontsmetting van den
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grond met formaline, die aanvankelijk goede resultaten gaf,
bleek later veel minder uitwerking te hebben.
Jonge planten hebben soms reeds bruine wortels zonder duide
lijke kurkvorming; het kan zijn, dat dit het beginstadium is.
Nadere bestudeering der ziekte is nog noodig, alvorens er meer
over kan gezegd worden.
B. Er zijn geen opzwellingen aan de wortels
Wortelrot. Wanneer men, vooral tegen het einde van haar
leven en op ouden, in verscheidene jaren niet ontsmetten grond,
een tomatenplant optrekt, zal men vrij zeker zien, dat de wortels
ten deele bruin zijn geworden en min of meer rottig zijn. Dit is
vooral het geval op zware gronden, die te waterrijk zijn en/of
neiging hebben tot korstvorming, zoodat er niet voldoende
lucht- en dus zuurstoftoevoer tot de wortels plaats heeft. Ver
schillende in den bodem levende schimmels, die echter in dit
geval nauwelijks als parasieten zijn te beschouwen (zelfs niet de
vaak voorkomende, op blz. 16 behandelde Rhizoctonia) daar hun
optreden afhankelijk is van de boven aangegeven omstandig
heden, kunnen hierbij in het spel zijn.
Zeer vaak treft men echter op zulke bruin geworden wortels
zeer kleine, met het bloote oog nog juist zichtbare zwarte korrel
tjes aan. Dit zijn sclerotiumachtige lichaampjes, samengesteld
uit weefsel van de zwam Colletotrichum tabificum (= C. atramentarium), die ook bekend is van aardappelen en in Frankrijk aan
dit laatste gewas nog al eens schade moet doen.
Behalve de bruine kleur van de wat ingeschrompelde wortels
is nog een typisch kenmerk het vergaan der zachte weefsels van
de wortels, zoodat deze zeer gemakkelijk van den houtigen cen
traal cylinder loslaten. Daar deze verschijnselen echter in den
regel eerst laat in den tijd, als de planten bijna afgedragen zijn,
optreden, kunnen wij de zwam vooralsnog niet als een voor de
tomaten gevaarlijke parasiet beschouwen, al wil men in het
Westland wel eens waargenomen hebben, dat planten, op wier
wortels deze zwam voorkwam, midden in de cultuur reeds slap
gingen hangen, zoodat de opbrengst er merkbaar onder leed.
Op grond, die pas ververscht of gestoomd is, zal men van dit
wortelrot geen last hebben.
Moeheid van den grond. Zooals de naam reeds aanduidt, hebben
wij hier niet te doen met een ziekte van de plant zelve, maar
met een ongunstigen bodemtoestand. Het komt ook bij andere
gewassen dan tomaten voor, dat na eenige jaren de opbrengst
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vermindert, zonder dat de planten aan een of andere aantasting
lijden; de grond schijnt die bepaalde plantensoort moe te zijn.
Ook spreekt men wel van moeheid, als de grond door te hooge
zoutconcentratie1), hetgeen in Delfland nog wel eens voorkomt,
minder geschikt voor de cultuur is geworden. In dat geval moet
het zout worden uitgespoeld. In enkele gevallen wordt de moe
heid wel degelijk door een organisme veroorzaakt, b.v. de bie
tenmoeheid door het bietenaaltje en de klavermoeheid door den
klaverkanker of door het stengelaaltje. Nu zou men ook een
warenhuis, waar de planten sterk aan „knol", aan verwelkingsziekte, Rhizoctonia of nog andere ziekten lijden, moe kunnen
noemen. Dit is echter niet gewenscht; men doet veel beter deze
ziekten met hun werkelijken naam te noemen. Onder moeheid
blijft men dan, zooals ook tot nu toe gebruikelijk is, verstaan
het feit, dat niettegenstaande goede grondbewerking, oordeel
kundige verzorging en rijkelijke bemesting de tomaten niet
meer voort willen, zonder dat er aan wortels, stengels, bladeren
of vruchten iets hapert of er ook maar eenige aantasting bij in
het spel is. Het eenige is, dat de planten wat klein en tenger
blijven, de vruchtzetting gering is en de vruchten klein van
stuk zijn, zoodat de opbrengst niet meer loonend is.
In de praktijk is gebleken, dat de toestand verandert, als men
den grond een of nog liever twee. steek diep verwijdert en door
verschen grond vervangt; op dien nieuwen grond groeien weer
behoorlijk ontwikkelde planten. Hoe duur dit ook, vooral in
tijden van hooge arbeidsloonen, mag zijn, toch bleek deze maat
regel in de meeste gevallen economisch uitvoerbaar. Maar niet
ieder kan altijd over voldoenden nieuwen grond beschikken, en
in veel gevallen drukken de kosten toch wel heel zwaar. Er is
dan ook reeds lang gezocht naar een andere, even afdoende, maar
minder kostbare en gemakkelijk uitvoerbare methode om moeden
grond weer geschikt voor rendabele tomatenteelt te maken;
vooral in Engeland is daar veel werk van gemaakt. In dat land
heeft men nl. veel meer met de echte moeheid te kampen dan bij
ons te lande. Het is zelfs de vraag, of deze bij ons wel voorkomt.
In de gevallen, waarin bij den Plantenziektenkundigen Dienst
klachten over moeheid inkwamen, bleek nog altijd, dat echte
ziekten (meestal zulke, die in den bodem overblijven, zie hier
voor), in het spel waren.
Waar dat het geval is, helpt tegen deze zgn. moeheid stoomen
1) Te hooge concentratie van zouten wordt vooral te weeg gebracht
door groote giften kunstmest ; gebruik van meststoffen met hoog gehalte
aan voedende bestanddeelen, waardoor met kleinere hoeveelheden kan
worden volstaan, is dus aan t9 bevelen.
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van den grond (zie blz. 51) zeer goed. Naar in Engeland is ge
bleken, heeft dit ook succes bij de echte moeheid, evenals de be
handeling van den grond met een oplossing van cresol (in Enge
land carbolic-acid genaamd). Men schrijft dit toe aan het feit,
dat in den bodem levende organismen, vooral protozoën, daar
door gedood worden. Deze protozoën nu zouden zich in hoofd
zaak voeden met nuttige bacteriën, die de organische resten in
den grond omzetten in voor de planten opneembare voedings
stoffen. Door dus de vijanden dier bacteriën, de protozoën, te
dooden, bewerkt men indirect een sterke vermeerdering dier
nuttige bacteriën, waarvan groote vruchtbaarheid van den bodem
het gevolg is. Deze verklaring is inderdaad niet onaannemelijk;
de verhoudingen tusschen de vele soorten van levende wezens
zoowel van dierlijken als van plantaardigen aard, die de bouwvoor bewonen, zijn echter hoogst ingewikkeld en voor het overgroote gedeelte nog onbekend, zoodat deze verklaring misschien
wel wat al te eenvoudig is. De wetenschap heeft in deze het laat
ste woord nog lang niet gesproken.
Daar zooals gezegd, de echte moeheid bij ons niet of althans
zelden schijnt voor te komen, is het niet noodig te dezer plaatse
over de behandeling van den grond met cresol uit te weiden. De
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen zal er desgewenscht
gaarne volledige inlichtingen over verstrekken.
Gebreksziekten. Hieronder verstaat men verschijnselen van
verschillenden aard, die zich bij planten voordoen, wanneer het
een of ander mineraal, waaraan de planten, soms in uiterst kleine
hoeveelheden, behoefte hebben, ontbreekt of niet in opneem
baren vorm voor de planten beschikbaar is. Het best bestudeerd
zijn tot dusver de bij kaligebrek optredende verschijnselen, maar
ook van die, welke bij gebrek aan Borium of mangaan optreden is
wel reeds een en ander bekend. Bij de overvloedige bemesting, die
tomaten gewoonlijk kregen, bestaat er weinig kans op het op
treden van zulke gebrekziekten, zoodat hier met de bloote ver
melding kan worden volstaan.
Gewoonlijk uiten zij zich door slechten groei, onvoldoende
opbrengst, bronsachtige verkleuring, krulling der bladeren en
gele of bruine vlekken en randen.
Virusziekten (mozaïekziekte en strepenziekte), zie blz. 38.
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III. AL OP NIET GEPAARD MET DE BOVEN BESCHREVEN
VERSCHIJNSELEN BIJ DE PLANTEN, VERTOONEN DE BLADEREN
VERKLEURINGEN, VLEKKEN OF MISVORMINGEN
A. Meestal op de onderzijde, soms ook op de bovenzijde
der bladeren zijn kleine diertjes aanwezig-, de bladeren
worden niet aangevreten
Bladluizen. Deze maar al te bekende, zeer schadelijke insecten
laten ook tomaten niet onaangetast. Vooral onder in de planten
komen zij niet zelden in zoodanige mate voor, dat zij schadelijk
worden, zonder dat nochtans de tomaten, tenzij zeer jongeplanten
worden aangetast, er zoo sterk onder lijden als dat wel met
andere planten het geval is. Indirect hebben de bladluizen echter
beteekenis, doordat zij wellicht de virusziekten, b.v. mozaïek
ziekte, over kunnen brengen (zie blz. 39). Ook over bladluizen en
hare bestrijding is bij den Dienst een Vlugschrift, no 1, ver
krijgbaar. Het daarin o.a. aanbevolen eenvoudige middel, be
spuiting met een zeepspiritusmengsel kan, zoo noodig, ook bij
de tomaat worden toegepast. Dit mengsel wordt gewoonlijk be
reid door een 2 % oplossing te maken van gewone zachte, gele
of groene zeep in water, en daar vervolgens 1 % brandspiritus
bij te voegen.
Daar de jonge tomatenscheutjes nog al gevoelig zijn, verdient
het aanbeveling het eerst eens met een oplossing ter halve sterkte
(1 % zeep en
brandspiritus) te probeeren.
Als zorgvuldig gespoten wordt, zoodat alle luizen behoorlijk
met de vloeistof in aanraking komen, sterven zij ook van die
zwakkere oplossing, terwijl de planten er zeker niet onder lijden.
Aanbeveling verdient vooral ook het gebruik van de voor de
menschen en hoogere dieren onschadelijke, eveneens in vlug
schrift 1 behandelde Derrispraeparaten (zie ookMededeeling
43, no 20), die wegens hun ongevaarlijkheid te verkiezen zijn
boven de ook zeer werkzame nicotine.
In plaats van te spuiten kan men ook een nicotine-houdend
berookingspraeparaat, dat men slechts heeft aan te steken om
door den damp de luizen te doen sterven, gebruiken. Verschil
lende merken hiervan zijn in den handel verkrijgbaar. Jonge
planten zijn echter nog al gevoelig voor nicotine.
Zeer goed en gemakkelij k in het gebruik zij n de in den handel zij nde
blauwzuurgas afgevende poeders CyanogasenCalcid1).
*) Deze praeparaten bevatten het blauwzuurgas in den vorm van
calciumcyanide; alleen zulke praeparaten mogen gebruikt worden; het
gebruik van andere, o.a. natriumcyanide, dat even goed werkt, zijn
thans nog verboden.

30

Men strooit het korrelige poeder, dat dit gas afgeeft, tegen
den avond uit op de paden. De temperatuur in de kas moet liefst
70 à 75° F zijn; zij mag in den nacht niet veel dalen, niet onder
65° F. De lucht in de kas moet tamelijk vochtig zijn, doch de
planten zelf moeten volkomen droog zijn. De paden mogen niet
nat zijn. Den volgenden morgen moet vroegtijdig, vóór zons
opgang, gelucht worden. De te gebruiken hoeveelheid hangt af
van het gehalte aan blauwzuur in de stof (dat bij Calcid tweemaal
zoo hoog is als bij Cyanogas), van het meer of minder goed sluiten
der kas (of het warenhuis), van de te bestrijden parasieten en van
het weerstandsvermogen der planten. Zeer jonge plantjes kunnen
er niet tegen, en ook tijdens den bloei gebruike men het liever
niet. Het calciumcyanide geeft langzaam blauwzuurgas af; de
concentratie in de kas wordt dus niet zeer hoog en doordat eerst
vrij lang na het uitstrooien een eenigszins beteekenende hoeveel
heid blauwzuurgas is vrij gekomen, is de toepassing van het
middel vrijwel gevaarloos. Daar echter het gas nu eenmaal een
zeer gevaarlijk karakter heeft, is het toch, mede met het oog op
de blauwzuurwet, noodig aan het gebruik eenige beperkende
bepalingen te verbinden. Bij inachtneming van de door den
Plantenziektenkundigen Dienst gegeven voorschriften is elke
tuinbouwer gerechtigd een blauwzuurberooking in zijn bedrijf
uit te voeren.
Motluis of „witte vlieg" (Pl. Ill, fig. 15) Dit insect is in de laatste
jaren een zeer belangrijke plaag bij tomaten geworden. De op zeer
kleine motjes gelijkende witte diertjes, die men bij aanraking van
door hen aangetaste planten ziet opvliegen, zijn de volkomen in
secten ; deze leggen eieren, meest op de jongste bladeren, waaruit na
^ 8 dagen zeer kleine, bijna doorzichtige, geelgroene platte larfjes komen, die nog geen vleugels hebben. Deze boren hun zuigsnuit in het blad en blijven daarna stil op dezelfde plaats zitten.
Zij groeien al zuigende en nemen dan den vorm aan van een zeer
klein, plat, ovaal doosje, waaruit eenige fijne witte draadjes naar
boven uitsteken. Na ^ 4 weken barst dit doosje van boven open
en het motluisje verschijnt. Deze gevleugelde luisjes hebben een
lang leven; de wijfjes zouden niet minder dan ongeveer 100, de
mannetjes 45 dagen kunnen blijven leven. In dien tijd steken zij
tallooze malen hun zuigsnuitje in de bladeren om sappen op te
zuigen. Is de aantasting nu ernstig, dan kunnen de planten als
gevolg van saponttrekking door de volwassen luizen en de tal
rijke larven waarmede de onderzijde van het blad vol kan zitten,
zeer lijden. Op de plaatsen, waar de luisjes gezogen hebben, ziet
men kleine witte vlekjes op het blad. De bovenzijde der bladeren
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en de vruchten worden glimmend-kleverig van de uitwerpselen
der larven, den zgn. honingdauw, waarop zich spoedig zwarte,
zgn. roetdauwzwammen vestigen, zoodat planten en vruchten
er onoogelijk uitzien. Vooral het laatste is zeer schadelijk.
De eenvoudigste en doeltreffendste wijze van bestrijding is
berooking met blauwzuurgas door uitstrooiing van Cyanogas of
Calcid; zie hierover blz. 29-30 onder bladluizen. Zoolang de plan
ten nog jong zijn en als zij bloeien kan dit echter beschadiging
veroorzaken. Dan gebruiktmen het [duurdere tetrachlooraethaan of handelspraeparaten, die deze stof bevatten. De
toepassing is al zeer eenvoudig: men behoeft slechts in tetrachlooraethaan gedrenkte lappen op verschillende plaatsen in de
ruimte op stukjes plank, dakpannen of een paar opgevouwen
kranten uit te leggen of op te hangen. Per m3 ruimte moet men
minstens 2 g tetrachlooraethaan nemen; in het Westland ge
bruikt men vaak meer, ni. ± 4 g per m3 (IJ kg per 10 vierk. roe
warenhuis). Dit zal wel in verband staan met het minder goed
sluiten der warenhuizen. In Engeland gaat men zelfs tot 5 g.
Met één keer is men er niet af, daar de eieren niet door den
damp gedood worden. Men herhale dus de behandeling eenige
malen, met 3 of 4 dagen tusschenruimte.
Ook spuiten of rooken met nicotine is niet zonder uitwerking ;
de beide bovengenoemde middelen zijn evenwel betrouwbaarder.
Voor Derris is de witte vlieg vrijwel ongevoelig. Wil men
spuiten, dan zijn minerale oliepraeparaten (zie Mededeeling 43),
alhoewel die de vruchten ietwat „vettig" maken, het meest aan
te bevelen.
Alle behandelingen moeten minstens eenmaal na een week
herhaald worden, daar de eitjes niet gedood worden.
Thrips. Aantasting door deze insecten komt bij tomaten niet
zoo heel vaak voor. Waar men echter een voorteelt van kom
kommers heeft gehad, die er gewoonlijk meer van telijden hebben,
gebeurt het wel, dat de tomaten worden aangetast. Vooral jonge
plantjes kunnen er dan last van hebben, doordat het hartje be
schadigd wordt. De thrips zijn kleine, slechts 1 mm lange, uiterst
smalle diertjes, die in volwassen toestand 4 vleugeltjes bezitten.
De jonge dieren zijn lichtgeel, de volwassen exemplaren van
sommige soorten lichtbruin, van andere donkerbruin. De thrips
hebben scherpe monddeelen, waarmede zij de opperhuid van
het blad beschadigen om de cellen daaronder uit te zuigen. Daar
door ontstaan kleine witte vlekjes op het blad, die te zamen
kunnen vloeien, zoodat het geheele blad verbleekt. Op de aan
getaste bladeren ziet men met een loupe talrijke uiterst kleine
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zwarte stipjes, de uitwerpselen der thrips, welke diertjes men
langzaam op het blad kan zien wandelen. Er zijn zeer vele soor
ten thrips ; de soort, die van komkommers op tomaten overgaat,
heet Thrips tabaci. Of zij zich blijvend op tomaten kan vestigen,
is nog niet met zekerheid bekend. In eenige waargenomen ge
vallen scheen de plaag van zelf weer te verdwijnen.
Wanneer men tot bestrijding moet overgaan, kan bespuiting
met koud water reeds voldoende zijn. Men moet dan de planten
herhaaldelijk met een krachtigen straal bespuiten. Bij tomaten
is deze methode echter niet zeer aanbevelenswaardig, omdat
men daardoor het optreden van zwamziekten bevordert. Beter
is het dan te spuiten met een nicotine-houdend praeparaat, nog
beter met zulk een praeparaat te berooken (zie onder bladluizen).
Minerale oliepraeparaten, veelal petroleum-emulsies genoemd,
waarvan er vele onder verschillende namen in den handel zijn
(zie Mededeeling 43) werken ook tegen thrips zeer goed. Zij be
lemmeren echter de verdamping eenigermate, zoodat bespuiting
er mede aanleiding zou kunnen geven tot het optreden van oedeem
(zie blz. 35). Ook worden de vruchten eenigszins bezoedeld.
Met calciumcyanide (zie onder bladluizen) werden tegen
thrips soms zeer goede, soms minder bevredigende resultaten
verkregen. Wegens de gemakkelijkheid der toepassing en de
goedkoopte verdient het wel aanbeveling, dit het eerst te probeeren (niet bij jonge planten; zie blz. 30).
Elke behandeling moet na een dag of 3 herhaald worden, soms
eenige malen, omdat de eieren niet gedood worden.
Daar de bij een bestrijding aanwezige eieren niet gedood wor
den, moet elke behandeling na een veertien dagen of drie weken
herhaald worden, daar dan weer uit die eieren gekomen larven
aanwezig kunnen zijn.
Voor nadere bijzonderheden over thrips zie men Vlugschrift 44.
Het Spint, een bij tal van andere planten, b.v. komkommers,
zeer schadelijke plaag, is voor tomaten van weinig beteekenis.
Het „spint" wordt veroorzaakt door zeer kleine, roode of gelige,
spinachtige diertjes, zgn. mijten, behoorende tot de familie der
Tetranychiden ; op verschillende planten komen verschillende
geslachten en soorten daarvan voor. Deze mijten beschadigen
de bladeren door met hun daarvoor ingerichte monddeelen eerst
de opperhuid door te steken en dan het sap op te zuigen. De
bladeren krijgen eerst geelachtige, niet scherp begrensde vlekken
tusschen de nerven; zij blijven klein en kunnen eindelijk geheel
verschrompelen. De mijten leven aan den onderkant der blade
ren; men kan ze daar nog juist met het bloote oog zien loopen,
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langs fijne, door haar gespannen draden, te midden van een
eenigszins meelachtige massa, bestaande uit bij vervellingen
afgestroopte huidjes en ledige eierschalen. Yoor nadere bijzonder
heden zie men Vlugschrift no 36.
Yoor de bestrijding, die bij tomaten, voor zoover tot dusver
bekend is, wegens de geringheid der aantasting wel zelden noodig
is (zulks in tegenstelling met komkommers, aan welk gewas het
spint zeer veel schade doet), zij eveneens verwezen naar dat vlug
schrift en naar het hier boven tegen thrips aanbevolene.
Het is goed na afloop der teelt in de ledige kassen zwavel te
verbranden, al is dit ook niet afdoend; zie blz. 55. Degelijke be
spuiting van den opstand met 5% formaline of 5% minerale olie
(petroleum-emulsie) werkt beter.
B. Er is duidelijke vreterij aan de bladeren
Gewoonlijk is dit het werk van de rups van den groentenuil
(Mamestra oleraeea). Deze rups (Pl. Ill, fig. 13) wordt 4 cm lang;
zij is grijsachtig of olijfkleurig groen met aan weerszijden een
witte streep in de lengte en tal van kleine witte en zwarte stipjes.
Zij verpopt als regel in den grond, in kassen echter ook wel in
spleetjes in het metselwerk en dergelijke plaatsen; de in hoofd
zaak donkerbruin gekleurde uil (fig. 12) vliegt des nachts; het
wijfje legt hare eieren (fig. 14) aan verschillende groenten, o.a. ook
aan de onderzijde der bladeren van tomaten. Er zijn twee gene
raties per jaar; de eerste komt in Mei, in kassen ook eerder, uit
de overwinterde poppen, de tweede vliegt in Augustus. De jonge
rupsen vreten stukken uit de bladeren, de oudere gaten in de
vruchten, welke laatste beschadiging verreweg het ernstigst is.
De eenvoudigste bestrijding is wegvangen; als men vreterij
aan de plant ziet, vindt men gewoonlijk ook uitwerpselen op de
bladeren als zeker teeken, dat een rups aan het werk is geweest.
Als men de planten schudt, valt de rups vaak op den grond.
Vindt men die rups niet op deze of de naburige planten, dan zoeke
men "s avonds of 's nachts met behulp van een goede lantaarn;
hoogstwaarschijnlijk vindt men haar dan aan het werk. Men lette
vooral ook op afgevallen, rijpende vruchten; daarmede voeden
de rupsen zich gaarne.
Bestrijding door bespuiting der planten met vergif (Parijsch
groen of loodarsenaat ; zie vlugschrift 8) of door bestuiving met
calciumarsenaat of een handelspraeparaat, dat die stof bevat,
b.v. Gralit, Esturmit e.m.a. is afdoende. Men passe dit echter
alleen toe, als de oudste vruchten nog niet veel grooter dan een
kers zijn, om te voorkomen, dat later op de rijpe vruchten nog
3
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sporen van arsenicum gevonden zouden kunnen worden.
Bij bestuiving met Derrispoeder (zie blz. 30 en Mededeeling 43,
nr. 34), die ook zeer goed resultaten heeft, komen zulke bezwaren
niet voor.
In Engeland heeft men met succes de uilen gevangen, vóór zij
nog eieren hadden gelegd. Dit geschiedde door in de kassen tal
van jampotten (of iets dergelijks) op te hangen, in elke waarvan
ongeveer een ons van een mengsel, samengesteld uit één deel
stroop en twee deelen bier, werd gedaan. Om gisting te voor
komen en om die uilen, die weer uit de potten mochten vliegen,
na van het lekkers gesnoept te hebben, te vergeven, werd er 1 %
fluoornatrium aan toegevoegd. Dit middel kan gemakkelijk eens
geprobeerd worden; men moet er echter niet mee wachten, tot
reeds vreterij plaats heeft; in kassen, waar men het eene jaar last
van de rupsen heeft gehad, dient men er het volgend jaar, zoodra
men de eerste uilen ziet vliegen, misschien in stookkassen reeds
in Maart, in warenhuizen in April, mede te beginnen.
Berooking met cyanogas (zie onder bladluizen) is een goed
middel tegen deze rupsen, vooral aan te wenden, als zij door de
geheele kas verspreid zitten.
C. Geen diertjes of vreterij, maar de bladeren
zijn op verschillende wijzen gevlekt of misvormd

Krulling der bladeren. Dit is geen ziekte. Het komt zeer veel
vuldig voor, dat vooral de oudere bladeren zoo sterk ineengerold
zijn, dat men de onderzijde ziet en zij een peperhuisje gaan vor
men. Het verschijnsel is een gevolg van opeenhooping der voe
dingsstoffen in de bladeren en deze opeenhooping is weer een
gevolg van het toppen en uitbreken der dieven. Deze voedings
stoffen toch doen hoofdzakelijk dienst voor den opbouw der
nieuw te vormen deelen; het is duidelijk, dat voor deze stoffen
geen voldoende afzet bestaat, als men die deelen geregeld weg
neemt ; zij worden dus niet meer voldoende uit de bladeren weg
gevoerd en deze raken er mede overvuld, waardoor zij stijf worden
en omkrullen. Onvolledige vruchtzetting kan hetzelfde gevolg
hebben. Schadelijk is het verschijnsel niet; men zou het misschien
als een aanwijzing kunnen beschouwen, dat de plant meer kan
voortbrengen, dan men van haar vraagt; men zou b.v. een ver
takking kunnen toestaan, maar dat is een hier te lande niet
gebruikelijke teeltwijze.
Zonnebrand. Bij de wanden ziet men vaak, vooral in den voor
zomer bij jonge plantjes, meest midden op de bladeren witachtige,
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soms ook iets roodachtige vlekken, waar het bladmoes klaar
blijkelijk dood is. Deze vlekken breiden zich niet uit; zij zijn dan
ook niet het gevolg van aantasting door een ziekte, maar alleen
van zgn. verbranding door de zon, wellicht tengevolge van een
blaas in het glas. Het verschijnsel is geheel zonder beteekenis.
Oedeem, (zie Pl. IV, fig. 17). Aan de onderzijde der bladeren,
op de nerven en ook wel op de stengels, blad- en vruchtstelen
ziet men soms een eerst witachtige, spoedig bruin wordende,
losse massa, die aan de woekering van een zwam doet denken.
Met een zwam heeft dit verschijnsel echter niets te maken; het
zijn slechts ingestorven, zgn. intumescenties. Hieronder verstaat
men abnormale uitgroeiing, vooral strekking van cellen in een
richting loodrecht op de bladschijf of den stengel. Hierdoor ont
staat eerst een knobbeltje, waar de opperhuid gespannen over
heen zit. Als deze barst, komen de sponsachtige cellen der intumescentie aan de lucht, waarna zij spoedig verdrogen en dan
grijsbruin worden.
Intermescenties treden op aan planten, die groeien in een te
vochtige omgeving, waarin weinig luchtverversching plaats heeft.
Het tomaten-oedeem, zooals men in Amerika en Engeland dit
verschijnsel noemt (het Grieksche woord ,,oedema" beduidt
waterzucht), wordt ook door hooge temperatuur in de hand ge
werkt.
Wie dit verschijnsel opmerkt, kan het dus voor een aanwijzing
houden, dat meer lucht- en minder vochttoevoer gewenscht zijn,
Bladziekte, oorzaak de zwam Cladosporium fulvum (zie Pl. IV,
fig. 16). Dit is wel de meest voorkomende, algemeen onder den
naam „meeldauw" bekende ziekte der tomaten. Toch is deze
naam heel verkeerd, daar de ziekte niets met de meeldauw- of
,,wit"-ziekten (b.v. eikenmeeldauw, ,,wit" in de rozen en per
ziken) heeft te maken. De ziekte begint bijna altijd aan de
Westzijde van de kas; er verschijnen eerst gele, later bruine, in de
hoeken der nerven beginnende vlekken op de bladeren, die zich
weldra in aantal en grootte sterk uitbreiden, zoodat de bladeren
geheel verschrompelen, bruin worden en sterven. De ontwikke
ling der planten en vruchten lijdt er meer of minder sterk onder,
naar mate de aantasting vroeger of later plaats heeft. Aan den
onderkant bevindt zich een bruin vilt, dat uit zwamdraden met
de voortplantingsorganen der zwam bestaat, door welke sporen
de ziekte verder door de kas verbreid wordt.
Ook deze ziekte, waarvan de buitentomaten weinig te lijden
hebben, wordt door hooge temperatuur en vocht in de hand ge-
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werkt; men moet dus trachten haar, evenals de vorige, te voor
komen door droog en koel houden en veel luchten. Vooral de
vochtigheid van de lucht is van veel invloed. In koude kassen
is het moeilijk deze voldoende laag te houden. Men giete daar
vooral steeds vóór den middag, liefst in geulen, en late zoo noodig
ook 's nachts de ramen op lucht staan. In warme kassen moet
men niet te vroeg met stoken ophouden, liefst niet voor eind
Juni. Overdag dekt men dan de vuren af; 's nachts geeft men
een lichte verwarming, tot 65° tegen den morgen, waarbij de kas
wat op lucht wordt gehouden om de lucht droog te stoken.
Wanneer men, zooals soms geschiedt om de tomaten snel af
te doen rijpen, weinig lucht en sterk stookt, kunnen ook de hier
onder genoemde directe bestrijdingsmiddelen geen baat geven.
Bij het gieten houde men rekening met de omstandigheden, als
het opgevend vermogen van den grond en het weder. Op donkere
dagen kan minder worden gegoten dan op dagen met aanhouden
den zonneschijn. Zgn. broezen over den kop moet, indien al, dan
tijdig, vóór 4 uur, geschieden (evenals het gieten), zoodat het
gewas des avonds droog is.
Daar de sporen den winter over in leven blijven op den grond,
aan het hout, steen, glas, enz., verzuime men vooral niet de op
blz. 48 e.v. aangegeven algemeene maatregelen ter voorkoming
van ziekten toe te passen. Het beste resultaat verkrijgt men door
het verbranden van zwavel op de daar aangegeven wijze en door
afspuiten van den opstand met 5% formaline.
Als direct bestrijdingsmiddel heeft het middel Shirlan A.G.
(zie Mededeeling 43, no 10) van alle tot dusver aangewende midde
len het best voldaan. Men spuit met een oplossing ter sterkte
van 0,4-0,8 %. De sterkere oplossing is natuurlijk het werk
zaamst, maar als men tijdig met sproeien begint, dat is zoodra
men de eerste vlekken waarneemt, of als de derde tros bloeit, en
ongeveer 10 dagen later de bespuiting herhaalt, kan men met
0,4 % volstaan. In deze stof zit reeds een zgn. uitvloeier x), zoodat
de oplossing zich goed over de planten verspreidt. Daarom mag de
uitvoering der bespuiting echter niet met minder zorg geschieden.
Er moet naar gestreefd worden alle deelen der planten met een
dun gelijkmatig laagje pap bedekt te krijgen; de paplaag be
schermt de ermede bedekte deelen tegen aantasting, omdat öf
de sporen op de pap in het geheel niet kiemen, ôf de kiembuis,
die uit de sporen groeit, dadelijk sterft. Daar de planten telkens
1) Uitvloeiers zijn stoffen, die door het verlagen der oppervlakte
spanning van een vloeistof de neiging tot druppelvorming tegengaan.
Toegevoegd aan een sproei vloeistof, verzekeren zij dus een gelijkmatige
bedekking der planten. Zie Meded. 43, no 91.
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weder jonge deelen vormen, kan het noodig zijn de tweede be
sproeiing na 14 dagen door een derde te doen volgen. Een
gelijkmatige bedekking krijgt men niet door zeer overvloedig
sproeien, maar door aan de sproeivloeistof een uitvloeier toe te
voegen, als die er niet reeds in zit (wat bij Shirlan wèl het geval
is) en door gebruik te maken van een goeden pulvérisateur (zie
Mededeeling 33 : Sproeien en Sproeiers), die de vloeistof in uiterst
fijne druppeltjes en met kracht uitwerpt. Men moet het mond
stuk van de sproeibuis niet vlak bij de planten en niet lang op
één plaats stil houden, doch het voortdurend op en neer bewegen.
Op een vol gewas in een warenhuis komt men dan met 4 liter
per roe uit. Goed sproeien is niet gemakkelijk; eerst een ge
oefend sproeier, die het met inzicht verricht, levert goed werk.
Daar door het sproeien de vochtigheid verhoogd wordt, is het
vooral noodig het boven gezegde over temperatuur en luchten
in acht te nemen.
Californische (zwavelkalk-) pap en het vervangmiddel daarvan
Solbar, die ook wel uitwerking hadden, zijn tegenwoordig vrijwel
geheel verdrongen door Shirlan. Ook Uspulun wordt weinig meer
gebruikt; het is duur en de vruchten gaan er naar smaken.
Daar het bespuiten van een groot warenhuis met weelderig
ontwikkelde, volwassen planten altijd een moeilijk en omvangrijk
werk is, heeft men reeds lang getracht de ziekte met het ge
makkelijker uitvoerbare verstuiven van fijne zwavel of zwavel
houdende poeders uit den handel tegen te gaan. Daarna is men
op de gedachte gekomen de zwavel in dampvorm in de ruimte te
brengen, waarvoor verschillende toestellen (o.a. het bekende
zwavelkanon) door vindingrijke fabrikanten zijn geconstrueerd;
de werkwijze was al zeer eenvoudig. Men had den verdamper
slechts in werking te stellen en eenige malen te verplaatsen. Of
schoon zulke toestellen nog wel in gebruik zijn, vallen de resul
taten over het algemeen niet mede.
Verwelkingsziekte (slaapziekte). De bladeren krijgen bruine
vlekken, die door een gelen ring zijn omgeven. Op de nerven
der doode gedeelten is soms een op zeer fijne druppeltjes gelijken
de schimmelgroei te zien.
Zie verder blz. 21.
Aardappelziekte. De bladeren krijgen meestal bij de punten
beginnend, grauwige, slappe vlekken; aan de onderzijde is een
fijn, los, wit schimmelpluis te zien, hoofdzakelijk aan den rand
van de vlek, niet ver van het gezonde gedeelte.
Zie verder blz. 19.
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Virusziekten. Virus is de naam, die men geeft aan een ziekte
verwekkende stof, die zich in het plantensap bevindt, maar die
ook bij zeer sterke vergrooting niet te zien is en slechts door
uiterst fijne filters uit het sap verwijderd kan worden. Wat een
virus precies is, is nog niet met zekerheid bekend. Velen meenen,
dat het een organisme is, dat kleiner is dan de kleinste bekende
bacteriën, anderen houden het op grond van recente Amerikaansche onderzoekingen voor een kristalliseerbaar eiwit. Maar wat dit
organisme of dit eiwit voor veranderingen in het sap teweeg brengt,
waarvan de uitwendig waarneembare ziekteverschijnselen, die
wij bij velen gewassen kennen als b.v. strepenziekte, mozaïekziekte,
Aucubabont bij tomaat, mozaïek, bladrolziekte, krinkel, oogen
ziekte, enz. bij aardappel, het gevolg zijn, daarvan is nog niets
bekend. De doode of levende smetstof is in staat, in het sap van
een gezonde plant gebracht (door verwondingen met besmette
vingers of gereedschappen, of door insecten, vnl. bladluizen, die
na een zieke plant een gezonde aansteken) de gezonde plant even
eens ziek te maken. Daarbij doen zich nog allerlei complicaties
voor. Er kunnen b.v. twee of misschien meer viren tegelijk een
plant ziek maken, waarna verschijnselen kunnen optreden, die
verschillen van die, welke voor elk der samenwerkende viren
afzonderlijk typisch zijn. Planten van een zekere variëteit, een
aardappelras b.v., kunnen een virus dragen, zonder dit door eenig
uiterlijk kenteeken te verraden, doch zoodra hun besmet sap in
een plant van een ander daarvoor gevoelig ras wordt overge
bracht, gaat die plant de voor dit virus kenmerkende verschijnse
len vertoonen. Ook de uitwendige omstandigheden (temperatuur,
licht, bemesting, grondsoort) oefenen invloed uit op de uiterlijke
kenteekenen, die zich bij verschillende variëteiten ook nog anders
kunnen voordoen. Kortom, de virusziekten vormen een hoogst
ingewikkeld probleem, waaraan onderzoekers in tal van landen
hun geheele leven wijden.
De verschijnselen bij tomaten zijn in het algemeen licht- en
donkergroen gevlekte bladeren, min of meer harde, bruin- of
zwartachtige vlekken op de bladeren, misvorming van deze,
soms tot bijna draadvormig toe, kroezigheid, enz. De stengels
vertoonen grijze of bruine strepen, de soms misvormde vruchten
vlekken van allerlei aard. De groei en de opbrengst verminderen,
evenals de waarde der vruchten.
Hier zullen slechts enkele bij tomaten veel voorkomende virus
ziekten worden behandeld, waarmede elk tomatenteler zoo goed
als zeker te maken heeft of krijgen zal. Er zijn er in totaal bij
tomaat reeds zestien bekend! Deze ziekten zijn in het algemeen
te onderscheiden in die van het mozaïektype en die van het strepen-
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type. Kon reeds in den vorigen druk dezer Mededeeling worden
medegedeeld, dat er een klaarblijkelijk verband bestond tusschen
deze ziekten, door recente onderzoekingen x) is vrijwel met zeker
heid vastgesteld, dat zij zelfs door één en hetzelfde virus, dat
als een variant van het gewone tabaksmozaïekvirus beschouwd
kan worden, veroorzaakt worden.
Het gewone tabaksmozaïekvirus brengt alleen de typische
mozaïekverschijnselen teweeg, maar deze variant ervan kan
zoowel mozaïek- als strepenziekte doen optreden, terwijl het
deze beide verschijnselen ook tezamen bij een en dezelfde plant
in het leven kan roepen. De eigenschappen van deze variant
komen overigens in zoo vele opzichten met die van het gewone
tabaksmozaïekvirus overeen, dat het niet noodig is bij de be
spreking onderscheid tusschen dit laatste en zijn variant te
maken. Wegens het opvallend verschil in verschijnselen worden
echter wel de mozaïekziekte en de strepenziekte afzonderlijk
besproken.
Gewone mozaïekziekte (zie PI. IY, fig. 18 en 19). Deze naam is
vooral als die van een ziekte van aardappelen (zie Mededeeling
no. 6), die ook bij tabak veel schade kan doen, zeer bekend gewor
den; de naam geeft de verschijnselen aan. Het blad is eenigszins,
lang niet altijd even duidelijk, lichter en donkerder groen, wat mo
zaïekachtig, gevlekt (fig. 18); vooral de jongste bladeren, die aan
den top en aan de dieven dus, zien er zoo uit, het duidelijkst aanpun
ten en randen. Het blad is altijd wat kleiner en fijner en planten,
die in jongen toestand worden aangetast, zien er weinig forsch
en wat tenger uit; het kan zijn, dat reeds in de jeugd het blad
bijna lint-, zelfs draadvormig wordt; plantjes met zulke ver
schijnselen (zie fig. 19) worden natuurlijk niet uitgeplant.
De ziekte kan door de handen van snoeiers, wellicht ook door
bladluizen en door thrips, worden overgebracht. Bewezen is de
overbrenging door insecten intusschen nog niet. Er moet ook nog
een andere bron van besmetting zijn, daar het anders niet te
verklaren is, dat soms reeds in een kas de meeste jonge planten,
waarbij nog geen snoei heeft plaats gehad en die volkomen vrij
zijn van bladluizen of andere insecten, de mozaïekziekte vertoonen. Daar gebleken is, dat tabaksmozaïek en tomatenmozaïek
identiek zijn, zou de ziekte van buiten af door niet opgemerkte
1) Ir. IJ. VAN KOOT, De belangrijkste virusziekten van de tomaat in
Nederland. Mededeeling no 10 van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst te
's-Gravenhage, Maart 1939 (Onderzoek, verricht in het Laboratorium
voor Mycologie en Aardappel onderzoek, verbonden aan de Landbouwhoogeschool).
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insecten kunnen zijn binnengebracht, doch ook dit is onmogelijk,
daar het boven bedoelde geval zich voordoet in een tijd, dat er
buiten nog heel weinig (zeer zeker in het geheel geen tabak) te
velde staat. Het ligt voor de hand, dat men geneigd is aan te
nemen, dat de ziekte, in tegenstelling met de overgroote meerder
heid der mozaïekziekten, met het zaad overgaat. Het staat echter
wel vast, dat het virus niet in het zaad aanwezig is. Daar het
zeer lang zijn ziekmakend vermogen kan behouden, kan het
wel aanwezig zijn in de resten van de pulp der vruchten, die ge
makkelijk aan het zaad blijven hangen, misschien ook in het
opgedroogde sap. Hoe ouder het zaad is, hoe meer kans er is, dat
het virus bij den uitzaai niet meer werkzaam is.
Aan onderzoekingen in Amerika danken wij de kennis van het
feit, dat de ziekte kan worden overgebracht met gewone rooken pruimtabak; het virus kan nl. onder gunstige omstandigheden
30 en meer jaren zijn besmettend vermogen behouden, en ver
liest dat ook niet bij de temperaturen, die bij de fermentatie en
bewerking van tabak voorkomen.
Het gelukte, tabaks- en tomatenplanten de mozaïekziekte te
bezorgen met aftreksel van verschillende soorten rook- en pruim
tabak en met speeksel van personen, die zulke tabak pruimden
of er van vervaardigde sigaretten rookten. Het is dus mogelijk,
dat, vooral wanneer vele jonge planten tegelijkertijd de ziekte
krijgen, de ziekte onbewust door bij het werk rookende.of prui
mende arbeiders is overgebracht.
Uit de onderzoekingen van VAN KOOT is nu echter gebleken,
dat de smetstof ook in den grond kan overblijven en van daar uit
de planten besmetten. Dit geschiedt echter niet, doordat het
virus in de wortels binnendringt, zooals men geneigd zou zijn te
veronderstellen, maar doordat het met opspattende gronddeeltjes
op de onderste bladeren terecht komt en van daar uit door de
plant verspreid wordt.
Door deze ontdekking komt de bestrijding — of juister de
voorkoming, want een eigenlijke bestrijding, dus als de ziekte
eenmaal is opgetreden, is niet mogelijk — in een ander licht te
staan. Op grond van het boven medegedeelde kunnen de volgende
maatregelen worden aanbevolen.
1. Gebruik alleen zaad van gezonde, dus liefst gekeurde, plan
ten (zaadontsmetting, hoe aanbevelenswaardig overigens, baat
tegen de mozaïekziekte niet).
2. Ga besmetting van den grond uit zooveel mogelijk tegen.
Verspeen de plantjes in een mengsel van zuiver zand en turf
molm of in gestoomden of gekookten grond (zie Mededeeling 63,
Grondontsmetting). Bij de proeven van VAN KOOT werd de aan

41

tasting zeer aanmerkelijk tegengegaan door onmiddellijk voor
het planten een + 1 cm dik laagje zuiver zand over den grond te
strooien; dit zal in het bedrijf wel niet uitvoerbaar zijn. Men kan
er wel naar streven, dat voorzichtig gegoten wordt, zoodat het
opspatten van gronddeeltjes voorkomen wordt.
Zeer spoedig na het planten opbinden der planten vermindert
eenigszins de kans op besmetting op deze wijze.
3. Belast met den opkweek en de verzorging der jonge plantjes
bij voorkeur personen, die rooken noch pruimen.
4. Zorg er zooveel mogelijk voor, dat de ziekte, als zij eenmaal
opgetreden is, niet van zieke op gezonde planten wordt over
gebracht. Het radikaalst is het, de mozaïekzieke planten te ver
wijderen, maar daar deze planten toch nog wel opbrengst geven,
al is die geringer dan van gezonde planten, zal men daar niet zoo
heel gauw toe overgaan. Bovendien is het aantal zieke planten
dikwijls reeds te groot daarvoor, als de ziekte opvalt. Bij het
„dieven" moet men de zieke planten eerst overslaan en deze
later afzonderlijk dieven, waarna men de handen ontsmet als
hieronder aangegeven. Heeft men de ziekte in één kas of waren
huis, terwijl de andere nog vrij zijn, dan is het goed de zieke kas
steeds door denzelfden persoon te doen verzorgen, die dan niet
in de andere kassen mag komen.
Kan dit niet, dan ontsmette men de handen, alvorens in een
nog gezonde kas te gaan werken. Dit kan, naar men in Deli heeft
gevonden, op eenvoudige wijze geschieden door ze te dompelen
in een oplossing van trinatriumphosphaat, dat voor enkele stui
vers per kg in den chemicaliënhandel verkrijgbaar is. Men kookt
10 liter water, 4 kg trinatriumphosphaat en 2 kg zeep te zamen,
tot alles in oplossing is gegaan. Deze oplossing wordt met de vijf
voudige hoeveelheid water verdund, en in deze verdunde oplos
sing dompelt men de handen, waarna zij in schoon water worden
nagespoeld. Bij den ingang van een nog gezonde kas dient dus
altijd een emmer met die oplossing en een met schoon water ge
reed te staan.
De oplossing is onbeperkt houdbaar.
5. Ontsmet een kas waarin de ziekte in eenigszins ernstige
mate is opgetreden met stoom, of vervang den grond door nieuwen.
Het is uit de meergenoemde onderzoekingen van VAN KOOT
gebleken, dat het virus na verhitting tot 80° gedurende een uur,
tot 90° gedurende 10 minuten zijn ziekmakend vermogen ver
loren heeft. Hiermede rekening houdend, moet de ontsmetting
met stoom dus zeer zorgvuldig worden uitgevoerd.
Chemische middelen, waarmede men het virus in den grond
zou kunnen dooden, zijn nog niet bekend.
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Gewone strepenziekte (zie Pl. V, fig. 20 en 22 en Pl. VII, fig. 30).
Deze ziekte ontleent haren naam aan het meest kenmerkende
der door haar veroorzaakte verschijnselen; zij kan zich echter ook
voordoen als gewone moza ekziekte, die zoo even werd beschreven.
De verschijnselen, welke men strepenziekte noemt, zijn donkere,
bijna zwarte, of soms meer grijzige strepen over stengels, blad-,
bloem- en vrachtstelen. Ook de bladeren en de vruchten krijgen
vlekken; op de bladeren zijn deze eerst geelbruin, later zwart
achtig; men spreekt dan van ,,bladnecrose", terwijl men de afge
storven vlekken op de stengels „stengelnecrose" noemt. De
bladeren worden meestal door het niet meer groeien van het
weefsel op de zieke plekken wat kronkelig; in ernstige gevallen
kunnen deelen van het blad verdrogen en verschrompelen. De
vruchten zijn bruin gevlekt; soms neemt die bruine kleur een
groot deel der oppervlakte in, dikwijls ook zijn de vlekken vrij
klein; dan hebben zij vaak den vorm van een deel van een onzuiveren cirkel, min of meer als een hoefijzer. Fig. 22 en 30 geven dit
beeld duidelijk te zien. Om dezelfde reden, waarom de bladeren
kronkelen, worden de vruchten wat bobbelig of zelfs misvormd.
Het gebeurt vaak, dat niet de geheele plant ziek is, maar de ver
schijnselen zich eerst een eind boven den grond voordoen, zoodat
het ondereind normaal is. Er kan dus een zeer groote verscheiden
heid bestaan; vaak ziet men alle verschijnselen door elkaar op
treden: de gewone mozaïekziekte, de bladnecrose, de stengel
necrose en de vlekken, eventueel misvorming der vruchten.
Er zijn eenige aanwijzingen voor, dat na sterke eenzijdige
stikstofbemesting de verschijnselen in den ergsten vorm, dus in
dien der necrotische vlekken, optreden. Daar staat tegenover,
dat men in de practijk heeft waargenomen, dat bij krachtig
groeiende planten de verschijnselen minder hevig zijn, waarom
men vaak per plant een eetlepel kalisalpeter (op reeds stikstof
rijken grond patentkali) geeft als overbemesting om den groei
aan te zetten.
Wat boven werd aangegeven ter bestrijding der mozaïekziekte,
geldt ook voor die van de strepenziekte. De practijk past daarbij
ook wel het uitsnijden der zieke koppen toe.
Complexe strepenziekte (zie Pl. V, fig. 23.) Met dezen naam
duidt men een zeer veel op een ernstig geval van de vorige ge
lijkende strepenziekte aan, die niet door één, maar door twee in
combinatie optredende viren wordt veroorzaakt. De bladvlekken
en vooral de strepen teekenen zich duidelijker af, zijn scherper
begrensd en dikwijls donkerder van kleur. Een der twee te zamen
optredende viren is dat van het gewone tabaksmozaïek, dat dus,
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zooals zoo juist besproken werd, geheel alleen het gewone mo
zaïek, de gewone strepenziekte of wel beide te zamen doet ont
staan. Het andere virus is van de aardappelplant afkomstig en
bekend als aardappeldC-virus ; dat virus alleen schijnt de tomaten
zoo goed als geen kwaad te doen; te zamen met het gewone
mozaïekvirus geeft het echter aanleiding tot verergering der
strepenziekte-verschijnselen. Oudere planten, die voor het ge
wone strepenziekte-virus weinig gevoelig zijn, kunnen door de
combinatie aardappel X-vir us + mozaïek-(strepenziekte-)virus
toch in hevige mate worden aangetast. Er is dus alle reden voor
om er naar te streven, besmetting zijner planten met dit virus
te voorkomen. Dit kan geschieden door na in een aardappelveld
gewerkt te hebben geen werkzaamheden in tomaten te gaan
verrichten alvorens zijn handen op de boven beschreven wijze
in trinatriumphosphaat te hebben ontsmet.
Aucuba-bont. (Pl. Y, fig. 21). Dit is eveneens een virusziekte, die
onder de moza ekziekten gerangschikt kan worden. De vlekken op
de bladeren zijn echter helder geel en scherper begrensd dan de
lichtgroene vlekjes bij gewoon mozaïek; de bladeren lijken op
die van den bekenden heester Aucuba japonica, vandaar de
naam. De vorm der bladeren blijft onveranderd. Ook de vruchten
kunnen vlekkerig worden: er bevinden zich scherp begrensde,
gele of groene vlekken in een reeds rood gedeelte, of wel juist
reeds roode vlekken in een grooter geel of groen deel, al naar gelang
de vruchten minder of meer ziek zijn, zulks omdat de zieke plek
ken minder goed kleuren dan het gezonde gedeelte.
Voor eventueele bestrijding van Aucuba-bont geldt, wat hier
boven bij mozaïekziekte werd gezegd. De ziekte komt echter zoo
weinig voor, dat het tot dusver nog niet noodig is geweest er
maatregelen tegen te nemen.
IV. VERSCHIJNSELEN, NIET IN DE BOVENBEHANDELDE RUBRIEKEN
ONDER TE BRENGEN

Bandvorming of fasciatie. Dit verschijnsel is geen eigenlijke
ziekte. Het is een erfelijke eigenschap van verschillende planten,
soms platte, breede stengels te gaan vormen. Bij sommige ge
wassen is dit een gewenschte eigenschap geworden, die bij de
teelt zorgvuldig in stand wordt gehouden, b.v. bij de bekende
hanekammen.
Het verschijnsel komt bij tomaten een enkele maal voor, doch
is overigens zonder beteekenis.
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„Bossige" of „kroezige" planten. Meermalen komen te midden
van een zaaisel, tusschen de normale plantjes, enkele exem
plaren voor, waarvan de eerst gevormde blaadjes al dadelijk
dieper ingesneden zijn en smallere lobben tusschen de insnijdin
gen vertoonen dan normale (zie Pl. VI, fig. 24 het meest linksche
plantje). Worden de plantjes wat ouder, dan vertakt de bladsteel
zich (zie in de fig. het bovenste blad van het meest rechtsche
plantje; ter vergelijking is in 't midden een normaal plantje afge
beeld). Ook bevinden de blaadjes zich dichter bij de zaadlobben
en op kleiner afstand van elkaar dan bij normale plantjes, zooals
bij vergelijking van de beide buitenste plantjes in fig. 24 met het
middelste duidelijk is te zien.
Worden de plantjes nog iets ouder, dan krijgen zij een ander,
een „kroezig" uiterlijk, terwijl zij korter blijven dan gewone
plantjes. Nog later gaat het stengeltje zich dikwijls vertakken en
dan ontstaat een zgn. ,,bossig" plantje. Zoo ver laat men het
echter in den regel niet komen, daar de kroezige plantjes, zoodra
men ze herkent, uit het zaaisel verwijderd worden.
Men heeft hier niet te doen met een ziekte. Het eene jaar
treedt het verschijnsel sterker op dan het andere; uitwendige
omstandigheden (weder?, temperatuur ?, belichting?) schijnen
er dus invloed op uit te oefenen.
Holle stengels. Dit verschijnsel heeft niets met een eigenlijke
ziekte te maken. Als de planten pas zijn uitgepoot, bemerkt men
soms, dat er nog al wat bij zijn met slappe, wat weeke stengels,
die dan bij doorsnijden hol blijken te zijn. Dit is klaarblijkelijk
een gevolg van de plotselinge verandering in de omstandigheden,
waarin de planten bij het overplanten uit bak of kweekkas in
den vollen, sterk bemesten grond, zijn gekomen.
Soms komen zulke holstengelige planten, vooral op zeer stik
stofrijken grond, hier en daar nog al veelvuldig voor; de meeste
telers vervangen ze door andere, zoodra zij het bemerken. Onge
twijfeld blijven er echter ook zeer vele staan, en die ontwikkelen
zich tot volkomen normale planten, zoodat men aan dit ver
schijnsel niet veel aandacht behoeft te schenken. Treedt het op,
dan dient matig gegoten en veel gelucht te worden om het
weefsel zoo krachtig mogelijk te maken.
Enkele malen kunnen zulke holstengelige planten onder bruinkleuring van het merg afsterven.
ZIEKTEVERSCHIJNSELEN BIJ DE VRUCHTEN
Vele der hierboven behandelde ziekten veroorzaken ook bij de
vruchten afwijkingen. Deze afwijkingen werden bij elke dezer

45

ziekten reeds beschreven, zoodat hieronder daarnaar verwezen
zal worden. Er zijn echter ook enkele ziekten, die uitsluitend
bij de vruchten voorkomen.
I. DB VRUCHTEN VERTOONEN MEER OE MINDER WEEKE, VROEGER
OE LATER ROTTENDE PLEKKEN

Neusrot (zie Pl. VI, fig. 25). De naam geeft reeds aan, waar
men de rotte plekken aan de vruchten vindt. De platte, bruin
grijze, eenigszins ingezonken vlekken zijn scherp met eenigszins
verhoogden rand van het normale weefsel afgescheiden. Ofschoon
het wel gelukt is, uit deze vlekken bacteriën te isoleeren, die in
staat schenen zulke vlekken te veroorzaken, is men thans toch
wel algemeen de meening toegedaan, dat de vlekken geen gevolg
zijn van aantasting door bacteriën, doch van onregelmatigen
toevoer van water, en wel in het bijzonder van plotselinge stop
zetting daarvan. Door dus bij het toedienen van water gelijk
matigheid te betrachten, en in geval van vermindering, deze
zeer geleidelijk te doen plaats hebben en niet al te ver door te
voeren, heeft men het in zijn macht het neusrot te voorkomen.
Treedt het op, dan is goed door en door gieten, een paar maal
kort achter elkaar, het middel er tegen.
Men heeft er het meest last van op spoedig drogenden grond;
daarom doet het euvel zich nog al eens voor op gestoomden grond,
die spoediger uitdroogt.
Kanker. Rotte plekken, waarop zeer kleine zwarte puntjes,
vooral rondom den steel (zie blz. 15). Pl. VI, fig. 26.
Botrytis. Rotte plekken, waarop grijze schimmel (zie blz. 21)
Pl. VI, fig. 27.
Aardappelziekte. Bruine, weeke, later rottende plekken waar
op soms fijne witte schimmel (zie blz. 19) Pl. VII, fig. 28.
Ossenoogziekte (kastanjerot). Bruine, concentrisch, geringde
vlekken (zie blz. 12) Pl. VII, fig. 29.
II. ER ZIJN WEL VLEKKEN, DOCH DEZE ROTTEN NIET
Aucuba-bont. Gele of roodachtige vlekken op groene, groen
achtige vlekken op roode vruchten (zie blz. 43).
Strepenziekte. Onregelmatige, soms hoefijzervormige bruine
vlekken (zie blz. 42) Pl. V, fig. 22 en Pl. VII, fig. 30.
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Ongelijkmatige rijping van het vruchtvleesch. Dit verschijnsel
komt wel niet heel veel voor, maar is toch soms niet zonder beteekenis; op de rood wordende vrucht vindt men meestal in een
kring op eenigen afstand om den steel, soms ook op andere
plaatsen, gelige harde plekken. Laat men zulke vruchten liggen,
dan worden die plekken langzamerhand ook wel rood en rijp,
maar dan is de rest van de vrucht al lang overrijp en week ge
worden. Van de oorzaak van dit verschijnsel is niets met zeker
heid bekend; slechts kan gezegd worden, dat het zeker niet door
een of andere parasiet wordt veroorzaakt. Het is niet bekend,
of zulke vruchten alleen aan enkele bepaalde planten voorkomen,
of wel hier en daar verspreid in de kas. In het eerste geval heeft
men met een individueele eigenschap te doen, in het tweede ge
val zou men denken aan een of anderen invloed van bemesting
of bodem. In Engeland is gebleken, dat inderdaad een te kort,
vooral aan kali, in mindere mate ook aan stikstof, het verschijnsel
zou veroorzaken.
Men verwarre dit verschijnsel niet met Aucuba-mozaïek.
Waterziek. Dit verschijnsel gelijkt veel op het voorafgaande,
zonder de gele harde plekken. Er schemert vaak een bruine kleur
door de huid heen, en de vruchten vallen dikwijls af.
De oorzaak is nog onbekend. Vooral op stikstofrijke gronden
komt het „waterziek" nog al eens voor, en dan meest bij de
onderste trossen. Men meent bij flink gieten wel baat te hebben
gevonden.
Licht gekleurde cirkeltjes op de vruchten (zie Pl. VII, fig. 31).
Zoowel bij tomaten onder glas als bij buitentomaten vertoonen
niet zelden vele vruchten, als zij nog groen zijn, kleine licht ge
kleurde cirkeltjes, die vrijwel alle een uiterst klein donker puntje
in het midden hebben. Deze lichte cirkeltjes blijven ook op de
rijpe, roode tomaten zichtbaar. Het kleine zwarte puntje doet
aan een insectensteek denken, doch nog nimmer is op of bij zulke
vruchten een insect gevonden, dat deze beschadiging zou kunnen
te weeg brengen. Schrijver dezes is van oordeel, dat het inge
droogde zgn. intumescenties zijn. Dit zijn abnormale strekkingen
van dicht onder de opperhuid gelegen celgroepen, welke strek
king ontstaat tengevolge van te groote vochtigheid (zie blz. 35
onder Oedeem). Hiermede in overeenstemming is zoowel het feit,
dat men deze vlekjes vooral op buitentomaten vindt, als de wel
door practici geuite meening, dat de vlekjes zouden ontstaan
op plekken, waar water droppeltjes op de vruchten aanwezig zijn.
Deze verklaring is echter nog niet van andere zijde bevestigd
geworden.
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In Engeland meent men, dat op die plekken de Botrytiszwam
(zie blz. 20) even de vruchten heeft aangetast, doch dat die aan
tasting spoedig tot staan is gekomen.
III. DE VRUCHTEN VERTOONEN WONDEN
Barsten in de schil. Een zeer ongewenscht verschijnsel, dat
geen eigenlijke ziekte is, is het barsten van de vrucht, meestal
op de wijze als op Pl. VII, fig. 32 is afgebeeld. De oorzaak hiervan
kan gelegen zijn in plotselingen, sterken groei na een periode
van eenigen stilstand (b.v. van gunstig weer na een koude,
donkere periode, of wel veel watertoevoer na een tijdperk van
weinig water geven). Volgens sommigen zou het barsten ook
optreden na sterke bemesting, vooral met phosphor en kali. Men
streve er dus naar, de groeiomstandigheden zoo gelijkmatig
mogelijk te doen zijn, o.a. door in stookkassen niet te spoedig op
houden met stoken, en door in koude kassen ruim te luchten.
Komen de barsten of scheuren uitsluitend bovenop de vrucht
rondom den steel in een kring of spiraal voor, dan kan dit een
gevolg zijn van te sterke directe zonbestraling. Men moet dus
niet te veel bladeren wegnemen en bij zeer zonnig, warm weer
de kas met krijt bespuiten.
Diep ingevreten gaten worden gemaakt door de rupsen van den
groentenuil, ook wel tomatenuil genoemd, (zie blz. 33).
IV. DE VRUCHTEN HEBBEN GEEN VLEKKEN OP WONDEN,
DOCH ZIJN HOL

Holheid van de vruchtof zgn. „rammelaars" (zie Pl. VII, fig. 33).
Ook van dit hoogst ongewenschte, bij enkele soorten, o.a. Radio,
vrij veel voorkomende verschijnsel weet men met zekerheid al
leen, dat het niet aan een of andere aantasting geweten mag wor
den. Het is niet bekend of het ontstaan van de holle ruimte tusschen het middengedeelte der vrucht met zaadlijsten en zaden en
de schil met een deel van het vleesch, waardoor men bij schud
den een klokkend geluid hoort, een individueele eigenschap van
sommige planten is, dan wel, zooals men zou waargenomen heb
ben, een gevolg van gebrek aan phosphorzuur. Iemand, die met
dit gebrek te kampen heeft, kan licht eens probeeren verbetering
te krijgen, door, in overleg met zijn Rijkstuinbouwconsulent,
een buitengewone phosphorzuurbemesting toe te dienen.
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ALGEMEENE MAATREGELEN TER VOORKOMING
VAN ZIEKTEN
Bij de behandeling der afzonderlijke ziekten werd telkens, voor
zoover dit bekend is, medegedeeld op welke wijze de plantaardige
of dierlijke organismen, die er de oorzaak van zijn, den winter,
wanneer er geen tomaten zijn, overblijven. Vele doen dit, meestal
in rusttoestand, in den grond, b.v. ritnaalden, aaltjes, Verticillium (de oorzaak der verwelkingsziekte), Sclerotinia (de oorzaak
der sclerotiumziekte), Rhizoctonia enz.; andere blijven in leven
in den vorm van sporen aan hout- en glaswerk, touw, tonkinstokken e.d., b.v. Cladosporium (de oorzaak der bladziekte) en
misschien ook Diplodina (de oorzaak van den kanker); een
enkele, de laatstgenoemde, blijft ook aan het zaad over. Ook
de spintmijten overwinteren in reetjes en spleetjes van den op
stand. Waar mogelijk, is het dus zaak de eerste aantasting van
overwinterende organen uit te voorkomen, door deze onschade
lijk te maken.
Grondvernieuwing. Als eerste maatregel, die tot dat doel kan
voeren, dient verversching van den grond genoemd te worden. Dit
vervangen van den ouden grond door nieuwen moet zeer zorg
vuldig tot drie steek diep geschieden, zoodat nergens oude grond
achterblijft. Zooals eerder (blz. 27) reeds gezegd werd, zijn aan
deze methode bezwaren verbonden. Vooreerst kost zij vrij wat
arbeidsloon, ten tweede is men er nimmer volkomen zeker van,
dat de nieuwe grond vrij is van ziektekiemen of schadelijke die
ren, en ten derde kan men niet altijd over een voldoende hoeveel
heid goeden nieuwen grond beschikken. Is dit het geval en is de
oude grond zoodanig besmet (of misschien „moe", zie blz. 26),
dat de teelt niet meer loonend is, dan moet men of gedurende een
aantal jaren van tomatencultuur afzien óf den grond ontsmetten.
Dit laatste kan geschieden door middel van warmte, die men
verkrijgt door middel van stoom of heet water, of door drenking
van den grond met eene oplossing van een chemische stof. Uitvoerig
worden de verschillende methoden en middelen besproken in
Mededeeling no 63 van den Plantenziektenkundigen Dienst,
„Grondontsmetting". Volledigheidshalve wordt er in de volgende
bladzijden in het kort, voor zoover dit voor tomatentelers van
belang is, een en ander over medegedeeld.
Tot op zekere hoogte kan men ook het z.g. verdelven (zie blz.
23) als grondvernieuwing beschouwen.
Grondontsmetting met chemische stoffen. De keuze van het
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aan te wenden middel hangt er van af of men zwammen dan wel
dieren in den bodem wil dooden.
Tegen zwammen is het meest werkzame dezer middelen forma
line, de bekende, sterk riekende, kleurlooze vloeistof, die o.a. ter
ontsmetting van kamers na besmettelijke ziekte wordt gebruikt.
Men gebruikt de gewone, onder dien naam bij drogisten verkrijg
bare handelsvloeistof, ook wel formol genaamd, die ± 40 %
formaldehyde bevat. Van deze vloeistof maakt men, liefst in warm
water van ^ 50° C, een 5 % oplossing, en drenkt daarmede den
grond, waarvoor men zoo wat 10 liter per m2 moet gebruiken.
Dan komt dus op elke m2 \ liter formaline, hetgeen voor een
goede ontsmetting zoo ongeveer noodig is.
Na de uitgieting van de vloeistof bedekt men den behandelden
grond met vochtige zakken, die men een of twee dagen laat liggen.
Volgens een andere, in het Westland veel toegepaste methode
giet men de noodige hoeveelheid formaline onverdund uit, waar
na onmiddelijk door een tweede persoon de formaline met veel
water flink wordt ingespoeld. Men herhaalt dat gieten gedurende
ongeveer een week dagelijks 1). Met zaaien of planten wacht men
tot 6 weken na de behandeling. Als jonge slaplantjes, die zeer
gevoelig zijn voor formaline op den behandelde grond uitgeplant,
niets abnormaals vertoonen kan men gerust planten, om alle
damp te laten wegtrekken.
Een andere stof, die sommige kweekers tegen ,,smeul" (zie
blz. 11) niet zonder succes aanwenden, is pyoctannine, een anilinekleurstof De practici nemen dan gewoonlijk een theelepel van
dat poeder op een emmer water, hetgeen zoo ongeveer overeen
komt met één gram op 3 liter water. Ofschoon dus maar weinig
van de stof noodig is, maakt de hooge prijs van pyoctannine dit
middel toch niet goedkoop. Ook hiervan heeft men ongeveer
10 liter oplossing per m2 noodig om den grond behoorlijk te door
drenken; minder dan 7 liter is beslist onvoldoende.
Eenige malen werd bij de behandeling der ziekten het middel
Aretan genoemd. Van deze stof maakt men een
oplossing
en drenkt daarmede op dezelfde wijze den grond. Men kan dit
middel ook gebruiken om de buurplanten van zieke planten er
mede te gieten, om deze buurplanten tegen aantasting te be
schermen. Men giet dan langs en bij den wortelhals, zoodat de
grond rondom en tusschen de wortels goed met Aretan wordt
gedrenkt. Eenige stremming in den groei kan er het gevolg van
zijn, hetgeen voorkomen kan worden door 1j8 in plaats van J %
1) Wanneer men met formaline moet werken, is het aan te raden de
oogen met een stofbril en de handen met rubber handschoenen te be
schermen. Wie last heeft van den damp, kan een gasmasker opzetten.
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oplossing te nemen; men giete dan echter met tusschenpoozen
van een week nog één of meer malen.
Bij jonge plantjes neme men steeds slechts x/8 %. Kleine hoeveel
heden grond, b.v. die voor het verspenen, kan men ook met het
droge Aretanpoeder vermengen ,en wel met 5 g per 10 kg grond.
Het Cheshunt-mengsel, dat alleen tegen wierzwammen helpt,
werd op blz. 12 behandeld.
Een mengsel van gelijke deelen calomel en sublimaat, gemengd
met droog, fijn zand om er gemakkelijker een hoeveelheid van
10 g per m2 van te kunnen uitstrooien, werkt zeer goed tegen
Rhizoctonia en andere zwammen in grasvelden en zal dus mis
schien ook in de tomatencultuur met succes kunnen worden aan
gewend, ofschoon het nog al duur uitkomt. Het mengsel moet
met veel water worden ingespoeld.
Een nieuw middel, waarvan wel wat verwacht kan worden, is
Brassicol, dat op blz. 13 en 18 werd genoemd. Dit is evenals
Aretan een geheimmiddel, afkomstig van dezelfde fabriek. Daar
het droog gebruikt wordt, is de aanwending gemakkelijk. Vol
gens de gebruiksaanwijzing strooit men 40-50 g Brassicol per m2
gelijkmatig verdeeld uit en harkt het zorgvuldig 10 cm diep in.
Om deze betrekkelijk kleine hoeveelheid goed gelijkmatig te
kunnen verdeelen vermengt men haar met de drievoudige hoe
veelheid droog, fijn zand. Zaai-, stek- en verspeengrond kan men
ook vermengen met Brassicol, naar rato van 400-500 g per m3.
Het middel wordt ook gebruikt ter ontsmetting van plantgaten ;
men vermengt het daarvoor met de 7-voudige hoeveelheid zand
en strooie tegelijk met het planten een eetlepel1) vol in en op de
randen van het gat.
Om dieren in den grond te dooden is zwavelkoolstof het meest
gebruikte en het krachtigst werkende middel. Hierover werd op
blz. 25 reeds het noodige gezegd.
De resultaten tegen aaltjes zijn goed, hoewel men er het laatste
aaltje niet mede dood krijgt; enkele aaltjes kunnen tot meer dan
1 m diep zitten, en deze bereikt men niet met de zwavelkoolstofdamp, noch ook met voldoende warmte bij stoomen; de
groote meerderheid der aaltjes zit echter wel in de bovenste
50 cm, zoodat er toch een zeer groote opruiming onder wordt
gehouden, evenals onder ritnaalden, aardrupsen, pissebedden, enz.
Behalve zwavelkoolstof wordt nog wel eens het Engelsche
product Kerol aangewend, dat op den grond wordt gegoten en
dan ingespoeld. Dit is na zwavelkoolstof wel het beste, ofschoon
1)

Een eetlepel is 15 cm3, eon paplepel 8 cm3, een theelepel 3 cm3.
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ook niet afdoende middel tegen wortelaaltje, dat evenwel het ge
vaarlijke karakter van zwavelkoolstof mist en daardoor voor eigen
gebruik eerder in aanmerking komt, al is het dan ook minder
werkzaam.
Een ander werkzaam middel is chloorpierine, dat echter nog in
het proefstadium verkeert. De toepassing daarvan brengt nogal
bezwaren mede, zoodat de proefnemingen voorloopig nog maar
aan de wetenschappelijke instellingen moeten worden overgelaten.
Grondontsmetting door verhitting. De ontsmetting door verhitting
is meer afdoend, ofschoon evenmin volkomen, omdat b.v. aaltjes
zoo diep kunnen zitten, dat de grond daar niet voldoende warm
wordt om ze te dooden en omdat wel zéér zorgvuldig gewerkt
moet worden, daar van kleine kluitjes, die bij ongeluk niet mede
verhit zijn, weer nieuwe besmetting kan uitgaan.
Als warmtebron wordt gebruik gemaakt van stoom en van heet
water, de eerste voor ontsmetting van groote oppervlakten, het
laatste voor kleine hoeveelheden grond. Men heeft dan evenveel
liters kokend of bijna kokend water (minstens 98° C) noodig als
men liters grond wil ontsmetten ; direct na de behandeling bedekt
men den met het heete water gedrenkten grond met zakkengoed
of liever met het beter afsluitend zeildoek, om warmteverlies
tegen te gaan. Op deze wijze kan men grond in zaaibakken of
verspeenpotten uitstekend vrij maken van parasieten. Bij andere
cultures kunnen b.v. ook de tabletten in een kas op deze wijze
zeer goed behandeld worden. Zeer kleine hoeveelheden grond
kunnen verder volkomen afdoend ontsmet worden door ze in
een kookpot met water even op te koken.
Voor ontsmetting van den grond in geheele kassen of waren
huizen zou de benoodigde hoeveelheid heet water veel te groot
zijn, en daarom bezigt men daarvoor stoom.
Br bestaan verschillende manieren om dien stoom te ver
krijgen. Wie een eigen verwarmingsinstallatie met een flink ver
warmend oppervlak heeft, kan die als stoombron gebruiken.
Heeft men die niet, dan kan men er een rijdbare locomobiel voor
nemen. Ondernemende lieden hebben zoo'n locomobiel aange
schaft en die productief gemaakt, door als loonstoomers den
grond in kassen en warenhuizen van opdrachtgevers te gaan
ontsmetten. Dit heeft het voordeel, dat het werk geschiedt door
ervaren, geschoolde personen. Om sneller te kunnen werken, heeft
men in den laatsten tijd grootere, oude sleepbootketels als
stoombron gebezigd. Door de groote zwaarte en omvang en daar
door onhandelbaarheid dier ketels, kan men er echter lang niet
4*
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overal mede komen. Vooral om aan dit bezwaar tegemoet te
komen, heeft Prof. Ir M. F. VISSER, Directeur van het Instituut
voor landbouwwerktuigen en -gebouwen, verbonden aan de
Landbouwhoogeschool, een lagen druk aardappelstoomer zoo
danig geconstrueerd, dat deze in staat is een voldoende hoeveel
heid stoom, dus warmte-caloriën, af te geven om 10 m2 grond per
uur te kunnen stoomen. Het gaat nl. niet om den druk, doch
slechts om de hoeveelheid warmte. Het is nu de vraag, hoe die in
stoomketel of aardappelstoomer geproduceerde verwarming zon
der verlies op de plaats van bestemming, n.l. in den grond in de
kas te brengen. Het is nu een voordeel van den verbouwden
aardappelstoomer van Prof. VISSER, Grondstoomer Wageningen
genaamd, dat hij door zijn opzettelijk voor dit doel zeer smallen
bouw en zijn betrekkelijk gering gewicht, heel wat minder dan
zelfs een kleine locomobiel, overal tusschen de kassen in en dus
dicht bij de plaats, waar gestoomd moet worden, kan komen.
Of het toestel, dat op het oogenblik nog slechts proefsgewijze
werkt, op den duur zal voldoen, zal nog moeten blijken. Op Pl. VIII,
fig. 35, ziet men het in actie.
De stoom wordt nu door een geisoleerde pijpleiding, of bij het
toestel van Prof. VISSER door een hennep brandslang, die het
voordeel heeft licht en gemakkelijk hanteerbaar te zijn, naar de
te stoomen kas gebracht.
Daar komt nu het vraagstuk aan de orde, op welke wijze men
den stoom in contact zal brengen met den grond, opdat deze de
verlangde hooge temperatuur krijgt.
Hiervoor bestaan verschillende systemen. Op eenvoudige en
het minste arbeidsloon kostende wijze geschiedt het door den
stoom toe te laten onder een platte metalen of houten bak, die
omgekeerd op den grond wordt gezet. Om geregeld door te kun
nen werken heeft men een aantal (liefst 8, desnoods 6) dezer
bakken noodig.
Bij een ander systeem laat men den stoom in den grond komen
door geperforeerde buizen. Dit kan reeds op eenvoudige wijze
geschieden door de buizen in een geul in den grond te leggen en
er een walletje van grond boven op te maken. Veelal wordt echter
gebruik gemaakt van een buizenrek, eenigszins in den vorm van
een groote vork met een aantal tanden, dat in een voor wordt ge
legd; daarna wordt de voor met grond gevuld, waarna de stoom
wordt toegelaten. Door het vullen der voor met grond ontstaat
daarnaast een nieuwe voor, die dan aan de beurt is. Veel in ge
bruik zijn ook groote rekken met afkoppelbare tanden, die één
voor één worden ingegraven. De grond wordt, evenals de omge
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keerde bakken, met zeildoek afgedekt om warmte verlies tegen te
gaan. Nadat gedurende een half uur tot £ uur stoom is toege
voerd, kan de toevoer afgesloten worden, waarna de grond of
de omgekeerde bakken nog eenige uren, 3 à 4, blijven liggen. Bij
dit systeem werkt men het vlugst met drie rekken.
Een derde methode bestaat in het in den grond drukken van
een soort van groote holle hark, waarbij de stoom door gaatjes
in de tanden in den grond komt. Ofschoon deze methode wel
zeer eenvoudig en gemakkelijk toe te passen is, verdient zij toch
niet de voorkeur, omdat langs de pinnen nog al veel stoom naar
boven ontsnapt. Daardoor geschiedt de verhitting van den grond
nog al onregelmatig.
Dit bezwaar wordt eenigermate ondervangen door gebruik te
maken van toestellen als op Pl. VIII, fig. 34 afgebeeld. Dit is eenigszins als een combinatie te beschouwen van de omgekeerde bak
en van de pinnenmethode ; de pinnen zijn, zooals op de afbeelding
duidelijk is te zien, in egvorm aangebracht, terwijl het geheel van
boven is afgedekt; de randen van dit „deksel" (dat in de figuur
voor de helft is weggelaten om de positie der pinnen zichtbaar
te maken) worden in den grond gedrukt, zoodat de langs de
pinnen ontwijkende stoom niet weg kan en toch weer zijn warmte
aan den bodem moet afgeven.
Een methode, die in ons land nog niet in gebruik is, bestaat
daarin, dat men den stoom toelaat in gewone draineerbuizen, die
dan liefst bij den aanleg der kas reeds in den grond gebracht
moeten worden. Voor wie voornemens is zijn grond geregeld na
eenige jaren te stoomen kan het economisch zijn zelfs in een reeds
bestaande kas zulk een draineerbuizenstelsel aan te leggen. Men
heeft dan geen grondverplaatsing meer, geen gesjouw met buizen
en kisten, terwijl er minder kans bestaat op onvoldoende ver
hitting van sommige stukjes grond. Bij kassen, die met stoom
verwarmd worden, behoeft men dan slechts een buis als ver
binding tusschen de draineerbuizen en de stoomleiding aan te
brengen.
Daar het van de omstandigheden afhangt, welk systeem men
kiezen zal en welke maten de bakken, het vorkvormig rek of
eventueel de holle eg of hark moeten hebben, worden de details
hier niet nader behandeld. Hij, die zijn grond wil stoomen, zal
goed doen de bovengenoemde Mededeeling 63 te raadplegen en
zich zoo noodig om advies ter plaatse te wenden tot den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen, de plaatselijke ambte
naren van dien Dienst, of den Rijkstuinbouwconsulent van zijn
district.
De kosten van het stoomen loopen uiteen, naar gelang van
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plaatselijke omstandigheden (aard en vochtigheid van den bodem,
loonstandaard, transportkosten, locomobielhuur e.d.) en naar ge
lang van het stelsel, dat men kiest. Goedkoop is stoomen zeer
'zeker niet (if 3.— per roede), doch er zijn gevallen, waarin men
geen keus heeft, omdat de opbrengst der teelt, bijna altijd ten ge
volge van ziekten als vooral wortelaaltje of verwelkingsziekte, te
gering is geworden. Dan zijn de hooge uitgaven gewettigd en is
het stoomen zeker economisch.
De temperatuur in den grond moet overal opgevoerd worden
tot i 90° C. Dan worden alle schadelijke organismen (misschien
behalve de taaie sclerotiën van Sclerotinia, zie blz. 18) gedood.
Wel kan daarvoor met lagere temperaturen volstaan worden, maar
daar de verhitting ongelijkmatig kan zijn, stelle men zich niet met
minder tevreden. Dan wordt ook op de minder intens verhitte
plaatsen de minimumtemperatuur toch wel bereikt. De hoeveel
heid stoom, dus warmte, die daarvoor noodig is, is afhankelijk
van de temperatuur, de vochtigheid en de gesteldheid van den
bodem; kleikluiten b.v. zijn moeilijk van binnen tot de vereischte
temperatuur te brengen. Natte grond eischt veel meer warmtecaloriën dan droge grond. De tijdsduur hangt, behalve daarvan,
ook af van de capaciteit van de stoombron. Minstens één goede
thermometer in een koperen huls met aangespitste punt om hem
in den grond te kunnen drukken, is noodig om telkens te kunnen
controleeren, of overal in den grond de vereischte temperatuur
is bereikt.
Het is voordeelig te stoomen, als de grond nog vrij warm is,
dus zoo vroeg mogelijk in den herfst; er is dan minder warmte
(dus minder kosten) noodig dan midden in den winter, als de
grond tot om en bij het vriespunt is afgekoeld. Laat stoomen
heeft echter ook een voordeel. De grond is dan nl. nog vrij warm,
als de tomaten geplant worden, hetgeen den planten zeer ten
goede komt (zie blz. 58, zorg voor gelijkmatige temperatuur van
lucht en bodem).
Het verdient aanbeveling na het stoomen den grond zeer veel
water te geven. In het Westland gaat men daarmede wel zoover,
dat 14 dagen na het stoomen het "warenhuis dagelijks gedurende
een week blank wordt gezet !
Als de grond gestoomd is, geve men geen stikstofmest. Door
het stoomen gaat nl. voldoende in den grond aanwezige stikstof
in opneembaren vorm over; extra mest geeft overmaat en daar
door buitengewoon weelderige loofontwikkeling, soms met sterk
draaien en krullen.
Eenige jaren geleden is door Ir VAN GROEN van het Prov. Electriciteits Bedrijf te Maastricht een apparaat geconstrueerd om
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kleine hoeveelheden grond, bestemd b.v. voor zaaien e.d., te
ontsmetten. De heer VAN GROEN ging -uit van het feit, dat
vochtige grond een geleider is, waarin bij doorgang van den
electrischen stroom warmte wordt ontwikkeld. Het apparaat
bestaat, afgezien van bijzonderheden, uit een ijzeren buitenkist,
waaraan de schakelaar met snoer en stekker bevestigd is, en een
houten binnenkist, door een isoleerende rubberlaag van de buiten
kist gescheiden. De smalle zijden van de houten kist zijn van een
zinken plaat voorzien, waaraan de geisoleerde stoomdraden,
komende uit het schakelkastje aan den buitenkant, zijn vast
gemaakt. Men vult de kist met grond, sluit de deksels van beide
kisten en schakelt den stroom in, die wordt verbroken als de
temperatuur van den grond tot 100° C is gestegen, hetgeen bij
het apparaat, dat 125 liter grond kon bevatten, na 8 uur het geval
was. De behandeling kan dus gedurende den nacht geschieden;
door de dan geldende lage nachtstroomtarieven kwam de kost
prijs op ongeveer een cent per 5 liter grond. Bij de proefnemingen
voldeed het apparaat, dat niet veel meer dan f 40,— zou kosten,
zeer goed. Of het veel ingang in de praktijk heeft gevonden, is
schrijver dezes niet bekend.
Ontsmetting van den opstand. Om mogelijk aan palen, ruiten
enz. klevende sporen of andere ziektekiemen te dooden, kan
men zijn toevlucht nemen tot bespuiten of degelijk afboenen
met een ontsmettende vloeistof. Voor het bespuiten neme men
een 3, liever nog 5 % oplossing van formaline ; het is noodig, dat
dit tijdig geschiedt, vooral in stookkassen, opdat tegen den
planttijd de formaline geheel verdampt is.
Om de vloeistof goed in alle reetjes en spleetjes te doen door
dringen, moet men een onder krachtigen druk werkenden pulvé
risateur gebruiken en de uitmonding der sproeibuis dicht bij de
te bespuiten wanden etc. houden. Het is noodig bij de bespuiting
een stofbril op te zetten en het gelaat in te vetten met vaseline.
Het afboenen kan gebeuren met een, liefst heete, oplossing van
5% ho-pervitriool of 10% soda.
Het ontsmetten van ledige kassen door het verbranden van
zwavel, waardoor zwaveldioxyde ontstaat, het zgn. uitzwavelen,
is een van ouds bekende methode. Het is gebleken, dat zwavel
dioxyde (of zwaveligzuurgas) een uitstekend middel is om de
sporen van de zwam der tomatenbladziekte Cladosporium julvum
te dooden. Men zwavele voor dit doel de kassen of warenhuizen
uit, als de teelt is afgeloopen maar het gewas er nog in staat.
Men gebruike minstens 10 g zwavel per m3 kasruimte; sluit de
kas slecht, dan neme men meer, b.v. 20 g. De zwavel verdeelt
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men over de ruimte in kleine hoopjes van b.v. 1 of IJ ons, die
men op oude kranten legt. Deze kranten steekt men aan. De kas
blijft dan ongeveer 24 uur gesloten.
De werking van zwaveligzuurgas op spint valt niet mede.
Wie daarmede te kampen heeft gehad, doet goed den opstand
op de boven aangegeven wijze te bespuiten met 5°/0 formaline,
waardoor zoowel schimmels als spint worden bestreden. Indien
het enkel om spintbestrijding te doen is, wat bij tomaten zelden
of nooit het geval zal zijn, kan men ook met 6°/0—10% van een
minerale oliepraeparaat spuiten.
Ontsmetting van materialen en gereedschappen. Natuurlijk is
het gevaar, dat kiemkraehtige ziektekiemen overblijven aan
zaaipannen en -kistjes, plantpotjes, touw, tonkinstokken en
gereedschappen, volstrekt niet denkbeeldig. Bij het gebruik van
nieuw touw, stokken of potjes, bestaat dit gevaar natuurlijk niet.
Oude materialen en gereedschappen ontsmet men het best door
ze in kokend water te dompelen, hetgeen in een groote kookpot
kan geschieden. Wie stoomt kan gemakkelijk al deze voorwerpen
onder de zeilen of bakken brengen en ze mede ontsmetten. Ook
kan men ze gedurende een uur of langer ondergedompeld houden
in een groote trog of kuip (niet van metaal, doch van hout of
steen) in een sublimaatoplossing ter sterkte van één op duizend,
dus 1 sublimaat pastille van één gram per liter water. Wegens
de groote giftigheid van sublimaat, als het in de maag komt,
betrachtte men groote voorzichtigheid ten opzichte van kinderen
en huisdieren.
In plaats van sublimaat kan men ook 5% formaline nemen,
waardoor men het vergiftigingsgevaar ontgaat.
Bij verplaatsing van een kas vergete men vooral niet de zgn.
taarlingen (de betonnen paalvoeten) op die wijze te ontsmetten.
Zaadontsmetting. Van de hier te lande optredende ziekten kun
nen alleen de tomatenkanker (zie blz. 13) en bij gebruik van
versch, althans niet oud zaad, de mozaïekziekte (zie blz. 40) met
het zaad medegaan. Tegen de eerstgenoemde zal ontsmetting
van het zaad met een chemisch middel kunnen helpen; of dit ook
met de mozaïekziekte het geval is, is twijfelachtig. Zaadontsmet
ting is dan ook zelden noodig ; alleen, wanneer men niet zeker is
van volkomen gezonde herkomst, is het gewenscht het zaad te
ontsmetten.
Tomatenzaad is nog al gevoelig; de verschillende variëteiten
gedragen zich verschillend op dit punt; ook de herkomst en
misschien het oogstjaar kunnen invloed hebben. Het is daarom
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goed eerst een kleine hoeveelheid te ontsmetten en te zien, hoe
het zaad daarop reageert. Bij droogontsmetting, die gemakke
lijker uit te voeren is dan natontsmetting, bestaat tevens minder
kans op beschadiging. De meest gangbare droogontsmettingsmiddelen zijn Abavit-nieuw, Ceresan-nieuw, Eusariol en Tutan;
van deze is tot dusver nog maar alleen Ceresan eenige malen
proefsgewijs aangewend, zonder eenige beschadiging te geven.
Men gebruikt 2 g per kg zaad, met welke hoeveelheid het zaad
gedurende eenige minuten in een gesloten busje goed geschud
wordt.
Wil men nat ontsmetten, dan komt alleen formaline in aan
merking; het zaad wordt gedurende 15 minuten in een
op
lossing ondergedompeld gehouden.
Zaadontsmetting wordt nog weinig toegepast; daar de uit
voering, vooral bij droogontsmetting zeer gemakkelijk is en de
kosten gering zijn, verdient het toch aanbeveling er meer aan
dacht aan te besteden.
Behandeling van jonge plantjes. Het is absoluut noodzakelijk
voor het verspenen en oppotten of volkomen verschen ôf ont
smetten grond (zie boven) te gebruiken. Ook de kistjes en potjes
moeten zuiver zijn; zie ontsmetting van den opstand.
Bij het overplanten moet elk plantje, dat ook maar één knob
beltje aan de wortels vertoont (wortelaaltje) worden verwijderd,
evenals plantjes met rotte wortels, bruine plekjes op de stengels,
kortom met verdachte verschijnselen.
Zaadwinning van gezonde planten. Wie zelf zaad wint, gebruike daarvoor alleen volkomen gezonde planten, zonder een spoor
van mozaïekziekte, strepenziekte, kanker enz. Voor zgn. „meel
dauw" zij hier een uitzondering gemaakt, omdat ten opzichte
van deze zeer algemeene ziekte deze eisch wel wat zwaar zou
zijn. Gaan de ziekten, behalve de kanker (zie blz. 13) en de
mozaïek- en strepenziekte (zie blz. 42) al niet met het zaad over,
toch zal, als de moederplant reeds ziek was, ook de nakomeling
schap vatbaar voor die ziekte zijn.
Betrekt men zaad uit den handel, dan is het zaak te eischen,
dat dit zaad afkomstig is van een tijdens den groei door de daar
voor bevoegde instellingen goedgekeurd gewas.
Opruiming oogstresten en afval. De resten, vooral die van zieke
planten, afgevallen vruchten en bladeren etc. moeten allen zorg
vuldig opgeruimd en verbrand worden. In geen geval werpe men
ze in de sloot of op den composthoop. Vele ziekten kunnen op of in
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deze resten in leven blijven en met het gietwater of den mest
zou men ze dus zelf weer in de kas terugbrengen.
Zorg voor gelijkmatige, niet te lage temperatuur van lucht en
bodem, goede ventilatie, oordeelkundig gieten, drainage, grond
bewerking en bemesting. Dit zijn alle cultuurmaatregelen, die zoo
voor de hand liggen, dat het bijna overbodig geacht kan worden
er nog op te wijzen. Toch laten met name de regeling van den
watertoevoer en de luchtverversching nog al eens te wenschen;
bij de bespreking der ziekten werd op het belang hiervan her
haaldelijk gewezen. Vooral wordt te weinig beseft, dat ook de
bodemtemperatuur een groote rol speelt. Is deze te laag, dan
groeien niet alleen de planten minder goed, maar verschillende
bodemschimmels ontwikkelen zich dan zeer goed en vinden in
de niet in goede conditie verkeerende planten een gemakkelijke
prooi. Daarom is het zeer goed, de verwarming vrij lang voor het
planten aan te zetten, opdat de koude goed uit den grond is,
als de tomaten er op komen. In Engeland schijnt men wel twee
tot drie weken voor het planten reeds met de verwarming te
beginnen. Onder goede grondbewerking wordt ook verstaan be
vordering van een goeden structuurtoestand (korrelig, zonder
kluiten), o.a. door het inwerken van turfmolen.
Voor al deze cultuur maatregelen raadplege men den Rijkstuinbouwconsulent van zijn district.
Geheimmiddelen. Onder allerlei mooiklinkende namen en met
bijvoeging van wonderen belovende prospectussen worden tel
kens weer allerlei geheel of bijna geheel waardelooze stoffen tegen
fantastische prijzen in den handel gebracht. Steeds nog zijn er
goedgeloovigen, die op de woorden der verkoopers dezer stoffen
ingaan, om in zeer vele gevallen bedrogen uit te komen. Men
koope geen bestrijdingsmiddelen, wier waarde niet, als van de
in deze Mededeeling genoemde, vast staat, alvorens het advies
in te winnen van den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen.
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VERKLARING DER PLATEN
PLAAT I
Fig.
,,
,,
,,
,,

1.
2.
3.
4.
5.

,,

6.

Ritnaalden (naar MILES); zie blz. 6.
Pissebedden (naar WEBSTER); zie blz. 6.
Wortelduizendpoot (naar MILES), 5 x vergr.; zie blz. 10.
Yreterij door pissebedden; zie blz. 8.
Voet van tomatenplant door kanker (Diplodina lycopersici)
aangetast (de wortels zijn nog gaaf en blank); zie blz. 13.
Twee kankerplekken op stengel; zie blz. 14.
PLAAT II

,,
,,
,,
,,

7.

Jong plantje, aan den voet aangetast door Rhizoctonia solani;
zie blz. 16.
8.
Voet van oudere plant, door dezelfde zwam aangetast (ook de
wortels zijn duidelijk ziek); zie blz. 17.
9. Schimmelpluis van Botrytis op stengel (naar BEWLEY); zie
blz. 20.
10. Opengesneden stengel, waarin zwarte Sclerotien van de zwam
Sclerotinia Libertiana; zie blz. 18.
PLAAT III

,,
,,
,,
,,
,,

11. Knobbels aan wortels (knol), veroorzaakt door het wortel
aaltje; zie blz. 24.
12. Groentenuil; zie blz. 33.
13. Rups van groentenuil; zie blz. 33.
14. Eieren van groentenuil, 2 x vergr.; zie blz. 33.
15. Witte vlieg of motluis (^ 5 x vergr.); zie blz. 30
(de zwarte luisjes zijn aangetast door een sluipwesplarve),
(fig. 12-15 naar MILES).
PLAAT IV

,,

16. Bovenkant van blad, op de gele plekken aangetast door de
bladziekte (zgn. meeldauw), veroorzaakt door Cladosporium
fulvum, wier bruin pluis aan de onderzijde zit; zie blz. 35.
,, 17. Oedeem (naar buiten gegroeide, daarna ingedroogde cellen
langs nerven); zie blz. 35.
,, 18. Mozaïekziek blad (licht groen getinte vlekjes); zie blz. 39.
,, 19. Jong, mozaïekziek plantje met zeer smalle bijna draadvormige
blaadjes; zie blz. 39.
PLAAT V
,,

,,

,,

20. Gewone strepenziekte ; geelbruine, later zwartachtige doode
plekjes op de bladeren, zgn. bladnecrose (naar VAN KOOT);
zie blz. 42.
21. Gewone strepenziekte; zwartgrijze strepen op de stengels, zgn.
stengelnecrose; bruine, vaak hoefijzervormige vlekken op de
vruchten (naar BEWLEY en PAINE); zie blz. 42.
22. Aucuba-bont (naar VAN SCHBEVEN); zie blz. 43.
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. 23. Complex strepenziekte ; de necrotische plekken op den stengel
scherper afgeteekend dan bij gewone strepenziekte (naar VAN
KOOT); zie blz. 42.
PLAAT VI
24. In het midden een gezond, rechts en links een „bossig" plantje;
zie blz. 44.
25. Neusrot (bruine, harde, ingezonken plekken bij den neus); zie
blz. 45.
26. Kankerplek, veroorzaakt door Diplodina lycopersici, welker
pykniden als zwarte puntjes te zien zijn; zie blz. 15.
27. Rotte plek, veroorzaakt door en bedekt met schimmelpluis van
Botrytis; zie blz. 20.
PLAAT VII
28. Bruine vlek van aardappelziekte (Phytophthora infestans) op
nog groene vrucht; zie blz. 19.
29. Ossenoogziekte (min of meer concentrische kringen); zie blz. 12.
30. Strepenziekte; op vrucht links eenigszins hoefijzervormige vlek
jes, oppervlak wat bobbelig; op vrucht rechts grootere bruine
vlekken; zie blz. 42.
31. Licht gekleurde, cirkelvormige vlekjes met zwart puntje in 't
midden; zie blz. 46.
32. Barsten in de schil; zie blz. 47.
33. Holle tomaat (rammelaar); ruimte tusschen schil en zaadmassa;
zie blz. 47.
PLAAT VIII
34. Apparaat met holle pinnen, waardoor stoom in den grond
wordt gebracht (naar prospectus F. MAXEN); zie blz. 53.
35. Stoomontwikkelaar „Wageningen" in werking voor grondontsmetting (foto Prof. M. F. VISSEB); zie blz. 52.
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