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VOORWOORD
Ongetwijfeld zullen de komkommertelers met belangstelling kennis ,
nemen van de resultaten der proeven, welke Ir. W. G. v. d. Kroft heeft
genomen, _ wat betreft het gebruik van resistente onderstammen.
Het verlies van planten door Fusarium is immers zoodanig, dat het
bestaan van den beroepskomkommerkweeker er ernstig door wordt geschaad
en hij gedwongen is om zeer kostbare maatregelen te treffen met betrekking
tot het verwerken en ontsmetten van den bodem, wil het mogelijk zijn
om den verbouw van komkommers regelmatig uit te oefenen.
•
Of de met deze entingen verkregen resultaten practische waarde zullen
hebben, zal moeten worden afgewacht, daar eerst een bepaalde methode
haar beteekenis krijgt, wanneer zij door de praetijk zelf wordt toegepast. _
Terecht wordt dan ook in 'de conclusies de aandacht gevestigd op het
voortzetten van dit onderzoek.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.
's-Gravenhage, Mei 1942.
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Inleiding
De laatste jaren trad in Limburg bij augurken, welke hier een der
belangrijkste vollegrondsgewassen zijn, in sterke mate een verwelkingsziekte op, welke in vele jaren tot het ontijdig afsterven: van de planten
leidde en hierdoor de opbrengst belangrijk drukte. Ook. in andere augurken
centra van ons land ondervond men soortgelijke moeilijkheden.
Door Drs. F. Tjallingii werd een onderzoek naar deze ziekte(n) ingesteld
en bij zijn eerste waarnemingen, 'welke hij in hoofdzaak in de Venen
verrichtte, kreeg hij den voorloopigen indruk, dat de meest voorkomende
oorzaak van deze verwelkingsverschijnselen een schimmelziekte zou zijn.
Aangezien wij in dit stadium van onderzoek meenden, dat de verwelking
ook in Limburg ontstond door een aantasting van wortels en stengelvoet,
werden op den proeftuin te Maastricht en op eenige bedrijven te Yenlo
proeven genomen, waarbij getracht werd, door het afleggen van de ranken,
de planten nieuwe wortels te verschaffen. De augurkenranken bleken echter
vrij moeilijk tot wortelvorming over te gaan.
In de gevallen, waarbij een behoorlijke wortelontwikkeling op de ranken
werd bereikt, bleek deze van geen. invloed te zijn op het optreden van
de verwelkingsziekte. De reden hiervan bleek ons eerst later uit het
resultaat van het onderzoek van den heer Tjallingii naar de oorzaak van
de ziekteverschijnselen.
Deze proeven voortzettende werd getracht door enting óp tegen deze
ziekte sterkere variëteiten, de groeiperiode van de augurken te verlengen.
Het gelukte een geschikte entmethode uit te werken en er werd een proef
opgezet op den proeftuin te Maastricht met augurken, geënt op eenige
andere variëteiten. Ondertusschen bleek uit de onderzoekingen van den
heer Tjallingii, die 'inmiddels te Venlo een laboratorium had ingericht, dat
althans in Limburg, de meest 'voorkomende oorzaak van de augurkensterfte geen schimmelziekte was, doch dat deze verwelking door een virus
werd veroorzaakt, waarbij mozaïkverschijnselen optraden! De uitslag van
de proeven met geënte augurken wees dit inmiddels eveneens uit.
Er was derhalve geen reden meer om met augurken in deze richting
verder proeven te nemen. Evenwel kwam bij de teelt van komkommers
in bakken op den proeftuin te Maastricht de laatste jaren een ernstige
aantasting door Fusarium voor, waardoor de opbrengst zeer sterk werd
gedrukt. Bij dit gewas, waarbij de hoofdwortel, de wortelhals en de
sten'gelvoet worden, aangetast, bestond er dus wel reden om te trachten
door enting op een minder vatbaren onderstam de vroegtijdige verwelking
te voorkomen. De proeven werden daarom bij komkommers voortgezet.
Hieronder volgt het verslag over de beide proefjaren 1940 en 1941. Dit
omvat de resultaten van de proeven met diverse entmethoden, alsmede
de uitkomst van de teelt op eenige onderstammen in halfwarme broei
bakken. Ook een beknopt verslag van de proeven met augurken is
opgenomen.
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De opzet en leiding der proeven waren in handen van den assistent
A. J. Visschers.

Proeven met augurken geënt op diverse onderstammen
Als augurkenras voor deze proeven in het voorjaar van 1940 werd
gebruikt No. VI van J. H. Tereken te Baarlo. Deze selectie wordt in
Limburg yeel gekweekt in verband met zijn meerdere goede eigenschappen,
als practische onvatbaarheid voor vruchtvuur, hooge opbrengst en de goede
kwaliteit van de augurken. Voor onderstam werden beproefd, het augurken
ras „Baldur Delikatess" van A. Ziegler uit Erfurt en de Japansche klim komkommer van Vilmorin-Andrieux uit Parijs.
De eerstgenoemde variëteit was uitgekozen, omdat deze blijkens een
aantal veldwaarnemingen sterker tegen verwelkingsziekte was gebleken,
terwijl de Japansche klimkomkommer werd beproefd, omdat deze ook als
een vrij sterk ras bekend staat.
Aangezien eerst een geschikte entmethode moest worden ontwikkeld
en voorts midden in dit werk de oorlogsdagen voor ons land vielen, konden
de augurken eerst in Juni worden uitgeplant en wel in 3 tot 4 parallellen.
Door deze omstandigheden was het aantal beschikbare planten gering en
liep uiteen van 3 tot 12 stuks per object. Teneinde vergelijkbare uitkomsten
te verkrijgen, zijn toch hieronder de resultaten in procenten omgerekend.
Proef met geënte augurken in vergelijking met niet geënte
Percentage planten nog gezond op:
No.

1
2
3
4
5

Ras

Ras Tereken VI, ongeënt ....
Baldur Delikatess, ongeënt . . .
Japansche klimkomkommer, on
geënt
Ras Tereken VI, geënt op Baldur
Ras Tereken VI, geënt op Japan
sche klimkomkommer . . .

29 Juli

3 Aug.

17 Aug.

30 Aug.

66
100

50
100

33
100

33
66

100
100

100
70

83
50

50
50

30

30

-

-

80

80

Uit een vergelijking van de ongeënte rassen (1, 2 en 3), blijkt dat
ras Tereken VI reeds bij de eerste controle op 29 Juli ernstig was
aangetast en het aantal gezonde planten in Augustus nog verder terugliep.
Voorts werden de practijkwaarnemingen bevestigd, dat Baldur een belang
rijk sterker ras is en ook bleek de Japansche klimkomkommer, zij het in
iets mindere mate, resistent te zijn.
Voorts bleken de geënte planten ook vrij snel ziek te worden en bood
deze methode dus bij augurken weinig uitzicht op een resultaat.
, Uit de onderzoekingen van den heer Tjallingii was inmiddels gebleken,
dat in Limburg de oorzaak van het verwelken en de vroege afsterving bij
augurken een virusziekte was. Ook bij deze proef bleek de oorzaak van
de afsterving de mozaïkziekte te zijn, met uitzondering van 2 planten van
ras Tereken VI, welke zonder mozaïksymptomen verwelkten en: afstierven.
Doch alle andere planten vertoonden duidelijk de mozaïkverschijnselen.

Uit deze proef bleek derhalve, dat wel de rassen Baldur en Japansche
Mimkomkommer minder spoedig afsterven door mozaïkziekte, doch dat
deze eigenschap geen invloed van heteekenis heeft bij het gebruik van
deze rassen als onderstam, hetgeen in overeenstemming is met de algemeene ervaringen aangaande virusziekten.
Om deze reden werden de proeven met geënte augurken niet verder
voortgezet.
Proeven met verschillende entmethoden bij komkommers
Bij augurken bleek derhalve de methode van enting op minder vatbare
onderstammen, in verband met den aard van de ziekte geen uitzicht op
resultaat te beloven. Bij de teelt van komkommers onder glas was echter
uit de onderzoekingen van Ir. H. Bietberg (Mededeeling Tuinbouwvoorlichtingsdienst No. 20) gebleken, dat bij dit gewas de meest voorkomende
oorzaak van vroegtijdige verwelking en afsterving een Fusariose was. Ook
bij de op den proeftuin te Maastricht geteelde bakkomkommers trad in de
laatste jaren deze ziekte zeer hevig op en werd besloten bij dit gewas
proeven te nemen met op de bovengenoemde onderstammen geënte planten.
Hiervoor was het echter noodig eerst een geschikte entingsmethode te
ontwikkelen.

Afbeelding 1. Enting door copulatie op de hypocotyle as.
Figuur I. Pas geplaatste ent met ventielslang en klem.
Figuur II en III. Niet- en wel gecopuleerde komkommers van denzelfden leeftijd.
De wortelontwikkeling van de geënte plant is zeer gering. Bij de veredelingsplaats
maakt de ent eigen wortels.
Figuur IV. Doorgegroeide ent, volgens deze methode.
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In 1940 werd begonnen met proeven bij zeer jonge planten n.l. pas
gekiemde met nog onuitgegroeide zaadlobben. Deze gaven echter teleur
stelling, daar het practiseh niet mogelijk bleek deze zonder beschadiging
te hanteeren.
Daarna werden entproeven genomen met planten met volgroeide zaad
lobben, waarvan het eerste hartblad bezig was zich te vormen. Ook dit
materiaal moet nog met de uiterste zorg worden gehanteerd, daar anders
spoedig beschadigingen optreden. Als entmethode werd het copuleeren
toegepast en wel bij de eerste proeven op de hypoeotyle as van den onder
stam, dus op het stengelgedeelte onder de zaadlobben. Voor ent werd
gebruikt de top van een jong plantje met lobben, eveneens, schuin
bijgesneden door de hypoeotyle as. De wonden werden gemaakt met een
blad van een scheermesje. Het binden van de copulaties bleek niet te
kunnen geschieden met raffia of ander bindmateriaal, daar dan de plantjes
te veel leden. Na eenig zoeken bleek een uitstekende bevestiging verkregen
te kunnen worden door middel van stukjes ventielelastiek, welke in dè
lengte waren opengesneden. Deze zijn gemakkelijk aan te brengen en geven
dan reeds eenige klemming, waardoor de enten verder gemakkelijker te
hanteereni zijn. De klemming van het elastiek is echter niet voldoende.
Hier moesten nog -ijzeren klemmetjes op bevestigd worden, welke zeer
gemakkelijk kunnen worden gemaakt van lichtveerend ijzerdraad ter dikte
van een speld. De fig. I van afb. 1 geeft een beeld van de op deze wijze
geënte planten, het gebruik van het elastieke slangetje en de klem.
De vergroeiing vond bij deze methode van enten vrij snel plaats, doch
daarna . gingen de meeste planten kwijnen en stierven' af. Het aantal
geslaagde entingen, hetwelk doorgroeide, bedroeg slechts 19 %. De oorzaak
bleek in het wortelgestel te zitten, hetwelk in groei achterbleef. Ter
vergelijking is op afb. 1 opgenomen een ongeënte en een geënte plant
van denzelfden leeftijd (fig. II en III). Fig. IV geeft een volgens deze
methode veredelde plant weer, welke is doorgegroeid.
Voorts deed zich nog het bezwaar voo^, dat de geënte planten sterke
neiging hadden nieuwe wortels te maken op en boven de entplaats, ter
vervanging van de afstervende wortels in den grond. Hierdoor zou het
effect van het enten verloren gaan en zouden de planten weer op eigen
wortels komen te staan. De oorzaak van deze moeilijkheden bleek voort
te komen uit het feit, dat de geënte planten eenigen tijd haar assimileerend
vermogen verloren hadden, n.l. gedurende de periode van aangroeiing der
enten.
Het lag dus voor de hand een methode toe te passen, waarbij de onder
stam kon blijven assimileeren. Dit werd bereikt, door de planten op
denzelfden leeftijd te copuleeren, met behoud van één zaadlob aan den
onderstam. Fig. I van afb. 2 geeft een beeld van den onderstam en ent,
vóór ze op elkaar bevestigd worden. In fig. II van deze afbeelding is een
volgens deze methode geënte plant të zien, welke is doorgegroeid. Het
elastiek en 2 klemmetjes zijn er nog op bevestigd. Fig. III geeft de
veredeling in een later stadium weer, na verwijdering van de onderste
zaadlob en het verband.
Hoewel deze groep enten juist den oorlogstijd passeerde en hierdoor
gedurende eenige dagen niet bereikbaar was, werd toch een hooger
percentage van doorgroeiing bereikt en wel van 30 %.
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Afbeelding 2.
Figuur I.
Figuur II.
Figuur III.

Enting door copulatie met behoud van één zaadlob op den onderstam.

Onderstam en ent vóór de bevestiging.
Doorgegroeide ent, waarop de klemmetjes nog bevestigd zijn.
Aangegroeide ent, in een later stadium. De zaadlob van den onder
stam is thans verwijderd.

Tenslotte werd nog een proef genomen met enten bij wat oudere
planten n.l. als de onderstammen reeds 3 à 4 karakteristieke bladen
bezitten. Deze planten hebben meer weerstand en kunnen ook beter door
spieetenten worden veredeld. Op den onderstam laat men de zaadlobben
en twee bladen staan. Voor ent gebruikt men een aan twee zijden schuin
bijgesneden top van een scheut. Het gebruik van elastisch verband is bij
deze methode niet noodig, daar met één of twee metalen klemmen kan
worden volstaan. Fig. I van afb. 3 geeft een volgens deze methode
veredelde plant. weer. Na ongeveer een week kunnen de zaadlobben en
één blad van den onderstam worden verwijderd, (fig. II, afb. 3) en
naarmate de aangroeiing voortschrijdt, kan de onderstam geheel kaal worden
gemaakt. Dit is 2 à 3 weken na de enting het geval (fig. III, afb. 3).
Bij de veredelde planten is later nog slechts een geringe verdikking
op de entplaats waar te nemen (afb. 4).
Bij deze methode werd reeds bij de eerste proef in 1940 een percentage
van 66 geslaagde entingen bereikt. Bij de voortzetting van de proeven in
1941 kon dit worden opgevoerd tot 73 %, waarbij er rekening mede valt
te houden, dat de proeven in een vrij primitief kweekkasje genomen
moesten worden en niet steeds de tijd beschikbaar was voor eeii intensieve
verzorging.
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Samenvatting van het aantal geslaagde entingen bij de verschillende
methoden :
1.
2.
3.
4.

Copulatie op den wortelhals 1940: 19 % ;
Copulatie met behoud van één zaadlob 1940: 30 %;
Spleetenting bij oudere planten 1940 : 66 %;
Spleetenting bij oudere planten 1941: 73 %.

Afbeelding 3. Spleetenting bij wat oudere planten.
Figuur I. Pas geplaatste ent.
Figuur II. Een week later kunnen de zaadlobben en één blad van den onderstam
worden verwijderd.
Figuur III. Twee à drie weken na de enting, kan de onderstam kaal worden gemaakt.

Tenslotte werd nog een entmethode beproefd met behoud van den
kop van den onderstam, door middel van tegenzetten, zooals dit wel bij
boomkweekerijgewassen gebeurt, doch dit bleek geen,verbetering te zijn.
Gebruik van entwas gaf voorts zeer slecht resultaat en de komkommer
stengels verdragen blijkbaar deze afsluiting van de lucht niet. Onder de
entwas (zuivere bijenwas) trad rotting op.
Tenslotte werd nog een enkele proef genomen met groeistoffen en wel
door de enten gedurende 18 uur te plaatsen in een oplossing van Hortomone
A. 1 : 320. Ook deze methode gaf belangrijk slechter resultaat.
Het wil ons voorkomen, dat de bovengenoemde methode van spleet
enting voor practische toepassing geschikt kan worden genoemd. Zeer veel
hangt bij deze methode af van de behandeling der planten na het enten
en bij intensieve verzorging onder gunstige omstandigheden is het percen
tage geslaagde entingen wellicht nog boven de 73 op te voeren.
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De planten moeten na de enting in een zeer vochtige lucht staan,
daar anders door verdamping de enten slap gaan hangen. Bij onze proeven
werd dit bereikt door de planten onder dubbel glas in de kweekkas te
plaatsen. De lucht werd vochtig gehouden door onder de beddingramen te
sproeien met een kasspuit. Dit moet voorzichtig en met een fijnen nevel
geschieden, daar anders de enten verschuiven. De eerste week wordt niet
gelucht en bij zon geschermd. Daarna wordt geleidelijk iets meer lucht
gegeven en het scherm verwijderd. Na ongeveer 20 dagen kunnen de
planten voldoende afgehard zijn. Wanneer een kweekkas in zijn geheel
voor het enten zou worden bestemd, zouden wellicht beddingramen gemist
kunnen worden en de luchtvochtigheid van de geheele kas op peil kunnen
worden gehouden. Wij hadden echter geen gelegenheid dit te beproeven.

Afbeelding 4. Oudere plant, vermenigvuldigd
door spleetenting. Op de entplaats is nog
slechts een geringe verdikking waar te nemen.
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De invloed -van de onderstammen op de verdere ontwikkeling der
komkommers in den bak
Proeven in 1940
Een bak, ter grootte van 40 ramen, werd als halfwarme rij aangelegd,
ter vergelijking van een aantal wel en niet geënte komkommerplanten,
van het ras Primus. Ook werden eenige planten onveredelde Baldur en
Japansche klimkomkommer in de proef betrokken." Het aantal parallellen
bedroeg 4 tot 8.
De planten werden, geregeld nagegaan op ziekten en de controle gaf
de volgende resultaten :
No.

1

2

3
4
5

Aantal
planten
9

4
4
11
12

Ras

Primus, ongeënt
' . . . .
Baldur, ongeënt
Japansche klimkomkommer, ongeënt
Primus, geënt op Baldur . .
.
Primus, geënt op Japansche klirükomkommer. .

Percentage
gezonde planten
op 18 Sept.

33
100
75
91
75

De afstervingsverschijnselen kwamen geheel overeen met die door
Ir. Rietberg beschreven. De heer Tjallingii was zoo vriendelijk hiernaar een
onderzoek in te stellen, waaraan we het volgende ontleenen:
„Aantasting had plaats gehad van den hoofdwortel, de wortelhals, den
stengelvoet (hypocotyl) en ook van verschillende deelen van de hoofdrank
en zijranken.
Typisch is bij deze rotting het splijten van de aangetaste deelen; de
vaatbundels en stukken van den sclerenchymring komen los te liggen,
doordat hét tusschenliggende weefsel vernietigd is. Verder komen er in de
vaatbundels in de nabijheid van de rottende gedeelten veel geelbruin
verkleurde plekjes voor; de vaten en andere houtelementen blijken daar
bruin vergomd. Overal waar de wortel- of stengeldeelen van buiten zicht
baar aangetast zijn, zijn zoowel in vele houtvaten als daarbuiten (b.v.
in phloeem en schorsweefsel) schimmeldraden te zien. In wortel en stengel
voet bevonden zich overal sikkelvormige sporen van Fusarium.
Buiten op een stengel, op een knoop tusschen twee rottende leden,
bevond zich een zalmkleurig schimmellaagje, ook hoofdzakelijk uit
Fusarium-sporen bestaande.
Een1 aantal isolaties uit de rottende deelen vertoonden na enkele dagen
reeds flinke schimmelontwikkeling. Het is vrijwel zeker, dat wë" hier met
een Fusarium-aantasting hebben te doen. Voor zoover het ziektebeeld aan
het toegezonden materiaal was te zien, komt dit ook m.i. met het door
Ir. Rietberg opgegevene overeen."
Uit bovenstaande proef blijkt derhalve, dat er een sterke Fusariumaantasting aanwezig was en dat deze het ernstigste optrad bij de onveredejde Primus-planten. De variëteit Baldur en in iets mindere mate de
Japansche klimkomkommer bleken meer resistent tegen deze Fusariose
te zijn. Voorts bleek deze eigenschap behouden te blijven, wanneer
genoemde variëteiten gebezigd worden als onderstam van de Primus.
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Aangezien het. hier een aantasting van wortels en stengelvoet betreft,
is dit goed verklaarbaar.
Afb. 5 geeft een deel van dezen proefbak weer. Een plant onveredelde
Primus is afgestorven, terwijl aan de linkerzijde twee planten Primus
geënt op Baldur en rechts één plant Baldur nog volkomen' gezond zijn.

Afbeelding 5. Bak met wel- en niet geënte komkommerplanten in 1940.
Eén plant onveredelde Primus is afgestorven, terwijl aan de linkerzijde
twee planten Primus geënt op Baldur en rechts één plant Baldur nog
volkomen gezond zijn. (Op den achtergrond kas met oorlogsschade)

De opbrengst aan komkommers van de wel en niet geënte Primus
werd eveneens gecontroleerd.
Opbrengst,
per raam
Primus, niet geënt
Primus, geënt op Baldur
Primus, geënt op Japansche klimkomkommer

8 stuks
14 ,,
11 ,,

Deze opbrengsten waren zeer laag daar door de oorlogsomstandigheden
eerst op 27 Juni geplant kon worden, doch verhoudingsgewijze gaven
vooral de op Baldur geënte komkommers een belangrijk hoogere opbrengst.
Er werd daarom besloten de proeven in 1941 voort te zetten, doch de
Japansche klimkomkommer als onderstam te laten vervallen.
Proeven in 1941
De halfwarme rij, waarop dit jaar de proef werd genomen, was 36 ramen
groot. De bak werd beplant met 3 groepen van 5 niet geënte Primus en
3 groepen van 5 Primus, veredeld op Baldur. Hiertusschen kwamen
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6 enkele planten niet geënte Baldur te staan, zooals op afb. 6is aangegeven.
Door gebrek aan kolen voor de kweekkas kon het uitplanten eerst 7 Mei
plaats. vinden. De planten werden geregeld gecontroleerd en. ook dit jaar
traden wederom dezelfde afstervingsverschijnselen (Fusariose) op. Het
voortschrijden van deze afsterving op vier contrôledagen is in. afb. 6 'in
teekening gebracht. Onder de teekeningen is een fotografische opname
weergegeven, gemaakt na het afnemen der ramen, bij de laatste controle
op 30 September.
Uit deze afbeeldingen blijkt een geleidelijke toename der Fusariose,
vanaf de eerste aantasting op 20 Augustus. Tevens komt hieruit zeer
duidelijk naar voren de groote resistentie van de variëteit Baldur en de
Primus, op Baldur geënt.
Bij de laatste controle op 30 September was slechts één Baldur aan
getast, terwijl er van de ongeënte Primus geen enkele meer gezond was.
De opbrengsten werden gecontroleerd en gaven het volgende resultaat :
Aantal geoogste komkommers, omgerekend, per raam
(Iedere groep van 5 planten afzonderlijk)
Primus,
Primus,
Primus,
Primus,
Primus,
Primus,

niet geënt
geënt op Baldur .............
niet geënt ...
geënt op Baldur .
.
niet geënt . . .
geënt op Baldur

11,6

16,6
11,6

16,8
10,8
17,2

»

Gemiddeld over de 3 parallellen gaven de niet geënte Primus derhalve
per raam slechts 11 komkommers en de op Baldur onderstam veredelde
17 stuks. Door de late planting was de opbrengst per raam niet hoog,
doch in verhouding ga"ven de op Baldur geënte komkommers ruim de
helft meer.

De beteekenis, welke de methode van enting op resistente onderstammen
ter bestrijding van de Fusariose bij komkommers mogelijk voor de practijk
kan hebben
In No. 20 van de Mededeelingen van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst
vestigt Ir. Rietberg de aandacht op de groote schade, welke in toenemende
mate door Fusariumaantastingen aan de komkommer- en meloenenteelt
wordt veroorzaakt. Uit eenige voorbeelden blijkt, dat op aangetaste tuinen
de opbrengst daalde van 20 tot 10 en- van 24 tot 9 stuks per raam.. Op
zwaar zieke tuinen wordt soms slechts één snede geoogst.
Ook bij de cultuur van komkommers in kassen kan Fusariose veel
nadeel berokkenen. In vele gevallen is men. bij deze teelt echter in de
gelegenheid grondontsmetting door middel van stoomen toe te passen en
dit blijkt bij zorgvuldige uitvoering veelal een gunstig resultaat op te
leveren.
Bij het ontbreken van een stoomverwarming in kassen en bij de
bakteelt, waar het stoomen op bezwaren stuit, zal dan ook naar andere
bestrijdingsmiddelen moeten worden gezocht.
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Als zoodanig worden genoemd chemische ontsmettingsmiddelen, terwijl
ook gewezen wordt op de beteekenis van een onderzoek naar de diverse
groeifactoren van de komkommers en hun invloed op het "optreden van
deze ziekte.
.
Voorts wordt ook nog de aandacht gevestigd op de beteekenis van het
zoeken naar meer resistente rassen en de mogelijkheid om door kruising
te trachten deze eigenschap in onze cultuurrassen te brengen. Hiermede
zullen echter vele jaren gemoeid zijn en blijft het dus in afwachting van
het vinden van een dergelijke oplossing van beteekenis uit te zien naar
andere middelen.
In dit verband beschouwd, wil het ons voorkomen, dat de bestrijding
door middel van enting op meer resistente onderstammen beteekenis kan
hebben.
In de gröententeelt heeft deze wijze van vermeerdering geen practische
beteekenis, doch bij de teelt van vruchtboomen en andere houtige gewassen
is de vermeerdering door middel van enten op een onderstam een veel
gebruikelijke methode. De meest voorkomende reden waarom men bij
laatstgenoemde planten tot deze methode overgaat, is, dat deze niet zaadvast zijn en derhalve ongeslachtelijk vermeerderd moeten worden. Tevens
biedt deze methode dan nog andere voordeelen. Zoo kan men de groeikracht
en vruchtbaarheid van de planten, beïnvloeden door de keuze van den
onderstam en heeft deze zelfs in enkele gevallen invloed op de vatbaarheid
voor ziekten van. de uit de enting gegroeide plant. Als voorbeeld rnöge
hier genoemd worden de .mindere vatbaarheid voor schurftziekte van peren
op den kweeonderstam. Daarnaast zijn er voorbeelden bekend van het
gebruik van resistente onderstammen ter voorkoming van plagen, welke
direct het onderste deel van de plant kunnen aantasten. Zoo worden, in
de wijnbouwende landen de druiven wel geënt op Amerikaansche, voor
druifluis onvatbare onderstammen.
In de gröententeelt wordt, voor zoover ons bekend, tot op heden in
de praetijk geen gebruik gemaakt van de vermeerdering door middel van
enten. Wel kan men soms mededeelingen aantreffen, waaruit blijkt, dat
enting mogelijk is. Zoo geeft J. Becker—Dillinger in zijn „Handbuch des
Gesamten Gemüsebaues" aan, dat augurken en komkommers (Cucumis
sativus) geënt kunnen worden op meloen (Cucumis Melo), pompoen
(Cucurbita Pepo), 'heggerank (Bryonia alba) en Sicyos angulata. Op
laatstgenoemden onderstam zou de komkommer zeer groote vruchten
voortbrengen.
De reden, waarom tot op heden geen practische toepassing^ van de
vermeerdering door middel van enten in de groenteteelt voorkomt, ligt
voor de hand. Bij houtige gewassen heeft men te'maken met planten van
langen levensduur, doch onze groenten zijn meerendeels éénjarige planten
en is dus een. bewerkelijke manier van vermenigvuldigen, als enten,
bezwaarlijk.
Bij de meeste groentegewassen zal het dan pok uitgesloten zijn, dat de
vermeerdering door enting practische beteekenis kan verkrijgen.
De kweekers zullen ongetwijfeld aanvankelijk ook vreemd staan tegen
over het toepassen van enten, bij komkommers. Men zal echter moeten
bedenken, dat oók bij de teelt van boomkweekerijgewassen het enten onder
glas op groote schaal wordt toegepast, terwijl toch deze planten dikwijls
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een veel geringere verkoopwaarde bezitten dan de opbrengst van een
komkommerplant.
Bij de komkommerteelt zijn er eenige factoren te noemen, waardoor
bij dit gewas de vermenigvuldiging door middel van enting binnen de
practisch mogelijkheden kan vallen.
In de eerste plaats beslaat iedere plant een groote ruimte in de bakken
n.l. 1,20 m2 en zijn er dus in vergelijking met de meeste andere groente
gewassen betrekkelijk weinig planten per -oppervlakte noodig. Voorts
vereischt het opkweeken van de komkommerplanten. op de gewone wijze
uit zaad toch reeds een zeer intensieve verzorging en zal de methode van
enting aan de kweekers van dit gewas dus niet zulke groote moeilijkheden
bieden. Het enten zelf is zeer eenvoudig en vraagt weinig tijd. Wel
vereischt de naverzorging meer werk, doch in vele gevallen beschikt men,
voor het opkweeken van de planten toch reeds over een kweekkas, welke
zoo noodig met beddingramen voor het enten is in. te richten. Ook bestaat
nog de mogelijkheid, dat enkele telers zich op deze methode van vermeer
dering specialiseeren en voor anderen de planten door middel van enten
opkweeken.
Bij de beoordeeling of de vermenigvuldiging door middel van enten
voor de practijk beteekenis kan verkrijgen, zal men de vragen onder de
oogen hebben te zien, wat de meerdere kosten zijn aan deze methode
; verbonden en welke resultaten er in de practijk mede bereikt kunnen
worden.
Wat de kosten betreft, zal men er rekening mede moeten houden, dat
de ontwikkeling van de planten door het enten wordt vertraagd en men
ongeveer drie weken vroeger met den opkweek moet beginnen om op
denzelfden tijd pootbare planten te hebben.
Voorts moet men niet alleen de onderstammen opkweeken, doch ook
planten 'van de komkommervariëteiten welke men teelt. Deze behoeven
echter niet in potten te worden opgetrokken, doch kunnen desgewenscht
in den vollen grond van de kas of in de tabletten worden opgekweekt.
Men heeft hiervan n.l. alleen de koppen noodig voor enten. De eerste
enting kan men, dan doen met de eindscheuten, terwijl daarna op deze
planten zijscheuten ontstaan, welke gebruikt kunnen worden voor de latere
zetsels.
• Bekening houdend met deze vroegere uitzaaiing, het optrekken van
de meerdere planten en het werk aan het enten verbondeij, zullen de
kosten van de geënte planten naar schatting ongeveer tweemaal zoo hoog
komen als van de op de gewone wijze uit zaad opgekweekte planten. Bij
een kostprijs van de laatstgenoemde planten voor den bak van 15 cent
per stuk, zullen derhalve de geënte planten" ongeveer 15 cent meer kosten.
Bij een gemiddelden kostprijs van de bakkomkommers van 10 cent
berekend over de geheele periode en over de diverse kwaliteiten, zullen
dus 2 komkommers per raam meer gesneden: moeten worden om de
onkosten te dekken en zou een eventueele meerdere opbrengst dus winst
beteekenen. Dat dit laatste zeer goed binnen de mogelijkheden valt, toonen
de opbrengstcijfers van de wel en niet geënte planten aan.

Voortzetting van het onderzoek
Aangezien Limburg geen centrum van de komkommerteelt kan worden
genoemd, is dit niet 'de meest geschikte streek om deze onderzoekingen
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voort te zetten. Deze kunnen thans met meer kans op resultaat beter
verder ter hand worden genomen in de streken, waar deze cultuur van
overwegende beteekenis moet worden genoemd.
In Limburg ontbreekt de gelegenheid de uitkomsten op de bedrijven
te toetsen en meenen. wij daarom goed te doen reeds thans de
resultaten te publiceeren, hoewel de methode nog niet rijp kan worden
genoemd voor practische toepassing. Bovendien is thans in Zuid-Holland
Ir. Y. van Koot als specialist met het onderzoek naar de bestrijding van
Fusarium bij komkofnmers belast en kan deze hieraan zijn volle aandacht
schenken.
Bij eventueele verdere onderzoekingen zal moeten blijken of de onder
stam Baldur Delikatess, ook onder de omstandigheden in de centra van
de komkommercultuur, voldoende resistent is. Indien dit door andere
groeiomstandigheden mocht tegenvallen, wil het ons voorkomen, dat dan
toch de methode van enting bij de komkommers van beteekenis kan
blijken en gezocht zal moeten, worden naar andere en wellicht betere
onderstammen.
Het was namelijk een bloot toeval, dat de variëteit Baldur meer
resistent tegen de Fusariose van komkommers bleek, onder de omstandig
heden op den proeftuin te Maastricht. Deze variëteit werd n.l. beproefd
als onderstam, omdat ze in de practijk sterker was gebleken tegen de
verwelking bij augurken, welke naderhand in Limburg door een virus
veroorzaakt bleek te worden. Toevalligerwijze ging hiermede samen een
grootere resistentie tegen Fusariose bij komkommers.
In Roelof-Arendsveen, waar volgens de onderzoekingen van Drs.
Tjallingii de verwelking bij augurken, in tegenstelling tot Limburg, door
een schimmelaantasting wordt veroorzaakt, bleek het ras Baldur geen
meerdere resistentie tegen deze ziekte te bezitten. Deze schimmel is
mogelijk ook een Fusarium, doch dan vermoedelijk een andere, dan die
welke veelal de komkommers aantast.
Ir. Rietberg maakt in zijn verslag melding van verschil in resistentie
bij komkommers en meloenenrassen. Zoo bleek de gele komkommer minder
vatbaar, evenals sommige Cantaloup- en Ananasmeloenen.
Becker noemt in zijn bovengenoemd handboek voor de groententeelt
de volgende komkommers en augurken als „sterke" rassen:
Sensation: zeer sterk en langlevend.
*•
Unikum: zeer sterk ook tegen vochtigheid, lang levend.
Japansche klimkomkommer : zeer sterk, minder last van luis.
Sikkim: de sterkste soort, zoowel in droge als in natte jaren; laat,
doch langlevend.
Er wordt niet nader aangegeven tegen welke ziekte of ziekten deze
rassen sterk zijn. Blijkbaar is deze resistentie meer algemeen bedoeld en
kàn derhalve de mindere vatbaarheid voor Fusariose hier ook onder vallen.
De door hem genoemde ITapansche klimkomkommer bleek bij de genomen
proeven ook minder vatbaar voor Fusariose te zijn.
Bij zijn proeven bleek Ir. Rietberg dat twee variëteiten Hongaarsche
watermeloen zeer resistent tegen Fusariose en ook tegen Yerticillium waren
n.l. Sandor Pal Féle en Monori Javitott. Van deze variëteiten werden geen
enkele plant aangetast. In de Yereenigde Staten van Noord-Amerika bleken
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de netmeloensoorten allen even vatbaar 'voor Fusarium bulbigenum
v.niveum, doch bij de watermeloenen was groot verschil in vatbaarheid.
In Texas bleek de reuzenpompoen vatbaar voor Fusarium Cucurbitae,
doch de gewone pompoen bleek hiertegen geheel immuum. Voorts vond
Ir. Rietberg bij de pompoen Vegetable Marrow geen enkel geval van
Fusarium- of Verticillium-aantasting.
De familie der komkommerachtigen (Cucurbitaceae) is vrij uitgebreid
en is er dus nog een ruim terrein voor onderzoek, indien men in de
richting van het~ zoeken naar resistente onderstammen wil doorgaan.
Hierbij zal ook zijn na te gaan of de komkommers op deze onderstammen
geënt kunnen worden en een behoorlijk percentage aanslag kan worden
bereikt. Volgens Becker is veredeling op meloen (Cucumis Melo) en op
pompoen (Cucurbita Pepo) mogelijk. Aangaande de mogelijkheid van
enting op de watermeloen (Citrullus vulgaris Schrad. = Cucumus
citrullus L.) vonden wij geen aanwijzingen.
Bij de teelt van de komkommers op deze onderstammen zal niet alleen
de controle op Fusariose van belang zijn, doch tevens de geheele ontwik
keling moeten worden nagegaan, teneinde deze zoo noodig door bemesting
of andere maatregelen tot de meest gunstige op te voeren, daar de optimum groeifactoren voor eventueel te gebruiken onderstammen wel kunnen
afwijken van die, onzer door zaad vermeerderde komkommers.

Conclusies
I. Proeven met het enten van augurken op sterkere rassen, bleken
ih Limburg geen resultaat te geven. Dit is thans goed verklaarbaar, daar
He meest voorkomende oorzaak van de vroegtijdige afsterving bij augurken
een virusziekte is.
II. Bij de komkommerteelt in bakken wordt het vroegtijdig afsterven
in den regel veroorzaakt door Fusarium-schimmels, welke de wortels en
den stengelvoet aantasten. Bij dit gewas bleek het enten op resistente
ondèrstammen tot belangrijk hoogere opbrengsten te kunnen leiden.
III. Een geschikte methode van enten voor de komkommers werd
na verschillende proefnemingen gevonden.
IV. Van de onderzochte onderstammen bleek Baldur Delikatess het
meest resistent te zijn.
V. In afwachting van het winnen van resistente komkommerrassen
of het vinden van andere bestrijdingsmiddelen kan de methode van enten
op onvatbare of minder vatbare rassen beteekenis hebben.
VI. De methode zal nog in de practijk getoetst moeten worden aan
de daar voorkomende omstandigheden. en de aanwezige soorten Fusarium.
Een systematisch onderzoek naar resistente onderstammen, de mogelijkheid
van enting hierop en de ontwikkeling van de komkommerplanten op deze
onderstammen, zal hierbij noodig zijn.

