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VOORWOORD
Deze mededeeling omvat een verslag over de eerste resultaten van het
onderzoek, dat op den Proeftuin te Naaldwijk werd ingesteld naar de
Fusariose van komkommers en meloenen.
Het initiatief tot het instellen van dit onderzoek werd genomen door
den Rijkstuinbouwconsulent te 's-Gravenhage, wien bij zijn arbeid was
gebleken, dat deze ziekte steeds grootere moeilijkheden ging opleveren voor
de komkommer- en meloenteelt.
Het instellen van dit onderzoek, dat gedurende enkele jaren zal worden
voortgezet, werd financieel mogelijk door een bijdrage van de zijde van het
Centraal Bureau van de Veilingen in Nederland, terwijl door de Regeering
de andere helft der uitgaven wordt vergoed. Hierdoor was het mogelijk om
Ir. H. RIETBERG, die zich reeds op dit gebied had georiënteerd, in de gelegen
heid te stellen zich geheel aan dit onderwerp te wijden.
Wegens zijn benoeming aan het Instituut voor Veredeling van Suiker
bieten te Bergen op Zoom heeft hij het onderzoek overgedragen aan Ir. Y. VAN
KOOT, die nu hiervoor geheel beschikbaar is en zich straks, wanneer het nieuwe
laboratorium te Naaldwijk gereed is, volledig in dit onderwerp kan inwerken.
Hoewel het onderzoek dus nog niet is afgesloten, werd het toch gewenscht
geacht om de voorloopige resultaten en aanwijzingen te publiceeren, omdat
het van groot belang is, dat de practijk met het doen van deze onderzoekingen
op de hoogte wordt gebracht.
Evenals bij de andere onderzoekingen, welke vanwege den Tuinbouwvoorlichtingsdienst worden verricht, blijkt, dat hierdoor de belangstelling
van de zijde van de telers wordt gewekt. Dit heeft tengevolge, dat zij, voor
wie het onderzoek wordt ingesteld, met dit onderzoek ook medeleven, waar
door waardevolle aanwijzingen worden verkregen, vooral met betrekking
tot de uiteindelijke bestrijdingsmogelijkheden.
Wij vertrouwen dan ook, dat de komkommer- en meloentelers met
belangstelling van den inhoud van deze mededeeling zullen kennisnemen.
Juni 1940.
De Ins-pecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

DE FUSARIOSE VAN KOMKOMMERS
EN MELOENEN
INLEIDING
Onder de Fusariosen, die in onze tuinbouwgewassen voorkomen, treedt die
van komkommersen meloenen wel bijzonder naar voren, daar deze in hevigheid
van aantasting van jaar tot jaar schijnt toe te nemen en daardoor voor den
komkommer- en/of meloenenteler tot een probleem van de eerste grootte
geworden is.
Dit probleem werd te dringender door de groote schade, die door de
Fusariumaantastingen wordt veroorzaakt. Eenige voorbeelden mogen dit
illustreeren :
A. 1700 ramen, in 1934: 35 500 stuks d.i. ruim 20 per raam; in 1935
begon de ziekte op dezen tuin. En nu in 1938: 17 000 stuks, d. i. 10 per raam.
B. Op een anderen tuin werden in 1935 de eerste zieke planten waar
genomen. Men sneed toen 24 stuks per raam, in 1936 19 stuks per raam,
in 1937 16 stuks per raam en in 1938 9 stuks per raam.
Uit deze cijfers blijkt wel hoe de opbrengst in zeer sterke mate door de
ziekte wordt beinvloed. Meermalen trouwens komt het voor, dat na de eerste
snede er geen komkommers meer van zoo'n zieke plant worden geoogst,
terwijl op zwaar zieke tuinen de komkommers of meloenen zelfs zoover niet
komen.
Het is echter zeer moeilijk exacte cijfers te vinden om den omvang van de
door de ziekte veroorzaakte schade weer te geven. Van kweekerszijde is men
wel vaak geneigd om een slechten oogst maar op rekening van de Fusarium
te schrijven, terwijl dan bij onderzoek ter plaatse blijkt, dat zulks onjuist is
en er ook wel degelijk andere oorzaken in het spel zijn. Zoo kan naast bijv.
een zeer lichte Fusariumaantasting het optreden van vruchtvuur (Cladosporium cucumerinum), rankenrot (Sclerotinia Libertiana) of slaapziekte
(Verticillium albo-atrum, Verticillium nigrescens) en bij meloenen slaapziekte
of bacterierot (door te laat innijpen of onjuisten snoei), de oorzaak zijn van een
veel aanzienlijker oogstvermindering dan met Fusarium alleen het geval
zou zijn.
Aan den anderen kant staat echter vast, dat wanneer een tuin eenmaal
met Fusarium is besmet, men met een regelmatige uitbreiding van de be
smetting heeft te rekenen. De mate waarin en de snelheid waarmee deze
uitbreiding plaats heeft, is vaak van allerlei uitwendige factoren afhankelijk.
ZIEKTEBEELD
In de literatuur wordt tot nu toe vrij weinig over de ziekte vermeld.
Meestal wordt Verticillium als de hoofdoorzaak van het afsterven van kom
kommers of meloenen beschouwd. Ongetwijfeld komen vooral onder kaskomkommers en onder meloenen vele gevallen van slaapziekte voor, maar toch
is te weinig aandacht besteed aan de overheerschende plaats, die Fusarium
onder de ziekten van komkommers en meloenen inneemt.
Een zoo duidelijk mogelijke beschrijving van de ziekte is dan ook wel
gewenscht :
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Zeer jonge planten worden gewoonlijk niet aangetast, is dit wel het geval
dan is dit meestal een gevolg van ongunstige omstandigheden (bijv. een te
kouden poot). Slechts enkele tuinen zijn zóó zwaar geinfecteerd, dat de jonge
planten er direct afsterven. In het algemeen zal dus bij het afsterven van zeer
jonge planten de primaire oorzaak niet een Fusarium zijn. De jonge planten
worden vaalgroen van kleur, vooral de stengel krijgt een fletsgroene tint,
terwijl op de grens van grond en lucht een waterige vlek ontstaat, die snel in
een lichtbruine rottingsvlek overgaat, wat vaak het omvallen van de planten
tengevolge heeft. Gaat het rottingsproces niet zoo snel, dan ziet men hoe
alle bladeren bij zonnig weer slap hangen en de plant in enkele dagen totaal
verwelkt is. De

Afb

Een

digheden doen er,
wat dit betreft,

j

door Fusarium-aantasting verwelkte
naast een gezonde

of toe welk

komkommerplant,
tyPe

zlch het

dui

delijkst voordoet.
In het algemeen is ook bij de oudere planten, het meest typisch de verwelking.
Deze gaat vaak zeer langzaam in zijn werk. Op warme dagen begint midden
op den dag het topje van de plant wat slap te worden en zoo wordt geleidelijk
de heele plant slap. Aanvankelijk herstelt de plant zich regelmatig, maar ten
slotte blijft de plant in zijn geheel slap en sterft af. De komkommers of
meloenen, die er aan liggen, raken niet meer volgroeid, terwijl de komkommers,
die er eventueel nog van zoo'n plant afkomen, zeer bitter van smaak zijn.
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Niet altijd gaat het verwelken zoo geleidelijk, maar is de plant al in sterke
mate aangetast vóór er verwelkingsverschijnselen optreden. Meteenige ervaring
zijn zulke planten echter ook wel te herkennen. Zij blijven achterin groei, het
raam komt niet vol, de bladeren zijn wat kleiner, minder glad van oppervlak,
de internodiën zijn korter. Ook is de bladklenr niet frisch groen, maar geel
achtig groen met een vale tint en zeer geprononceerde ribben. Tenslotte gaat
de plant in zijn geheel verwelken en is dan in enkele dagen (soms 2 of 3) geheel
weg en verdroogd. Vaak wordt (in sommige gevallen zelfs al vóór het ver
welken) het onderste gedeelte van den stengel overtrokken met een rose of
wit gekleurd schimmelweefsel, dat tallooze sporen bevat. Speciaal bij
meloenen, wanneer die rechtop
gekweekt worden, kan zich een
dergelijke schimmelstreep over
een groote lengte uitstrekken,
evenals bij kaskomkommers.
Is de plant eenmaal afgestor
ven, dan verdroogt deze zeer snel
en worden daarbij vaak alle
stengels geheel met schimmel
weefsel overdekt. Dergelijke plan
ten zijn dus, als zij niet tijdig
opgeruimd worden, een enorme
infectie bron.
Wat de wortels betreft, deze
kunnen varieeren van bijna ge
heel gaaf tot volkomen verrot.
Bij geleidelijk afstervende kom
kommers ziet men vaak tamelijk
gave wortels, bij planten, die in
enkele dagen wegvallen, vaak
sterk verrotte. Een volkomen
regel is dit echter niet. Typisch is
bij de komkommerwortel het
scheuren van den wortel en van
de stengelbasis. Deze zijn vaak
in tweeën, soms in nog meer
deelen gespleten, welk dan elk
op zichzelf nog vrij gaaf kunnen
zijn. Bij meloenen zijn de wortels,
hetzij pleksgewijs, hetzij over hun
geheele oppervlak a.h.w. verkurkt
en gaan tenslotte tot rotting
Afb. 2
over. Bij meloenen valt het
Vergrooting van een gedeelte van de zieke
plaatselijk voorkomen van nog
plant van afbeelding 1
gave en van verrotte gedeelten
in één en denzelfden wortel meestal veel sterker op dan bij komkommers.
Op doorsnede zijn de vaatbundels bruinachtig verkleurd. Onder den micros
coop ziet men weinig thyllen over het algemeen, wel kan men soms vrij veel
mycelium aantreffen in de vaten v.n.l. bij den wortelhals, terwijl de vaten ten
deele verstopt lijken door een korrelige, bruinachtige tot oranjegekleurde massa.
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In het mycelium vallen direct de talrijke min of meer sikkelvormige
macroconidiën op, terwijl in vele gevallen ook chlamydosporen gevonden
worden.
De verkleuring van de vaten beperkt zich meestal tot het onderste gedeelte
van den stengel en den wortel, in tegenstelling met door Verticillium aangetaste
planten, waar een groot
deel van de vaten vaak tot
boven in de plant verkleurd
is en ook het schimmelmycelium in de vaten hoo
ger gevonden wordt. Boven
dien is de verkleuring over
het algemeen donkerder bij,
door Fusarium aangetaste
planten, dan bij Verticilliumzieke. Over het alge
meen vertoonen de door
Fusarium aangetaste plan
ten niet het vergelen van
enkele bladeren zooals Ver
ticillium dat (vooral bij
kaskomkommers) zoo dui
delijk kan tevoorschijn
roepen en evenmin de
eenzijdige verwelking.Toch
is het niet altijd mogelijk
op het eerste gezicht te
zeggen met welke ziekte wij
te maken hebben en moet
het door isolaties worden
uitgemaakt, temeer omdat
op verschillende tuinen
(vooral in Berkel e.a.)
Fusarium- en Verticilliumaantastingen naast elkaar
en door elkaar voorkomen
„
,
,
,
,.
(Verticillium
albo-atrum
Een stengel van een komkommerplant, overdekt met
,
.
•*-. ..
z00wel
als
een laag Fusarium-mycelium en -sporen
Verticillium
nigrescens).
WAT TOT 1938 BEKEND WAS GEWORDEN

Fusariosen van Cucurbitaceae zijn slechts vrij recent meer bekend geworden.
Wel beschreef ERW. SMITH in de Vereenigde Staten reeds in 1894 een Fusariose
van watermeloenen en A. D. SELBY in 1899 van komkommers, maar eerst
in de laatste 20 jaar is er meer over deze ziekte geschreven en is ook in de
Europeesche literatuur het één én ander te vinden.
Wanneer men anderzijds in de practijk navraag doet sinds wanneer men
de Fusariose als een hinderlijke ziekte is gaan ondervinden, dan blijkt dat
het hier gaat om een periode van 6—10 jaar. Voordien, zoo zegt men, onder
vond men ook wel eens wat last, doordat er wat planten doodgingen, maar
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dat is een normaal verschijnsel en het was niet van zoodanigen omvang,
dat daarbij direct aan een ziekte moest worden gedacht. Meer aandacht
werd geschonken aan het vruchtvuur, een kwaal, die sinds menschenheugenis
in het Nederlandsche komkommergebied voorkomt en vaak zeer groote schade
kan aanrichten.
Nu echter de vroegtijdige afsterving van
komkommers
zulk
een grooten omvang
nam, werd, vanzelf
sprekend, meer de
aandacht op deze
ziekte gevestigd, te
meer daar spoedig
bleek, dat evenals
verscheidene andere
belangrijke ziekten in
den tuinbouw, ook
deze in den grond
overbleef en op een
maal besmette tuinen
de ziekte zich regel
matig uitbreidde.
Voor de kaskomkommerteelt was dit
probleem niet zoo
bezwaarlijk als voor
het platte glas, omdat
hier in het stoomen
van den grond een
voldoende bescher
ming tegen de ziekte
kan gevonden wor
den. Bij laborato
riumproeven
dienaangaande te Naald4
s
wijk ' gebleken, dat Vergrooting van een gedeelte van een dergelijken stengel,
wanneer men Fusa- waarop ook de scheuren in den stengel duidelijk te zien zijn
rium-sporen geduren
de een half uur blootstelt aan een temperatuur van 90°—100° C,
deze hun kiemkracht hebben verloren. Stoomt men dus, nadat de grond op
„kookpunt" is gekomen, nog minstens een half uur, dan mag men redelijker
wijze verwachten, dat men weinig last van l'usa ri u maantastin g zal hebben,
zooals ook in de practijk blijkt. Niet altijd is na het stoomen het resultaat
gunstig geweest. Eenerzijds moet dan hierbij gewezen worden op het gevaar,
dat men niet overal de vereischte hooge temperatuur heeft, zoodat pleksgewijze infectiehaarden blijven bestaan, terwijl anderzijds het gevaar bestaat
dat met de staal, kweekgrond, etc. men weer nieuwe infecties binnenhaalt.
In een gestoomden grond zijn vele remmende invloeden verdwenen en kan
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een eventueel achtergebleven of nieuw ingebrachte parasiet zich zeer sterk ont
wikkelen en dus kan zich ook op een gestoomden grond sterke aantasting voor
doen. Dit kan echter door zorgvuldig werken grootendeels worden vermeden.
Anders is het echter met de platglascultuur, waar het stoomen op allerlei
bezwaren stuit. Hier is dan ook regelmatig gezocht naar een chemisch ont
smettingsmiddel, dat ter bestrijding van de Fusariose zou kunnen worden
gebruikt. Aangevangen werd met proeven met formaline in 1932. Bij verschil
lende ziekten waren hiermede resultaten bereikt en zoo werden proeven
genomen om te zien in hoeverre dit ook bij Fusariumzieken grond het ge
val was.
De proeven werden genomen in potten en de grond ontsmet met verschillen
de concentraties formaline en verschillende hoeveelheden.
Hoewel de groei van de komkommers verbeterde naarmate de grond met
meer formaline werd behandeld, waren de resultaten t.o.v. de ontsmetting
zeer gering, daar zelfs bij de hoogste formaline-concentratie nog 2/3 van het
aantal planten werden aangetast.
Bovendien zouden bij nog verder opvoeren van de hoeveelheid formaline,
afgezien van de gevaren, die dit met zich meebrengt, toch de kosten veel te
hoog worden.
Zelfs werden bij een bepaalde proef potten met zieken grond in onverdunde
formaline gedrenkt, zonder dat daardoor afdoende resultaten werden bereikt.
In 1934 werden proeven genomen met formaline in combinatie met het zgn.
n°. 28, nadat eerst al was gebleken, dat formaline alleen niet voldoende effect
had. Ook deze combinatie bracht echter geen resultaten, daar zoowel in den
ontsmetten, als in den niet ontsmetten grond, aJle planten werden aangetast.
Vervolgens werden (in 1936) proeven genomen met Uspulunontsmetting
van Fusariumzieken grond. De grond werd met een 0,25 % oplossing (volgens
fabrieksvoorschrift) doordrenkt. De resultaten waren zeer onbevredigend.
Op den niet ontsmetten grond waren alle planten dood, op den ontsmetten
80 %, zoodat van dit middel dus ook niets te verwachten viel. Vervolgens
werden nog gebruikt Aretan, Hygenol, Folotex, Cresol, zonder dat daarbij
gunstige resultaten werden geboekt.
Daarnaast werd in 1936 een proef genomen om na te gaan in hoeverre
het mogelijk was de ziekte te bestrijden door op zoo'n grond eenige jaren
geen komkommers te verbouwen. Hiervoor werd een viertal monsters grond
gebruikt, afkomstig van een tuin, waar de Fusariose in vrij hevige mate
voorkwam en wel
a. grond van land, waar sinds 1932 geen komkommers gestaan hadden.
b. grond van land, waar in 1935 komkommers gestaan hadden, die zwaar
ziek waren.
c. grond, waar in 1934 komkommers gestaan hadden, in 1935 sla-peen
en pronkers.
d. grond uit rijen, waar elk jaar warme sla stond, gevolgd door komkom
mers.
Het resultaat van deze proef was:
a. 25 % van de planten dood
hU' 7<i
' 33 33 3)
33
33
r . 88
V
OO „
„
,,
„
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Hieruit blijkt wel zeer duidelijk, dat het enkele jaren geen komkommers
telen op een Fusariumziek land niet voldoende is om de besmetting behoorlijk
te verminderen, want zelfs na 4 jaren blijkt de grond nog kiemkrachtige
sporen te bevatten. Dit is trouwens in de practijk geheel bevestigd, waar ook
wel is gebleken, dat men van een besmetten grond verscheidene jaren moet
wegblijven (6—8 jaar minstens), terwijl dit niet afdoende is en hoogstens
tengevolge heeft, dat in een eenmaal besmetten grond de aantasting zich niet
al te veel uitbreidt.
Hieruit volgt dus, dat ten opzichte van de bestrijding een weinig hoopvolle
situatie ontstond, terwijl bovendien de tegenstrijdigheid der verzamelde
gegevens een nadere oriëntatie noodzakelijk maakte.
In 1937. is daarom in de eerste plaats getracht door infectieproeven eenig
verband te vinden tusschen de Fusariose van komkommers en meloenen en
boonen. Verschillende waarnemingen gaven hiertoe aanleiding: in de eerste
plaats, dat komkommers op grond, waar het vorig jaar boonen gestaan hadden,
sterker van Fusarium hadden te lijden; verder, dat op tuinen, waar de kom
kommers zwaar ziek waren, toch in het eene geval meloenen veel sterker
werden aangetast dan in het andere. Bovendien zou volgens de desbetreffende
literatuur een dergelijke aantasting van boonen, komkommers en meloenen
op denzelfden grond niet moeten voorkomen, daar deze gewassen door ver
schillende species of variëteiten zouden worden aangetast.
Allereerst werden nu infectieproeven genomen met Fusarium bulbigenum
var. niveum van komkommer. Voor infectiedoeleinden werden gebruikt
komkommers (Spiers), meloenen (Suiker-) en boonen (Dubbele zonder draad).
De potten werden met formaline ontsmet, de potgrond was electrisch ge
steriliseerd. Het resultaat:
Infectie
Aantal
planten
Komkommers . . . .
Meloenen
Boonen

22
40
20

Gezond

3

Controle
Ziek

Aantal
planten

Gezond

22
40
17

8
10
10

8
9
10

Ziek

1

Hieruit volgt dus, dat niet alleen alle komkommers werden geinfecteerd,
maar dat bovendien ook meloenen en boonen door deze komkommerfusarium
aangetast worden, waaruit dus voortvloeit, dat deze beide laatste gewassen,
op komkommergrond geteeld, een verergering van de ziekte zullen veroorzaken.
Omgekeerd werd nu ook dezelfde proef gedaan met Fusarium angustum,
afkomstig van boonen. Dit is niet de „oorspronkelijke" boonenfusarium, die
wij in de literatuur beschreven vinden (Fusarium, solani var. Martii, ƒ. 3.),
welke echter volgens den huidigen stand van onze kennis slechts één van de
vele Fusaria is, die boonen aantasten. Volgens een schriftelijke mededeeling
van Dr. H. W. WOLLENWEBEB te Berlijn kent hij ruim 20 soorten Fusarium,
die boonen aantasten, waarvan vermoedelijk ook weer verscheidene parasitair
zullen zijn op Cucurbitaceae. De opzet van de proef was dezelfde als bij de
vorige. Het resultaat:
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Infectie
Aantal
planten
Komkommer
Meloen
Boonen

. . . .

20
20
20

Controle

Gezond

Ziek

17
19

3
1
20

Aantal
planten
6
6
6

Gezond
6
6
6

Ziek

—

Hieruit blijkt dus, dat deze schimmel (geisoleerd van boonen op komkommergrond) voor boonen parasitair is, voor meloenen practisch niet, voor
komkommers slechts in geringe mate. En op deze wijze moeten eigenlijk tal
van Fusaria worden gecontroleerd op hun virulentie t.o.v. verschillende
gewassen, daar hierbij nog veel op te helderen valt.
Intusschen werd in dezen zomer een nieuw gewas toegevoegd aan de rij
van Fusariumslachtofïers n.l. de schorseneer, waarvan enkele gevallen den
Proeftuin bereikten. De Fusaria waren in dit geval Fusarium redolens en
Fusarium,equiseti, welke beidein den grond en op wortels etc. van verschillende
gewassen voorkomen, de eerste in Europa en Noord-Amerika, de laatste
over de geheele wereld. Aantasting kwam practisch alleen voor op slemperige
plekken en hield dus waarschijnlijk verband met de slechte structuur, wat
eens te meer bewijst hoe gewone grondschimmels onder bijzondere omstan
digheden parasitair kunnen worden.
Bovendien werden in 1937 nog proeven genomen met Chinosol als be
strijdingsmiddel. Dit middel zou goede resultaten gegeven hebben tegen de
sneeuwschimmel der wintergranen (Fusarium nivale, syn.: Calonectria graminicola). Toen wij de beschikking erover kregen, was het misschien al te laat,
want de te behandelen planten waren reeds tamelijk aan het verwelken.
De planten werden aan den voet gegoten met een 0,1 % oplossing, iyz liter
per plant. Dit werd na een week herhaald. De controleplanten werden met
water gegoten. Het resultaat:

Chinosol
Contrôle

Aantal

Dood

10
10

8
10

Levend
2

Het verschil was dus zeer gering. Wel viel echter op, dat het afsterven
bij de controleplanten veel sneller verliep. Hier werd door het gieten de af
sterving op geen enkele wijze vertraagd, bij de Chinosol-planten daarentegen
werd de afsterving met 2-—3 weken vertraagd.
De mogelijkheid van beter resultaat bij tijdige toepassing was dus niet
uitgesloten, terwijl de geringe giftigheid en de mogelijkheid van toepassing
bij groeiende planten een voordeel van dit middel zouden zijn.
Het was een, door waarnemingen uit de practijk en tevens in de literatuur
bekend feit, dat onder de Cucurbitaceae, die door Fusarium worden aan
getast, verschillen in vatbaarheid voorkomen. Het is bekend, dat over het
algemeen op een grond, waar gewone groene komkommers niet meer verbouwd
kunnen worden, nog wel weer witte of gele komkommers of diverse meloenen
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kunnen worden verbouwd. Deze laatste algemeene waarneming wordt tot nu
toe in de literatuur niet vermeld. Men krijgt echter den indruk, dat de gele
komkommer tegen deze ziekte resistenter is dan de groene.
Meer is, wat deze kwestie betreft, bekend over meloenen. In de Vereenigde
Staten hebben zoowel watermeloenen (Citrullus vulgaris) als netmeloenen
(Cucumis melo v. reticulatus) en Cantaloupen (Cucumis melo v. cantalupo)
te lijden onder aantasting door Fusarium bulbigenum v. niveum, waarbij
echter gebleken is, dat watermeloenen door een anderen vorm worden aan
getast dan de netmeloenen, zonder dat tusschen deze vormen duidelijk morpho
logisch of physiologisch verschil bestaat. Het gevolg is, dat op velden, waar
geen watermeloenen meer kunnen worden verbouwd, netmeloenen of canta
loupen zonder gevaar kunnen worden geteeld en omgekeerd. Daarnaast werd
echter in Rusland vastgesteld, dat Fusarium oxysporum v. aurantiacum,
die ook meloenen aantast, zoowel netmeloenen als watermeloenen kan aan
tasten. Een onderzoek naar de diverse netmeloensoorten in de Vereenigde
Staten wees uit, dat deze alle even vatbaar waren voor Fusarium bulbigenum
v. niveum, terwijl daarentegen bij de watermeloenen aanzienlijk verschil
in vatbaarheid werd waargenomen en men door kruising van eetbare, gevoelige
soorten met niet eetbare, onvatbare soorten en verdere selectie, soorten wist
te verkrijgen, die wel niet volkomen immuun, maar toch in aanzienlijk hoogere
mate resistent waren.
Een dergelijk verschil in resistentie wordt ook gemeld uit Texas, waar
pompoenen door een Fusariose worden aangetast, door Fusarium Cucurbitae
veroorzaakt, waarbij speciaal de squash of reuzenpompoen (Cucurbita maxima)
wordt aangetast, terwijl de pumpkin of gewone pompoen (Cucurbita pepo)
daarentegen geheel immuun blijkt te zijn. In 1937 was er op den Proeftuin een
zeer ongezochte gelegenheid verschillen in vatbaarheid waar te nemen bij
diverse meloenensoorten. In een klein warenhuis met netmeloenen trad n.l.
geweldige sterfte op. Bij onderzoek bleek naast Fusarium ook Verticillium
een rol te spelen. Er waren een 22-tal -soorten, die in meerdere of mindere
mate waren aangetast en de verspreiding van de aantasting was van dien
aard, dat men kon zeggen, dat het warenhuis over zijn geheele oppervlakte
was besmet. De aantasting was als volgt:
Waarvan
Soort

King George (suikermeloen). . . .
Sandor Pal-Féle (watermeloen. . .
Monori Javitott (idem)
Toursi Cukor (suikermeloen) . . .
Magyar Kincs (idem)
Cantaloup Prescott hatif à chassis
d' Alger
„
Parisien
„
Charentais
„
de Bellegarde
„
Obus
„
Délices de la table . .
à chair vert . . . . .

Aantal
planten

43
10
7
10
12
12
10
11
12
12
10
10
10

Dood
Fusarium

Verti
cillium

Bacterieziek

24

17

6

1

—

—•

—

—

. —

—

—

—

3
2
10
5
6
7
4
1
l
6

3
2
10
5
3
5
3
1
1
3

—

—

—•

—

—

—

—

—

3
2
1

—

—

—

—

—

3

—

—
—
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Waarvan
Soort

Aantal
planten

Dood

10
10
12

8
7
10

8
5
5

2
5

Fusarium

Verti
cillium

Bacterieziek

Melon Boule d'Or
„
Cavaillon Espagnol ....
„
Prescott à fond blanc . . .
„
Ananas d'Amérique à chair
rouge
Melon Ananas d'Amérique à chair
vert
Pastèque Seïkon (watermeloen) . .
„
Hative de Russie (idem)
Suikermeloen Proeftuin selectie 1936
Suikermeloen Proeftuin partij 1936

12

6

5

1

12
10
10
43
742

12
3
4
26
522

9
3
1
19
417

3
3
7
100

5

Totaal . . . .

1030

667

525

136

6

Uit het totaal overzicht blijkt, dat ± 79 % van de doode planten door
Fusarium waren aangetast, tegen ± 20 % door Verticillium en i 1 % door
bacterieziek (in dit geval Bacterium lachrymans).
Van de 1030 planten waren er 667 (d.i. 65 %) dood. Bij de groote partij
suikermeloenen was dit 522 van de 742 (d. i. ^ 70 %), waardoor dus de hevig
heid van de aantasting wel wordt weergegeven.
Direct vallen de beide Hongaarsche watermeloensoorten op, waar van het
totaal van 17 planten geen enkele dood was. Dit zou er op wijzen, dat de Fusaria
in het warenhuis niet behoorden tot een species, die ook watermeloenen
aantast. Minder gunstig was de aantasting bij de beide uit Frankrijk afkomstige
watermeloensoorten. Met 4 Fusariumgevallen op de 20 planten is de situatie
hier nog wel aanzienlijk beter dan bij de suikermeloenen. Mogelijk is eenerzijds,
dat deze watermeloenen wat vatbaarder waren dan de uit Hongarije verkregen
soorten. Er staat echter tegenover, dat de watermeloenen zeer slecht zetten
en, naar later is gebleken, speelt de vruchtzetting een rol bij de verwelking.
Waar nu niet is nagegaan of de Fransche soorten beter gezet waren dan de
Hongaarsche, is het niet mogelijk het verschil tusschen deze watermeloenen
van verschillende herkomst afdoende te verklaren.
Onder de overige meloenen munten enkele cantaloupen uit. Typisch is
dat, terwijl in de literatuur geen onderscheid in vatbaarheid tusschen de ver
schillende cantaloupsoorten wordt aangegeven, hier toch wel een zeer duidelijk
verschil aan den dag komt. Cantaloup Obus en Cantaloup Délices de la table
staan hier bovenaan. Vrij goed is ook Cantaloup de Bellegarde. Hoe trouwens
bij vrij nauwverwante soorten groote verschillen kunnen optreden, blijkt wel
uit de beide soorten Melon Ananas d'Amérique, waarbij de roodvleezige maar
ongeveer de helft van het aantal Fusariumzieke planten heeft van de groenvleezige.
Uit verdere proeven zal moeten blijken in hoeverre hier van een constant
hoogere resistentie sprake is. Natuurlijk is ook een dergelijke resistentie
nog niet ideaal, maar het wijst er toch op, dat het probeeren van nieuwe en
buitenlandsche soorten aanbeveling verdient (zie ook de weinig vatbare
Hongaarsche suikermeloensoorten). Het gevaar hierbij, dat dan deze geimporteerde soorten weer door een andere Fusarium zullen worden aangetast, is
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niet denkbeeldig, gezien de verschillende Fusariumspecies, die in onze gronden
voorkomen. Aan den anderen kant zijn deze resistentere soorten veelal typen,
die op onze markt niet gewild zijn en vóór het moeizame werk van kruising
en selectie wordt ter hand genomen, kan dan ook beter naar een bestrijding van
de ziekte door ontsmetting van den grond gezocht worden.
Uit de practijk zijn nog te weinig positieve gegevens bekend om ten op
zichte van de soortelijke vatbaarheid der meloenen een conclusie te trekken.
Wel is men het over de gevoeligheid van suiker- en netmeloenen vrijwel eens,
maar voor de Ananas- en Cantalouptypen is dit niet het geval. Zonder nauw
keurige proeven is dit ook niet definitief uit te maken, omdat allerlei andere
factoren daarbij nog een rol spelen.
NOODZAAK VAN VERDER ONDERZOEK
In den loop der jaren was dus, zooals uit het vorenstaande is gebleken,
eenerzijds steeds meer duidelijk geworden, dat de Fusariosen van verschillende
tuinbouwgewassen zich hoe langer hoe meer uitbreiden, terwijl anderzijds
was gebleken, dat de bestaande bestrijdingsmiddelen in den tuinbouw niet
voldoende waren om deze ziekten te bestrijden, in ieder geval in de platglasen vollegrondsteelten.
Het was daarom wenschelijk tot een onderzoek op grootere schaal over te
gaan, waarbij zich liet voorzien, dat iemand zich hiermee speciaal zou moeten
bezighouden, daar de feiten, die reeds aan den dag waren gekomen, erop
wezen, dat hierbij in zeer verschillende richtingen zou moeten worden gewerkt
om tot een resultaat te komen.
In de eerste plaats zal het noodig zijn een bestrijdingswijze van de ziekte
te vinden en methoden of middelen, waarmee de verdere uitbreiding van de
ziekte verhinderd of vertraagd zou kunnen worden, daar hiermede de practijk
moet worden geholpen en dit dus voorop zal moeten staan bij het onder
zoek.
Daarnaast zal het noodig zijn een uitgebreide studie te maken van de
ziekte zelf en al de' factoren, die er mee samenhangen, daar het van groot
belang is een zoo goed mogelijk begrip te hebben van de ziekte en wat er
mee samenhangt, wil men zooveel mogelijk alles kunnen vermijden wat de
ziekte in de hand zou kunnen werken. Temeer is een dergelijk intensief onder
zoek noodig, waar het ziektegeval is gecompliceerd door het optreden van
verscheidene parasieten naast en door elkaar, zonder dat op het eerste gezicht
valt uit te maken, welke hierbij een doorslaggevende rol speelt.
HOE MOET EEN DERGELIJK ONDERZOEK OPGEZET WORDEN?
Om deze vraag te beantwoorden dienen wij ons rekenschap te geven van
de factoren, die het tot stand komen van een parasitaire verhouding in het
algemeen kunnen beinvloeden.
Wij kunnen deze indeelen in een drietal groepen n.l.:
I. De factoren in de plant zelf.
II. De factoren in de parasiet (in casu de schimmel) zelf.
III. De factoren, die plant en/of parasiet in hun omgeving beinvloeden.
I.

De factoren van de eerste groep zouden wij kunnen noemen de gevoelig-
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lieid van de plant. Deze gevoeligheid is van tweeërlei aard. Aan de eene zijde
immers kan de gevoeligheid voor een bepaalde ziekte in het genotype van de
plant zijn vastgelegd. Een dergelijke eigenschap zou men praedispositie t.o.v.
een bepaalde ziekte kunnen noemen. Deze is dus erfelijk.
In het genotype zijn de eigenschappen van de plant echter niet volkomen
vastgelegd. Het phaenotype immers wordt in zekere mate bepaald door de
omstandigheden, waarin en waaronder de plant zich ontwikkelt. Daardoor
hebben wij het in zekere mate in onze macht de dispositie van een plant t.o.v.
een bepaalde ziekte te wijzigen. (Als voorbeeld moge dienen de Meiziekte
van de druif. De aantasting van blad en scheuten van de uitloopende boomen
kan geheel vermeden worden door de luchtvochtigheid niet te hoog te laten
oploopen). Terwijl wij aan den anderen kant, wanneer een plant genotypisch
zeer gevoelig voor een bepaalde ziekte is, daaraan door cultuurmaatregelen,
bemesting en dergelijke niet afdoende kunnen verbeteren.
II. Bij de schimmelparasiet kunnen wij de begrippen genotype en phaeno
type moeilijk gebruiken. Toch kunnen wij ook hier iets dergelijks formuleeren,
wanneer wij spreken van de agressiviteit van een schimmel, d.w.z. de kracht
van aantasting, die de schimmel bezit, afgezien van de omstandigheden en van
de plant zelf. Daarnaast staat de virulentie, de kracht van aantasting bij een
bepaalde plant en onder bepaalde omstandigheden. De dispositie van de plant
eenerzijds en verschillende factoren, die de schimmel beinvloeden, bepalen
de virulentie.
F ISCHEB, en G AUMANN hebben die vastgelegd in de volgende regel:
A = V + R
waarin A de agressiviteit van de schimmel, R de resistentie van de plant en
V de virulentie van de schimmel voorstelt.
III. Als derde factor geldt dan, wat reeds uit de beide voorgaande logisch
voortvloeit, dat omstandigheden en tijdstip gunstig moeten zijn voor het tot
standkomen van een parasitaire verhouding, daar het bij vele ziekten juist
deze omstandigheden zijn, die in hooge matede ziekteverschijnselenbeheerschen.
Wanneer wij deze punten stuk voor stuk nagaan, kunnen wij aan de hand
daarvan vaststellen wat ons te doen staat.
De erfelijke gevoeligheid van de plant
Uit de verwerkte gegevens is reeds gebleken, dat niet vatbare soorten
of rassen bij meloenen niet voorkwamen, maar dat er slechts gradueele ver
schillen in vatbaarheid waren tusschen de diverse soorten.
In de literatuur is over deze kwestie ook betrekkelijk weinig bekend,
zooals reeds eerder in dit verslag bleek.
Hier bleef dus een groot terrein open voor onderzoek.
In 1938 werden talrijke komkommertelers bezocht en bleek wel, dat er
weinig verschil in vatbaarheid bestaat tusschen de diverse komkommersoorten.
Van de gewone groene komkommer wordt het meest geteeld de Donkere
Spiers en deze is zoowel van verschillende herkomst als van verschillend type,
daar hier en daar kweekers een eigen type eruit hebben gewonnen, wat door
henzelf en soms ook door kweekers in hun omgeving wordt gebruikt. In den
afgeloopen zomer bleek, dat Donkere Spiers, zoowel van verschillende hande
laren, als z.g.n. nieuw Engelsch zaad, of eerste nabouw van nieuw Engelsch
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zaad, dan wel eigen zaad van komkommertelers geen verschil in aantasting
gaf. Dit is ook op zichzelf geen wonder, omdat tot nu toe bij de selectie van
onze tuinbomvgewassen aan resistentie tegen ziekten weinig aandacht is
geschonken.
Andere soorten groene komkommers, waarvan wij Fusariumge vallen tegen
kwamen, waren: Improved Telegraph, Lange groene broeikomkommer, Spot
resisting, Delfia, Elite, Primus.
Verschillende malen lagen op een tuin diverse soorten naast elkaar zonder
dat er verschillen aan den dag kwamen. Tevens bleek uit gesprekken met
diverse kweekers, dat een soort, dat bijv. het vorig jaar beter geweest leek
te zijn dan een ander soort, nu op een anderen hoek van den tuin weer tegenviel,
zoodat dergelijke verschillen misschien min of meer op rekening van uitwendige
omstandigheden moeten worden geschreven.
Zooals reeds eerder vermeld, bleek de gele komkommer minder vatbaar
d.w.z. op gronden, waarop geen groene komkommers meer geteeld konden
worden, was verbouw van gele in de meeste (niet in alle) gevallen nog mogelijk.
Toch bleek bij een bezoek aan den Sloterpolder, Boerenwetering e.d. bij Amster
dam, dat ook hier de Fusariose in vrij sterke mate voorkwam, zoodat ook daar
stukken voorkwamen, waarop geen komkommers meer konden worden ge
teeld. Het maakt wel den indruk, dat de ziekte hier niet zoo hevig is als in
Zuid-Holland, waartoe, behalve dan de mindere vatbaarheid van de gele
komkommer, ook kan bijdragen de lage ligging en meestal zeer goede structuur
van deze tuingronden, waardoor de groei van de komkommers uitstekend is.
Naast de veelgeteelde Lentsche gele (waarmee in verscheidene gevallen
de z.g.n. Amsterdamsche gele identiek bleek te zijn) werden ook Vleutensche
gele, Halflange gele en Halflange witte aangetast gevonden, waarbij evenals
dit bij de groene komkommers het geval was, de herkomst geen rol bleek
te spelen.
Wat de meloenen betreft, werden de reeds vermelde uitkomsten uit 1937
in groote lijnen bevestigd gevonden, d.w.z. groote gevoeligheid van suiker
meloen en netmeloen en geringe gevoeligheid bij sommige Cantaloup- en
Ananastypen. Tengevolge van het vrij sterk vermengd zijn van Verticilliumen Fusariumaantasting in 1938 bij de diverse meloenen, die nu onder platglas
lagen, was het geven van definitieve cijfers, zooals in 1937, niet mogelijk.
Wel krijgt men den indruk, dat wij hier, behalve met zeer gevoelige of zeer
weinig gevoelige typen, ook te maken hebben met een soort „middenklasse",
waarin de aantasting in zeer hooge mate afhankelijk is van de omstandigheden
en dus zoowel zeer hevige gevallen van aantasting als gevallen van resistentie
(maar dan slechts phaenotypische resistentie) kunnen voorkomen.
De op den Proeftuin gekweekte Vegetable Marrow heeft tot nu toe geen
enkel geval van Fusarium- (of Verticillium-)aantasting opgeleverd. Water
meloenen gaven slechts enkele gevallen.
Augurken hebben de laatste jaren ook te lijden aan een afstervings- en
verwelkingsziekte, waarvan de symptomen in vele opzichten aan de Fusariose
van komkommers en meloenen doen denken. Bij een bezoek aan de „Venen"
in den zomer van 1938, bleek deze ziekte hier ook al een vrij grooten omvang
genomen te hebben. De kwestie wordt hier nog gecompliceerd door het feit,
dat hier ook veel erwten en boonen worden verbouwd, waarvan vooral de
laatste in vrij ernstige mate door Fusaria, vermoedelijk zelfs door talrijke
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soorten uit dit geslacht worden aangetast. Dit beteekent dus, dat een der
gelijke wisseling van teelten slechts funeste gevolgen kan hebben, wanneer
de Fusarium besmetting van den grond eenmaal tot stand is gekomen. Bovendien
hebben de boonen ook in dit gebied hoe langer hoe meer te lijden van het
z.g.n. „steengrauw", een bacterieziekte. Er was in den zomer van 1938 geen
gelegenheid de ziekte in de „Venen" voldoende te bestudeeren, zoodat het
onmogelijk is met volkomen zekerheid te zeggen of wij hier met een Fusariose
te maken hebben. Een zestal onderzochte gevallen wijst hier echter wel op.
Daarnaast hebben wij in den zomer een stukje grond van enkele m2 besmet
met behulp van veengrond afkomstig van een tuin uit Berkel, die zoodanig
door Fusarium was besmet, dat hij daarom ontruimd werd. Daarnaast werd
van dienzelfden grond gebruikt voor proeven met komkommers, waarbij
duidelijk bleek, dat deze grond met Fusarium was besmet. Op dezen grond
buiten werden snijboonen geplant en een 10-tal augurken. Deze boonen en
augurken ontwikkelden zich goed. Toen echter de augurken zoover waren,
dat er vruchten aan lagen, stierven de planten snel af. Het geheele ziektebeeld
wees op Fusarium, terwijl op enkele stengels zich het gewone rose schimmelovertrek vormde. Hier werden dus augurken ziek op een grond, waarop
tevoren nooit augurken hadden gestaan. De boonen werden eveneens aan
getast. Op dezen grond werden èn boonen èn komkommers èn augurken ziek,
waaruit dus volgt, dat hierin óf een organisme pathogeen voor alle drie of
wel verschillende pathogene organismen aanwezig waren. De uit de boonen
geïsoleerde schimmel bleek intusschen Fusarium redolens te zijn, welke behalve
verschillende Leguminosen, ook Solanum, Callistephus, Dianthus en nog
verscheidene andere gewassen kan infecteeren, maar noch van boonen, noch
van komkommers tot nu toe is vermeld. De uit komkommer en augurk
geisoleerde Fusaria zijn nog niet gedetermineerd.
De vooruitzichten op het vinden van een min of meer Fusariumresistente
komkommer (en ten deele ook meloen) schijnen dus niet zeer gunstig. Wel zal
het nuttig zijn zooveel mogelijk soorten te beproeven. Het gevaar bestaat
daarbij, dat men de resistentie vindt juist in die vormen, die voor de markt
weinig of niet geschikt zijn. Mocht men een dergelijke soort of vorm vinden,
dan zou men natuurlijk kunnen trachten door kruising en selectie deze te
verbeteren. Zelfs, indien men langs dezen weg tot een resultaat zou kunnen
komen, zouden hiermede vele jaren gemoeid zijn en is het dus vanwege de
urgentie van het probleem dringend noodzakelijk naast het zoeken naar een
resistent type de noodige aandacht te wijden aan een meer actieve bestrijding
van de ziekte.
Factoren, die de gevoeligheid van de plant verhoogen of verminderen
Hieronder vallen practisch alle factoren, die den groei van de plant beinvloeden. Meestal zijn het zelfs verscheidene factoren tegelijk, die op de plant
inwerken en daardoor wordt het beeld vrij gecompliceerd.
In de eerste plaats de temperatuur. Deze hebben wij in de komkommerkassen behoorlijk in onze hand. Anders staat het echter met het platte glas.
In de rijen kunnen de planten soms in 't voorjaar staan kwijnen, omdat de
mest niet voldoende broeit en daardoor de planten last krijgen van een „kouden
poot", een verschijnsel, dat zich ook later weer voordoet, wanneer de tempera
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tuur te ver daalt. Vooral de groene komkommer is nogal veeleischend wat de
temperatuur betreft. Daalt deze onder de 12° C. dan begint de groene kom
kommer last te krijgen van groeistoringen, welke zeer schadelijk kunnen zijn.
De wortels sterven ten deele af en ook de stengel, vooral bij de grens van grond
en lucht, verzwakt en wordt gemakkelijk door allerlei bacteriën aangetast.
De gele en de witte komkommer zijn ten opzichte van de temperatuur veel
minder gevoelig, zoodat de gele zelfs midden in den zomer zonder glas kan
groeien. Worden dus bijv. de komkommerrijen niet lang genoeg gedekt, dan
worden de planten in hun groei gestremd en naast soms sterk optreden van
vruchtvuur kan ook Fusariumaantasting in de hand gewerkt worden. Met deze
temperatuurbehoefte dient men ook te rekenen bij de keuze van den grond.
Warme, goed doorlatende, humusrijke gronden zijn dus veel beter geschikt
dan zware, natte, koude gronden.
Een goede structuur van den grond speelt dan ook een belangrijke rol,
temeer, omdat de komkommer- of meloenwortel op een grond met goede
structuur zich veel beter en gezonder ontwikkelt. Dergelijke structuurfouten
komt men herhaaldelijk tegen en op deze stikstofrijke gronden vooral zijn
ze funest.
De zoutconcentratie in onzen grond is ook een factor van groot belang.
Op een zeer sterk waterhoudenden humusgrond kan men zich natuurlijk
meer veroorloven wat dit betreft, dan bijv. op een zandgrond. Een regelmatige
watervoorziening is eveneens van belang. Afwisselend vocht en droogte heeft
een ongunstigen invloed op de wortels en bevordert de Fusariumaantasting.
Daarnaast moet ook de noodige aandacht worden geschonken aan de
bemesting. Zoowel op de ontwikkeling van het gewas in den meest algemeenen
zin van het woord als op de vatbaarheid heeft de bemesting invloed. In de
eerste plaats heeft de bemesting een grooten invloed op het verloop van de
ontwikkeling van de plant en kan daardoor de gevoelige periode van de plant
t.o.v. een bepaalde ziekte verlengen of verkorten. Bij de Fusariumaantasting
is dit waarschijnlijk van geen beteekenis, omdat, voor zoover tot nu toe is
gebleken, van zeer jonge kiemplanten af tot de volwassen plant toe kunnen
worden aangetast.
Anderzijds wordt ook de vatbaarheid van de plant op zichzelf door be
mesting veranderd (natuurlijk binnen de grenzen van de genotypisch bepaalde
vatbaarheid van een bepaalde soort). Uit onderzoekingen van SCHA/FFNIT
en VOLK is als aïgemeene regel gevolgd, dat een stif stof overmaat of wel een
combinatie van stikstof en fosforzuur in overmaat, over het algemeen aan
tasting in de hand werken; kali daarentegen werkt meestal resistentie be
vorderend. Het beste is deze elementen in hun onderling verband te
beschouwen, waarbij groote schommelingen in hun verhouding, speciaal
wanneer die door stikstof of fosforzuur worden veroorzaakt, tot vermeer
dering van aantasting leiden.
Een dergelijk gevaar bestaat in den geheelen tuinbouw en ook in de kom
kommerteelt zeker. Speciaal een teveel aan stikstof mag bij de komkommer
teelt verwacht worden, terwijl onoordeelkundige bemesting tevens het gevaar
van te hooge zoutconcentratie meebrengt. Zoo zijn dan ook in 1938 een 65-tal
monsters verzameld van grond, annex plantenmateriaal van zieke tuinen,
waarbij bovendien nog bij elk monster zooveel mogelijk gegevens werden ver

22
zameld. De meegenomen wortel en stengel van de plant diende voor uitgangs
materiaal bij de isolatie van den parasiet. Het overige plantenmateriaal zou voor
de samenstelling onderzocht moeten worden, waarbij zorg werd gedragen
deze monsters zoo gelijkmatig mogelijk te nemen en bladeren, die beginnende
afstervingsverschijnselen of beschadigingen vertoonden, werden niet genomen.
Tenslotte werden de grondmonsters eveneens systematisch op dezelfde manier
genomen bij de planten, die voor onderzoek werden meegenomen.
De agressiviteit van de schimmel
Hierover is nog weinig bekend, terwijl het bovendien zeer moeilijk is
deze materie te onderzoeken. Juist op het terrein van de in den grond levende
Fusaria is nog zeer weinig met zekerheid bekend ten opzichte van de pathogeniteit en het al of niet gebonden zijn van bepaalde Fusaria aan bepaalde
gewassen.
Nu er van het in 1938 verzamelde materiaal een groot aantal isolaties
zijn gemaakt van verschillende herkomst, zal het in de eerste plaats noodig
zijn deze met zorg alle te determineeren.
Vervolgens zal door proeven moeten worden vastgesteld welke van de
geisoleerde Fusaria nu werkelijk pathogeen zijn. Maar hierbij stuiten wij direct
op een groote moeilijkheid; wanneer men een schimmel eenigen tijd op een
voedingsbodem kweekt, wordt na korter of langer tijd de ontwikkeling van
de schimmel geremd en dit is niet alleen een gevolg van voedselgebrek, maar
kan ook worden veroorzaakt, doordat de schimmel zelf stoffen afscheidt,
die zijn groei remmen (BROWN, 1923). Men noemt dit verschijnsel „staling",
de stoffen, die het veroorzaken, „staling products". Deze stoffen ontstaan
of actief bij den groei van de schimmel als stofwisselingsproduct, of wel als een
soort ouderdomsverschijnsel, door autolyse van het oudste mycelium. Naast
den groei kan echter ook de vorming van enzymen en toxische stoffen, die
een groote rol spelen bij de aantasting van de plant door de parasiet, achteruit
gaan. Het gevaar bestaat dus, dat de schimmel maar gedurende een bepaalde
ontwikkelingsperiode de plant kan aantasten (n.l. een schimmel in kunstmatig
medium). De langere of kortere duur van deze actieve periode wordt vaak
in sterke mate beinvloed door den voedingsbodem.
WOLLENWEBER beschreef in 1913 hoe Fusarium niveum op aardappel
na 1 maand zijn virulentie volkomen had verloren, terwijl dezelfde schimmel
op 2 % suikerwater en filtreerpapier na 1 maand nog volkomen virulent was.
Dit werd in 1924 door BOYLE bevestigd, die voor Fusarium een sterke „staling"
vond in aardappelextract. In de natuur zal een dergelijke „staling" niet
zoo spoedig of in het geheel niet verloopen, daar de „staling products" aan
den grond kunnen geadsorbeerd worden.
VAN EEK (1937) vond bij Fusarium culmorum, dat op rijst de virulentie
na 4 weken geheel was verdwenen, terwijl een 2 weken oude cultuur nog vol
komen virulent was. In tuinaarde vond hij een dergelijke „staling" niet.
De door ons genomen infectieproeven in potten werden genomen met rijst
culturen die 2 à 3 weken oud waren en deze toonden zich volkomen virulent.
In 1938 echter werd voor andere proeven gebruik gemaakt van oudere cultures,
waarbij de virulentie zeer gering bleek te zijn, wat mogelijk ook op deze
„staling" moet worden teruggevoerd.
Daarnaast zijn er natuurlijk verscheidene andere factoren, die Fusariumgroei en agressiviteit kunnen beïnvloeden. In de culturen blijkt het, dat juist
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de rijst, die zoo sterk de vorming van „staling products" in de hand werkt,
ook van grooten invloed is op de pigmentvorming, vooral bij de Fusaria van
de sectie Elegans, waartoe o.a. de reeds genoemde Fusarium niveum ( = Fus.
bulbigenum var. niveum) behoort. (Een voor ons belangrijke species; WOLLEN
WEBER (1935) schrijft ervan: „Vorkommen als Welkeerreger gefäszparasitärer
Natur an der Wassermelone, vielleicht auch Melonen und Gurken schadend,
und angeblich im Infectionsversuch auf Freesia übergehend)". De zuurgraad
beinvloedt ook deze pigment vorming. Het gebied hiervoor ligt bij pH 3,0—3,5.
Verder kunnen Fusaria, in kunstmatige media groeien tusschen pH 9 en pH 3,8
(v. D. VEEN 1930).
Voor ons is van belang, dat gebleken is, dat de stikstofbron van invloed
is bij de ontwikkeling van Fusarium. Ammoniumzouten bleken een gunstigen
invloed op den groei te hebben. Ook ureum kan door Fusaria verwerkt worden
daar deze een aanzienlijke hoeveelheid urease kunnen vormen, waarbij in het
cultuurmedium bij voldoende ureumconcentratie een dergelijke ammoniakvorming kan optreden, dat de schimmel afsterft, wat in de natuur natuurlijk
nooit zal gebeuren. Ook asparagine is een goede voedingsbron; nitraatcultures
zijn daarentegen veel minder ontwikkeld.
Wat de temperatuur betreft, zijn de schimmels veel minder veeleischend
dan de planten, die zij aantasten, waardoor de aantasting van komkommers
of meloen met „kouden poot" in de hand gewerkt wordt. Daar staat echter
tegenover, dat het optimum voor Fusariumgroei vrij hoog ligt, veel hooger
b.v. dan bij Verticillium, zoodat een eventueele verhooging van de tempe
ratuur voor de bestrijding geen waarde heeft.
DE FACTOREN, DIE PLANT EN SCHIMMEL BEIDE BEÏNVLOEDEN
Hieronder vallen eigenlijk alle cultuurfactoren, in den meest ruimen zin
van het woord.
Van de temperatuur is al gezegd, dat het optimum voor plant en schimmel
in dit geval beide hoog ligt.
Wat de vochtigheid betreft, zoowel van grond als lucht, die kan bij geschikte
temperatuur voor plant en parasiet zonder eenig bezwaar, hoog zijn. In droge
lucht beperkt zich de Fusariumaantasting in den regel tot den voet van
de plant. Werkt de luchtvochtigheid mee, dan ontwikkelt zich de schimmel
met groote snelheid langs de buitenzijde van den stengel, waarbij vaak het
bekende rose of witte schimmelovertrek wordt gevormd, waaraan de schimmel
zijn naam ontleend heeft („schimmelpoot").
De structuur van den grond beinvloedt de plant in sterke mate. Zoowel
op gronden met een goede, als met een slechte structuur, komt Fusarium
voor. Slechte structuur echter van den grond verzwakt het wortelgestel van
de plant en zoo ziet men een beginnende Fusariumaantasting vaak optreden op
plekken met slechte structuur.
Zoo is het ook met de zoutconcentratie in den grond. Een te hooge zoutconcentratie heeft op de plant ongetwijfeld een ongunstigen invloed. Fusaria
daarentegen hebben er geen hinder van en maken gaarne van den ontstanen
zwaktetoestand van de plant gebruik om deze aan te tasten. Dit geldt niet
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alleen voor komkommers, maar ook voor anjers, die een vrij hooge zoutconcentratie kunnen verdragen en waarvan gevallen bekend zijn, waarbij een groot
verschil in Fusariumaantasting terug te voeren viel op een aanzienlijk
verschil in zoutconcentratie tusschen 2 overigens vrijwel gelijke perceelen.
Ook de bemesting is van invloed. Reeds werd vermeld, dat ammoniumzouten een gunstigen invloed op den groei van Fusaria in reincultuur hebben.
J)aarnaast zijn er ook proeven genomen door v. D. VEEN (1930) waarbij hij
den invloed van verschillende bemesting op plant en infectie naging. Hij ging
hierbij uit van de veronderstelling, dat wanneer ammonium een gunstigen
invloed op de schimmel heeft, deze zich ook in een ammoniumhoudenden
grond beter zal ontwikkelen en dus meer infecties zal geven. Aan den anderen
kant wordt, wanneer de plant ammonium opneemt, snel asparagine gevormd,
een zeer goede voedingsbodem voor de schimmel, die dus na het binnendringen
ook binnen de plant zich sneller zal ontwikkelen. Hetzelfde geldt ook voor
ureum, dat in den grond gemakkelijk in ammoniak wordt omgezet en bovendien
zelf een uitstekende stikstof bron voor schimmels is.
VAN DEB VEEN gebruikte voor zijn proeven water- en zandcultures van
Chineesche asters, die met een sporen-suspensie van Fusarium conglutinans
var. callistephi, werden geïnfecteerd. Groeiverschillen tengevolge van de
verschillende stikstofvormen traden niet op. De vorm, waarin de stikstof
werd gegeven, wisselde; de hoeveelheden stikstof waren ongeveer aequivalent,
zoodat ook in de onderlinge verhouding N: P : K geen verandering kwam,
waardoor de plant zou kunnen worden beinvloed. Bij gebruik van ammoniumzouten of ureum werd het percentage geinfecteerde planten verhoogd en het
verloop van de infectie met 8—14 dagen versneld. Bovendien bleek, dat een
grootere concentratie stikstof in den grond, eveneens een sterkere infectie gaf.
Deze resultaten zijn voor ons van belang, daar Fusarium conglutians var.
callistephi behoort tot de groep Elegans, één van de 16 groepen, waarin het
geslacht Fusarium is verdeeld, tot welke groep ook de in de literatuur beschre
ven komkommer- en meloenenparasieten behooren. Uit proeven met diverse
van deze Fusaria in reincultuur, is, voorzoover uit de literatuur valt op te
maken, wel af te leiden dat, hoewel verschillend gespecialiseerd, de verschil
lende Fusaria uit deze groep in gedrag veel overeenkomst vertoonen.
Wanneer wij ons dus realiseeren hoe wij bij onze komkommers en meloenen
met veel paardemest, koemest, dolmest en veel stroo (ligninen, uitstekend
schimmelvoedsel) veel stikstof en juist veel ammoniakstikstof of verbindingen,
die gemakkelijk ammoniak geven, in den grond brengen, volgt hieruit, dat
de schimmelgroei en infectie door deze bemesting wordt bevorderd, terwijl
aan den anderen kant er groot gevaar bestaat, dat hier in nog sterkere mate
dan bij de andere tuinbouwgewassen een wanverhouding tusschen stikstof
en de andere elementen ontstaat, die tot verhoogde infectie zal kunnen leiden.
Bovendien brengt deze ophooping van stikstof en organisch materiaal nog
andere gevaren met zich mee. Ter bespreking hiervan dienen wij terug te
gaan tot een geheel ander onderwerp n.l. de wijze, waarop de parasiet de plant
doodt. Oorspronkelijk ging men bij de ziekten als Verticillium en Fusarium,
die door aantasting van de vaten verwelking veroorzaken, uit van de gedachte,
dat door ophooping van mycelium in de vaten het transport zóó werd gestoord,
dat verwelking hiervan het gevolg is. Waar echter bleek, dat meestal slechts
enkele draden in de vaten voorkwamen was deze stelling niet houdbaar en
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schrijft men de verwelking meer en meer toe aan voor de plant toxische stoffen,
die in de waterbanen zouden worden afgescheiden. Hiermee werd een zeer
ruim terrein voor onderzoek geopend, waarbij echter weinig positiefs werd
gevonden, daar het verschijnsel der toxinevorming vrij gecompliceerd is en
verschillende auteurs elkaar tegenspreken.
Voor ons van belang is het werk van ROSEN (1926), dat betrekking
heeft op de verwelking van katoen door Fusarium vasinfectum, eveneens
behoorend tot de sectie Elegans. Hij vond, dat deze schimmel in reinculturen
groote hoeveelheden nitriet vormde, waardoor de planten konden verwelken,
terwijl nitraatbemesting in den grond verhoogde infectie gaf, wat hij toe
schreef aan reductie van nitraat tot nitriet in den grond, waarbij de plant
door de giftige werking van het nitriet verzwakt wordt. VAN DER VEEN (1930)
onderzocht een aantal Fusaria in reincultuur om deze hypothese te toetsen
en vond geen nitriet. Hij werkte echter niet zure cultures, waarin het zeer
labiele HN02 gemakkelijk verdwijnt. Hij vindt tevens, dat de schimmels
maar weinig meer nitriet verdragen dan de planten zelf en komt deswege
tot de conclusie, dat de hypothese van ROSEN onjuist is en dat de verwelking
door een combinatie van talrijke stoffen teweeg wordt gebracht. Wij moeten
hierbij echter niet uit het oog verliezen:
a. dat in onze tuingronden dergelijke quantums in water oplosbare
stikstof aanwezig zijn, dat bij eventueele nitrietvorming door de schimmel
grootere hoeveelheden nitriet gevormd zullen worden dan men in de natuur
zou verwachten.
b. dat zelfs, indien de parasitaire schimmel geen nitriet zou vormen,
de gedachte aan een nitrietverwelking niet behoeft verwaarloosd te worden,
omdat de kans groot is, dat in onze tuinbouwgronden nitrietvorming in niet
onbelangrijke hoeveelheden plaatsvindt. Voorloopige steekproeven met kasgrond hebben uitgewezen, dat deze een duidelijke nitrietreactie geven, vooral
in oudere kassen. Vooral in gronden met een groot watergehalte is het optreden
van anaerobe organismen en daarmee het verloopen van reductieprocessen
in den grond mogelijk, zonder dat daarbij van absoluut anaerobe omstandig
heden sprake hoeft te zijn. Aanwezigheid van organisch materiaal en van
relatief veel C02 in de in den grond voorhanden lucht bevordert dit proces.
Factoren, die in de komkommerrijen en zeker, die op de sterk vochthoudende
veengronden, ongetwijfeld aanwezig zijn. Bovendien kan nitriet niet alleen
door reductie ontstaan maar ook bij oxydatie van ammoniak, waarbij de
nitrietconcentratie ver boven de minimum voor de plant schadelijke concen
tratie kan gaan, zonder dat de nitrietvorming daardoor wordt gehinderd, terwijl
bij een te hooge nitrietconcentratie, evenals ook bij een te hooge zoutconcentratie, de verdere oxydatie van nitriet tot nitraat aanzienlijk wordt verminderd
en ook vrije ammoniak deze verdere oxydatie kan verhinderen, omdat dit
voor nitraatvormende bacteriën giftig is. Dus ook al omstandigheden, die
in onze cultuur gemakkelijk kunnen voorkomen.
Tenslotte kan nog op een ander product gewezen worden, dat in onze
tuingronden regelmatig voorkomt en voor de plant schadelijk kan zijn. FLACHS
en KRONBERGER (1931) vonden bij een onderzoek over den knolvoet van de
kool, dat wanneer te groote hoeveelheden stalmest aan den grond werden
toegevoegd, het vermogen van den grond om zwavelwaterstof te vormen
sterk toeneemt en ook de ontwikkeling van belangrijke bodembacteriën

26
werd geremd (Azotobacter b.v.). Allerlei omzettingen in den grond worden
hierdoor beinvloed. Tengevolge hiervan en ook direct ten gevolge van de
ontwikkeling van zwavelwaterstof wordt de plant aanzienlijk verzwakt en
gevoelig voor aantasting door parasieten.
Hieruit volgt dus, dat er vooral in een eenzijdig met organischen mest
behandelden grond tenslotte verhoudingen en bacteriewerkingen kunnen
ontstaan, die vorming van voor de plant toxische stoffen in de hand werken.
Dat dit in de practijk ook werkelijk voorkomt bewijst mijns inziens het feit,
dat er zeer sterke ziekteverschijnselen kunnen optreden, terwijl de infectie
zoo gering is, dat het nauwelijks mogelijk is de parasiet te isoleeren of vast
te stellen, terwijl toch alle verschijnselen in een bepaalde richting wijzen.
Daarnaast mogen we echter de door de schimmel gevormde toxinen niet
vergeten. Al is dan nog niet met zekerheid vastgesteld welke deze stoffen
en enzymen zijn, hun vorming staat wel vast. SCHAITNIT en LTJDTKE (1932)
vonden bij Fusarium, vasinfectum aminen in de cultuurvloeistof, welke giftig
op de planten werkten, terwijl hun tevens bleek, dat deze door de wortels
van de plant kunnen worden opgenomen. VAN EEK (1937) vond bij Fusarium,
culmorum en Fusarium oxysporum toxinen, die zeer giftig waren en via den
wortel door de plant (in dit geval violen) werden opgenomen.
Bij al deze proeven blijken de door de gifwerking van de cultuurvloeistof
van de schimmel ontstane ziekteverschijnselen in het algemeen overeen te
stemmen met die, veroorzaakt door de schimmel zelf, waaruit blijkt, dat
deze toxinen dus bij het ziekteproces een belangrijke rol spelen.
Wij kunnen ons nu indenken, dat deze stoffen al in den grond door de
schimmel worden gevormd en dus al schadelijk zijn, voordat de schimmel is
binnengedrongen.
Daarnaast kunnen wij ons voorstellen, dat deze stoffen, die ten deele zeer
labiel, ten deele van meer stabielen aard zijn, zich in den grond kunnen ophoopen, waardoor de toenemende ongeschiktheid van dien grond voor een
bepaalde cultuur niet alleen door sterke toename van de schimmel en dus van
de infectiekans, maar mede door een soort bodemvergiftiging kan worden
veroorzaakt.
Uit al deze gegevens blijkt dus, dat een onderzoek naar de Fusariose als
gevolg van al deze samenwerkende factoren zeer gecompliceerd moet zijn
en o.a. moet omvatten:
A.

Een onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden en wel
a. directe bestrijding;
b. bestrijding door het wegnemen van de oorzaken, die de sterke uit
breiding van de ziekte in de hand werken.
B. Onderzoek naar den omvang van de ziekte en de schade.
C. Onderzoek naar de wijze, waarop infectie kan plaats hebben en hoe de
ziekte wordt overgebracht.
D. Isolatie en bestudeering van de parasiet(en), ook in hun biologie.
E. Onderzoek naar de oorzaken van de snelle uitbreiding van de ziekte
o.a. door bemestingsproeven, grondonderzoek (in den ruimsten zin van
het woord, dus ook naar zwavelwaterstof- of nitrietvorming e.d.), analyse
van materiaal van zieke en gezonde planten.
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F.

Het kweeken van allerlei andere tuinbouwgewassen op zieken grond, om
de gevoeligheid vast te stellen, ook in verband met de vruchtwisseling.
G. Het kweeken van diverse Cucurbitaceae op besmetten grond om eventueele
resistentie vast te stellen.
ONDERZOEK 1938
A. Proeven voor directe bestrijding werden genomen met Chinosol en
chloorpicrine op grond, die afkomstig was uit een tuin in Pijnacker, waar geen
komkommers meer gekweekt konden worden.
Gewerkt werd in 3 perceelen, elk -van 10 ramen.
a. ontsmet met Chinosol,
b. ontsmet met chloorpicrine,
c. controle.
Voor de chloorpicrine werd gebruikt 6 ons, opgelost in 10 liter benzine.
Dit werd over den grond gegoten en ingewerkt, waarna de ramen gesloten en
met matten afgedekt werden.
Van Chinosol werd gegeven 60 gram, opgelost in 30 liter water, waarmee
de grond werd begoten en ingewerkt. Ook hier werden de ramen afgedekt.
Op alle drie perceelen werd een bemesting gegeven van 2 kg 12-10-18 per 10
ramen. Waar de planten zich goed ontwikkelden bleek bij bemesting overbodig.
Bij onderzoek bleek de grond een sterk vermogen tot vorming van zwavel
waterstof te bezitten.
Bij de Chinosol werd na 1 week geplant. Bij de chloorpicrine werd dit
onmogelijk gemaakt, doordat deze stof nog niet voldoende uit den grond
was verdwenen. Daarom werden van de contrôleramen er 5 beplant tegelijk
met de Chinosolgroep en 5 later tegelijk met de chloorpicrinegroep. Bij de
Chinosol werden 4 planten per raam gezet. Bij de chloorpicrinegroep was dit
niet mogelijk, daar een aantal planten „potziek" was en na zeer strenge keuring
er slechts genoeg overbleven om er per raam 2 te zetten.
Bij de Chinosolplanten werd 14 dagen na het planten de grond begoten
met een oplossing 1 : 1500, volgens voorschrift.
De resultaten waren:
Perceel
Chinosol
Chloorpicrine
Controle

Aantal
planten
40
20
20 + 10

Stuks
dood
9
3
2 + 8

Dood
in %
22% %
15
%
33% %

De groei en kleur van het gewas op de chloorpicrine was beter. Ook stierven
de planten minder snel af. De gezonde waren 8 October, toen alles opgeruimd
werd, nog in goeden staat, terwijl de overgeblevene op de controle er veel
minder goed uitzagen. Uit de zieke planten werden Fusaria geisoleerd. Terwijl
bij de Chinosol- en controleplanten op de stengels de bekende Fusariumkorsten
voorkwamen, was dit bij de 3 zieke planten op de chloorpicrine niet het geval.
Daar de groei van de Chinosolplanten slecht was, werden deze opgeruimd
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en na een begieting van den grond met Chinosol 1 op 1000 opnieuw komkom
mers gepoot, nu 2 per raam met als resultaat:
Aantal
planten

Perceel

Chinosol
Controle

20
10

Stuks
dood

Dood
in %

7
4

35 %
40 %

Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat de resultaten met Chinosol
niet gunstig waren. Die met chloorpicrine, hoewel niet fraai, stemmen toch
tot grootere tevredenheid. Onderzocht moet nu worden of door een verhooging
van de concentratie of verbetering van de methode van toepassing hier nog
verder resultaat kan worden bereikt.
Bij toepassing in het groot zullen de kosten ongeveer gelijk zijn aan die
van het stoomen.
Een bezwaar is de prikkelende en giftige werking van chloorpicrine (traan
gas), die het werken met gasmaskers absoluut noodzakelijk maakt.
Van de indirecte bestrijding kan nog weinig gezegd worden. De gegevens
zijn hiervoor nog te weinig omlijnd.
B. Over de door ziekte veroorzaakte schade is reeds één en ander mede
gedeeld in de inleiding van dit verslag. Het verkrijgen van juiste cijfers is
zeer moeilijk en valt min of meer buiten het kader van dit onderzoek, daar
hiervoor een scherpe controle op een aantal bedrijven noodig zal zijn.
Om een indruk te geven van de verspreiding der gevallen volgen hier de
opgaven van een aantal plaatsen (niet in het Westland), waar gevallen van
Fusarium werden aangetroffen in komkommers:
Alphen a/d Rijn
Bergschenhoek
Berkel
Bleiswijk
Capelle a/d IJssel
Delft
Hillegersberg
Leiden
Leidschendam
Moordrecht

1
9
6
3
3
10
6
1
15
1

Nieuwerkerk a/d IJssel
Nootdorp
Overschie
Pijnacker
Rotterdam
Rijswijk
Schipluiden
Zevenhuizen
Zoetermeer
Zoeterwoude

. . .

4
9
1
29
12
3
17
2
8
3

Dit zijn gevallen, die via de rapporten van de assistenten van den Bijkstuinbouwconsulent bekend zijn geworden. Hierbij komen dan nog de verschillende
gevallen van Fusarium bij meloenen of andere gewassen op tuinen, die in den
afgeloopen zomer zijn bezocht (ruim 60) en waar grond- en plantenmonsters
zijn genomen. Deze zijn niet in bovenstaand lijstje inbegrepen. In ieder geval
blijkt hieruit, dat overal de ziekte is verspreid en dat in de komkommercentra
de aantasting zeer intensief is. Want naast deze gevallen, die alle min of meer
ernstig waren, zijn er nog heel wat tuinen, waar wel eens wat planten dood
gaan zonder dat men er veel aandacht aan schenkt en het zal zeer moeilijk
zijn, bijv. in Pijnacker, een aantal tuinen te vinden, waar werkelijk in het
geheel geen Fusarium voorkomt.

29
C. Van verschillende zijden werd de opmerking gemaakt, dat het scheen,
alsof de ziekte met het zaad werd overgebracht. Op zichzelf is dit voor een
Fusariose geen onmogelijkheid. Eenerzijds bestaat bij gewassen, die licht
aangetast zijn, de mogelijkheid, dat aan het mycelium, dat in de vaten groeit,
microconidiën worden gevormd, die in het zaad terecht kunnen komen, terwijl
bij zaadwinning in een zieke omgeving anderzijds ook uitwendig het zaad
kan worden besmet. Voor de komkommer is het eerste al uiterst onwaarschijn
lijk, omdat een Fusariumzieke komkommerplant niet zoover komt, dat hij
goede komkommers voor zaad geeft. Het tweede mag bij een goede zaadwinning
evenmin voorkomen, omdat daarbij zorg moet worden gedragen voor een
zoo intensief mogelijke ziektebestrijding en dus planten, in zoo sterke mate
aangetast, dat de Fusariumsporenkorsten er zich op gevormd hebben, in de
omgeving van de zaadgevers niet mogen voorkomen. Helaas laat dit nog zeer
veel te wenschen over.
In den loop van 1937 en 1938 werden daarom vele komkommerpitten
van verschillende herkomst onderzocht, door ze in petrischalen op wateragar
te laten kiemen. Fusarium op of in het zaad werd daarbij niet gevonden.
Bij 715 pitten was het resultaat:
vruchtvuur
85 stuks d.i. ± 12 %
andere schimmels . . 12 stuks d.i. ± 3 %
bacteriën
8 stuks d.i. i 1 %
Opvallend is dus het vele vruchtvuur, dat zoowel op als in de -pitten, voor
komt, wat tevens verklaart hoe sommige anders onbegrijpelijke gevallen
van vruchtvuuraantasting op komkommerkiemplanten tot stand zijn gekomen.
De andere schimmels zijn v.n.l. Botrytis en Pénicillium. Bij dit onderzochte
zaad waren verscheidene grootere partijen, waarvan door kweekers positief
werd beweerd, dat deze besmet waren met Fusarium. Er volgt dus uit, dat
geen enkel bewijs is geleverd, dat Fusarium met zaad overgaat.
Maar hoe wordt het dan wel van den éénen tuin naar den anderen en op
den tuin van het ééne gedeelte naar het andere versleept ? Met grond, dolmest,
baddings, raamlijsten en dergelijke. Nog te weinig is de kweeker zich bewust
hoe gevaarlijk de duizenden en duizenden sporen zijn. Bijna iedere plant,
die afsterft, wordt overtrokken met een laag sporendragend mycelium. Men
dient zulke planten zoo snel mogelijk te vernietigen, liefst door verbranding.
Helaas wordt tegen dezen regel maar al te veel gezondigd. De afgestorven
resten worden in het pad tusschen de rijen gegooid of wel weggeraapt, maar
bijv. aan den overkant van een sloot in de ruigte geworpen, zonder dat men
daarbij bedenkt, dat dit funeste gevolgen kan hebben, doordat nu ramen, enz.
in de omgeving alle besmet worden. In sommige gevallen wacht men ook te
lang met het opruimen van het zieke of doode materiaal onder de ramen,
waardoor dus de nog overgebleven planten een extra kans op infectie krijgen.
Als sterkste voorbeeld noem ik een geval, in den afgeloopen zomer aangetroffen,
waar een tuinder juist meloenen gepoot had in een komkommerrij, die uit
gestorven was, alle doode ranken lagen er nog met rose sporenkorsten overdekt
en daartusschen stonden de meloenplanten! De tuinder in kwestie wist niet
dat die rose korsten iets te beteekenen hadden en zag er dan ook geen kwaad in.
Begrijpelijk is, dat de ziekte overgebracht kan worden met den grond.
Toch is men in kweekerskringen hiervan nog niet voldoende doordrongen.
Het aanleggen van een plantenrij op een plek, waar een vorig jaar de kom
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kommers doodgingen, is onverantwoordelijk, omdat zoodoende de ziekte
de jonge plant al kan aantasten en bovendien naar nog onbesmette gedeelten
van den tuin versleept wordt. Zoo is het ook met den potgrond, waarvan men
eveneens zeker moet zijn, dat ze niet besmet is. De „zuivere" grond van vele
kweekers is vaak zieker dan men wel denkt. Men moet dus ook, wanneer men
zijn plant niet zelf trekt, zeer voorzichtig zijn met den aankoop van planten
elders. In een geval, dat verleden jaar werd onderzocht, stierven bij een tuinder
op een nieuw stuk land (dat tot nu toe weiland was geweest) de komkommers
aan Fusarium slechts op bepaalde rijen. Hierop stonden planten, die niet
door hemzelf waren getrokken, maar die afkomstig waren van een tuin,
waarvan de vorige huurder nota bene was verhuisd met meeneming van de
teeltvergunning, omdat hij er tengevolge van de Fusariumbesmetting geen
komkommers meer telen kon! En toch heette dit „zuivere" plant.
Dolmest, uit zieke rijen, is eveneens een bron van gevaar. Bovendien
wordt aan de ontsmetting van raamlijsten, houtwerk etc. nog vaak te weinig de
hand gehouden en wordt dit zonder meer naar nieuw land overgebracht,
wat op zijn minst roekeloos genoemd moet worden.
Een ander punt, waar eens op gelet zal moeten worden, is het gietwater
als besmettingsbron. Allerlei komkommerafval, vaak bezet met sporen, komt
in slooten en vaarten terecht, waardoor dus ook infectie op gezonde terreinen
kan komen.
Verder ziet men hier en daar hoe komkommerafval door boeren wordt
verzameld en op het weiland met andere afval wordt gecomposteerd. Wordt
dan later zoo'n weiland tot komkommertuin gepromoveerd, dan kan men
ineens de Fusariose zien optreden, zonder er op het eerste gezicht een ver
klaring voor te hebben.
Hygiëne is dus een eerste vereischte om uitbreiding van de ziekte te
helpen voorkomen. Hieronder vallen:
a. het vernietigen door verbranding van alle ziek materiaal;
b. uiterste zindelijkheid in de rijen;
c. planten kweeken alleen in werkelijk zuiveren grond of koopen bij
een vertrouwd adres ;
d. ontsmetting van alle materiaal van de bakken;
e. geen plantenafval meer in slooten en vaarten of langs wegkanten.
Het onderzoek in 1938 heeft ons geleerd, dat in vele gevallen het anders
onbegrijpelijke optreden van de ziekte op één van de bovengenoemde fouten
kan worden gebaseerd. Daarnaast staan echter tal van gevallen, waarin de
ziekte in komkommertuinen „geleidelijk" gaat optreden en dus aan ter plaatse
aanwezige factoren moet worden gedacht.
D. In 1938 werden tal van isolaties van verschillend materiaal gemaakt,
zoowel van hetgeen werd toegezonden door diverse kweekers, als wat werd
verzameld bij bezoeken aan tuinen, waar de ziekte voorkwam.
De geïsoleerde Fusaria zijn nog niet verder gedetermineerd, daar de groote
hoeveelheid werk, die andere deelen van het Fusarium-onderzoek meebrachten,
het onmogelijk maakten tot nadere bestudeering over te gaan. Een vluchtig
overzicht wijst echter wel uit, dat hieronder verschillende soorten zijn uit
diverse secties van het geslacht Fusarium, waarbij dan de sectie Elegans een
hoofdrol speelt.
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Naast diverse Fusaria konden verschillende andere schimmels geïsoleerd
worden. Grootendeels waren dit geen parasieten maar normale grond- en
schaalinfecties zooals Pénicillium, Botrytis e.d. Van de parasieten moeten
nog worden genoemd: Verticillium (zoowel V. albo-atrum als V. nigrescens)
en Sclerotinia. Trouwens, reeds in onze inleiding is de opmerking gemaakt,
dat deze schimmels meermalen het ziektebeeld gecompliceerd maken.
Nu deze collectie schimmelisolaties zoo is uitgegroeid, kan in 1939 worden
volstaan met een verdere bestudeering ervan en met het nagaan van hun
agressiviteit. Vermoedelijk zal het mogelijk zijn dit op vrij grooten schaal
in het laboratorium te doen met kiemplanten in voedingsoplossingen, wat een
groote besparing aan tijd en ruimte geeft.
E. Bij het onderzoek naar de oorzaken van de snelle uitbreiding van de
ziekte is begonnen met een bemestingsproef, waarbij het doel was om na
te gaan of het geven van stikstof, fosfor of kali, in overmaat, de aantasting
bevorderde.
Deze proef werd genomen op een stuk grond, waarin de ziekte aanwezig
was, daar in 1937 op denzelfden grond een andere proef aan Fusarium was
ten gronde gegaan.
Bovendien werd de grond bij de meeste perceelen nog eens extra besmet
met een suspensie in water van Fusarium bulbigenum var. niveurn. gegroeid
op rijstvoedingsbodem.
Bij deze proef werd gewerkt met 7 verschillende perceelen, welke als volgt
waren behandeld:
1. een halve kruiwagen dolmest + 2 ons 12-10-18 korrelmest per raam.
Niet extra besmet.
2. een halve kruiwagen dolmest + 2 ons 12-10-18 per raam. Besmet.
3. 2 ons 12-10-18 per raam + iy2 ons kalkammonsalpeter. Besmet.
4. 2 ons 12-10-18 per raam. Besmet.
5. 2 ons 12-10-18 per raam + % ons dubbelsuper. Besmet.
6. 2 ons 12-10-18 per raam + % ons zwavelzure kali. Besmet.
7. 2 ons 12-10-18. Niet extra besmet.
De proeven werden genomen op twee parallelrijen, elk van dertig ramen.
Hierbij waren in elke rij 3 ramen van n°. 7. Van de overige nummers beurtelings
4 of 5 ramen, van elk dus in totaal 9 ramen. Per raam werden weer 4 planten
gezet. Verder dient nog te worden opgemerkt, dat de dolmest, om besmetting
hieruit te voorkomen, vooraf electrisch gesteriliseerd was.
Het resultaat was uiteindelijk (4 Juli):
Perceel

1
2
3
4
5
6
7

Aantal planten

36
36
36
36
36
36
24

Stuks dood

26
20
11
4
3
14
6

Dood in %

72,3
55,6
30,6
11,1
8,3
38,9
25,0
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Wanneer wij deze resultaten bekijken, zien wij, dat hieruit weinig valt te
concludeeren. Uit 7 zien wij, dat de grond wel degelijk besmet was. Letten wij
dan op 4, dan zien wij, dat niettegenstaande extra besmetting, toch de aan
tasting minder is. Hetzelfde verschijnsel zien wij bij 1 en 2, waar de aantasting
wel hevig is, maar toch de extra besmetting eveneens een daling van de aan
tasting veroorzaakt. Dit verschijnsel lijkt op zichzelf vreemd, maar wij hebben
er reeds op gewezen, dat in culturen op rijst vrij groote hoeveelheden van
z.g.n. „staling products" worden gevormd, die de activiteit van de schimmel
verminderen. Door zoo groote quantums rijstcultuur in den grond te brengen,
hebben wij dus misschien de activiteit van de schimmel zelfs verminderd,
inplaats van verhoogd. Tusschen de diverse bemestingen is vrij weinig ver
schil; stikstof en kali, in overmaat, lijken beide ongunstig. Zoo ook dolmest.
Het is echter te betwijfelen of dit een typische eigenschap van deze mest is,
zooals uit de volgende cijfers blijken zal. Na het oprooien van deze proef
zijn n.l. opnieuw komkommers geplant. Nu echter slechts 2 planten per raam.
Geen nieuwe bemesting werd gegeven. Het resultaat was nu :
Perceel

1
2
3
4
5
6
7

Aantal planten

18
18
18
18
18
18
12

Stuks dood

0
3
4
7
4
4
2

Dood in %

0
16,6
22,2
38,9
22,2
22,2
16,6

De planten groeiden alle vlot door, vandaar vermoedelijk geringe daling
van aantasting op den normaal gemesten, onbesmetten grond. Daarentegen
is die op perceel 4 (normaal bemest, besmet) wat gestegen. Hier is schijnbaar
het remmend effect van de rijstcultuur verdwenen en is de aantasting toe
genomen. Tusschen de diverse overbemestingen is nu geen verschil meer.
De planten ontwikkelen zich hier normaal en van ziekte bevorderend effect
van één der extra giften is niets te bemerken. Zeer typisch is echter de aan
tasting op de perceelen 1 en 2. Hier is (evenals bij 7 en 4) weer het besmette
perceel sterker aangetast dan het onbesmette. Toch is de toevoeging van
organisch materiaal op zichzelf niet ongunstig geweest (16,6 % bij 2 tegen
39 % bij 4).
Hoe echter het groote verschil met de vorige proef te verklaren? Wij
weten, dat bij stoomen van den grond de plant, vooral, indien die grond orga
nisch materiaal bevat, stikstofverbindingen in zeer ruime mate ter beschikking
krijgt. Hetzelfde zal in dezen gesteriliseerden dolmest het geval zijn geweest.
Nu kunnen er dus twee redenen zijn, waarom de aantasting de eerste keer
zoo sterk is in deze perceelen:
a. op den gesteriliseerden dolmest kan de reeds in den grond aanwezige
Fusarium zich sterk ontwikkelen;
b. bovendien bestaat de mogelijkheid, dat de plant bijv. door opname
van veel ammoniak gevoeliger is geworden of verzwakt door rottingsproducten
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van den dolmest. Op dezelfde wijze weten wij, dat ook in gestoomden grond
enorm zware herinfecties kunnen voorkomen. Op de mogelijk bij de eerste
keer door „staling" veroorzaakte geringe aantasting van perceel 2 werd reeds
gewezen. Bij de tweede proef op denzelfden grond blijkt de uitwerking van de
sterilisatie van den dolmest voorbij te zijn, terwijl de veroorzaakte structuur
verbetering nu gunstig doorwerkt.
Samenvattend, moeten wij dus in de eerste plaats vaststellen, dat deze
proef weinig positief resultaat heeft opgeleverd. Bij minerale bemesting
bleek weinig invloed, wanneer stikstof, fosfor of kali in overmaat werd gegeven.
Wel bleek een ongunstige invloed van een groote hoeveelheid voor de plant
ter beschikking staande organische stikstof. Zulks klopt reeds ten deele met
wat wij in de literatuur vermeld vonden. Het verdient dus aanbeveling in
1939 een proef op te zetten met verschillende vormen van stikstof om tot
een definitief resultaat te komen.
Het probleem van den invloed van grond en bemesting op de ziekte kan
men van den anderen kant ook benaderen door grond en plant te analyseeren.
Voor dit doel zijn in 1938 op ruim 60 bedrijven grondmonsters en plantenmateriaal verzameld. De grondmonsters zijn direct gedroogd en in den winter
van 1938/39 voorloopig onderzocht, de analyse van het gedroogde plantenmateriaal moet nog plaats hebben. Het is moeilijk deze monsters in te deelen.
Ter wille van de meerdere overzichtelijkheid zijn ze ingedeeld in eenige
groepen naar gelang van de grondsoort, n.l.
a. op veengrond;
b. op veenkleigrond (type Bleiswijk),
c.

op zavelgrond;

d. op kleigrond;
e.

op zandgrond (type Loosduinen—Veur).

In elk van deze groepen zullen wij de gevallen rangschikken naar de mate
van aantasting, terwijl in een daarop volgende bespreking van de geheele
groep bijzonderheden, de diverse gevallen betreffende, kunnen vermeld worden.
Uit deze cijfers blijkt geen duidelijke lijn. Ter toelichting diene nog, dat de
factor in de laatste kolom is bedoeld om een maatstaf te geven om de droogrest
van de zoo verschillende grondtypen te kunnen vergelijken, omdat wij op die
wijze a.h.w. berekenen de droogrest van het bodemvocht, zooals dat voor de
plant ter beschikking stond toen het monster werd genomen. Wanneer wij
nu de gevallen afzonderlijk bekijken, kunnen wij het volgende opmerken:
N°. 28. stamt van een tuin, waar nu ongeveer 40 jaren komkommers
zijn geteeld en waar er toch nog 25 per raam worden gesneden. Behalve de vrij
lage droogrest is hier opvallend het lage stikstofgetal en de verhouding tusschen
stikstof en fosforzuur, welke sterk afwijkt van wat wij in de overige gevallen
zien. Wel is de kweeker in dit geval ook overtuigd, dat zijn komkommerteelt
achteruit gaat, zij het zeer langzaam.
N°. 20. Stamt van een tuin, waar in 1938 voor het eerst de ziekte optrad.
Uit de analyse-cijfers zien wij, dat de droogrest op dezen tuin aan den hoogen
kant begint te komen.
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N°. 16. Ook hier begint de.ziekte pas op te treden en is er maar hier en
daar een zieke plant. De analyse-cijfers geven weinig houvast. Wel is het
fosforzuurgetal laag.
N°. 25 en 26 zijn 2 monsters van denzelfden tuin. Op 25 gaan wel enkele
planten dood, maar naar het oordeel van den tuinder kan hij hierop enkele
jaren achtereen komkommers telen, zonder dat het met de ziekte al te erg
wordt. Op 26 echter, een iets ouder stuk van denzelfden tuin, gaat dit al niet
meer. En nu zien wij hier zeer typisch een stijging van droogrest en stikstof
getal. Bovendien is het fosforzuurgetal naar verhouding veel minder gestegen,
waardoor ook de verhouding tusschen N en P minder evenwichtig is geworden.
N°. 23. Hier vallen per rij nog slechts enkele planten weg. De structuur
van den grond laat wel wat te wenschen over. In de cijfers zien wij een hooge
droogrest, veel N en een slechte verhouding stikstof-fosforzuur.
N°. 48. Heeft als alle andere gevallen uit Amsterdam op gele komkom
mers betrekking. Op dezen tuin zijn slechts enkele rijen licht aangetast. Deze
grond is zeer rijk aan stikstof en fosforzuur, maar vertoont toch verder geen
afwijkingen. De tuinder deelde mede in deze zieke rijen den mest aangetrapt
te hebben; hierdoor zijn de planten te los komen te staan. In de overige rijen
is dit niet gebeurd. Deze mededeeling bleek bij controle juist te zijn. Hier was
dus voor de plant een minder gunstige groeivoorwaarde, met als gevolg aan
tasting.
N°. 54. Hier zijn enkele plekjes in de rijen, waar wel eens een plant
doodgaat. De verhouding van N en P is ook hier zeker niet fraai.
N°. 55. Had de laatste jaren wel eens een enkele verdachte plant, maar
van 't jaar toch vcor het eerst zóó, dat het opvalt. Ook hier is het evenwicht
tusschen N en P verbroken. Het vrij hooge CaC03-gehalte, dat zoo sterk
afwijkt van de overige monsters uit Amsterdam, is vermoedelijk een gevolg
van het gebruik van eendenmest, waarin veel schelpresten zitten. De heele
tuin zit dan ook vol schelpgruis.
N°. 50. Hier zit de ziekte overal. Weinig planten gaan dood, maar
verscheidene liggen slap en geven weinig vruchten, die dan bovendien nog
bitter zijn. Op den laagsten grond (waarvan dit monster afkomstig is) gaat
het nog wel. Op een hooger stukje waren de komkommers zóó slecht, dat deze
zijn opgeruimd en postelein is gezaaid. De droogrest is hier wat hooger, terwijl
de N/P-verhouding niet best is.
N°. 6. Dit stuk land is pas 2 jaren tuin. Voordien was het weiland,
waarop komkommerafval werd gegooid met ander tuinafval. De planten sterven
af na 7—8 komkommers per raam te hebben gegeven. De droogrest is hier
rijkelijk hoog, opvallend is het enorme stikstof getal. Dat moet dus in 2 jaren
zijn ontstaan! De pH is aan den lagen kant. Dit komt hier meer voor, de
graslandvegetatie in deze buurt wijst ook vaak op zuren grond. De grond is
wat bonkig van structuur, maar deze is nog niet slecht te noemen.
N°. 31. Op dezen grond begon 10 of 11 jaren geleden het doodgaan al.
Toch zijn er tusschendoor nog jaren geweest, dat de planten practisch gezond
waren. Meestal komen er 10—15 vruchten per raam en dan gaat de plant dood.
Hoe lang het duurt, tot de planten doodgaan, hangt volgens dezen kweeker
" veel van de weersomstandigheden af. Is er in het voorjaar een periode van
ongunstig weer, waarin de planten stilstaan, dan sterven ze eerder af. Deze
tuin is i 30 jaar oud en is dus èn wat droogrest, èn wat N/P-verhouding
betreft, nog vrij aardig, al zijn geen van beide fraai. De bemesting was hier
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eenzijdig, uitsluitend koemest in de veur. Met wat uitspoelen en rationeele
bemesting is hier zeker nog een vrij goede komkommerteelt mogelijk.
N°. 64. Is niet van komkommers maar van augurken. Deze dragen
nog wel, maar gaan te vroeg dood, wat elk jaar erger wordt. Deze tuin is 15
jaren beteeld. Andere kwalen nemen trouwens in dezen grond ook toe, o.a.
Fusarium in erwten en boonen, steengrauw e.d. De droogrest in dezen grond
is angstwekkend hoog, alsmede het N-getal, dat voor een buitengrond, waar
maar tijdelijk ramen op liggen, enorm hoog is. Onjuiste bemesting, in deze
streek een algemeene fout, is hier de oorzaak, voor de verzouting misschien
ook zoute bagger uit de veenslooten. Ook is de pH laag.
N°. 53. Tien jaar oude tuin. In elke rij zijn de planten ten deele dood,
ten deele slap. Dit begon in 1936 en neemt sinds dien toe. De pH is vrij laag,
de droogrest veel te hoog, als ook het stikstofgetal. De bemesting is zeer
eenzijdig, alleen paardenmest. Vaak valt op, dat op deze tuinen wel intensief
wordt gewerkt, maar toch door onkunde omtrent de eischen, die de plant
stelt, fouten worden gemaakt.
N°. 49. Hier is de tuin ongeveer 40 jaar oud. Heele rijen met vruchten
eraan gaan hier slap. De gele komkommer blijft veel langer liggen dan de groene,
die sneller afsterft. Een slapgaande gele brengt nog wel een enkele vrucht.
Ook hier weer een te hooge droogrest, een wanverhouding N/P, door enorm
hoog N-getal en veel te zuur.
N°. 51. Eveneens een oude tuin, waarop een gedeelte niet meer met
komkommers beteeld kan worden, sinds 3 jaren. Verder overal zieke plekken.
Bemesting alleen paardenmest. De pH is hier niet zoo laag als bij 49, maar toch
nog aan den lagen kant. Verhouding N/P is slecht en de droogrest te hoog.
N°. 22. Tuin 29 jaar oud. Structuur nog zeer goed. Sneed in 1936 nog
20—25 per raam; nu maar 10—12. Had verleden jaar enkele rijen, waarin er
een paar planten doodgingen. De grond, waar deze planten instonden, is door
den potgrond gekomen en nu is de heele tuin besmet. Asters in denzelfden
potgrond waren eveneens ziek (ook een Fusariose). Half Juni waren de
planten al opgeruimd. De pH is hier laag, de droogrest naar verhouding van
het vochtgehalte te hoog, terwijl er een wanverhouding tusschen N en P bestaat.
N°. 35. Tuin nog niet oud (8 jaar). Structuur matig, grof veen. De grond
is verdolven, maar zonder resultaat. De droogrest is niet al te hoog, vermoe
delijk tengevolge van het verdelven. Daardoor is ook het stikstofgetal niet
hoog, hoewel er rijkelijk „natuurmest" is gegeven. Het fosforzuurgetal is zeer
laag. De groei van het gewas was onvoldoende; het was echter slecht verzorgd
en zat onder het spint, zoodat de omvang van de Fusariose niet meer zuiver
viel vast te stellen.
N°. 52. Eén van de ergst aangetaste tuinen in den Sloterpolder. De tuin
is 30 jaar oud en reeds 6 jaren ziek. Een deel van den tuin kan niet meer met
komkommers beteeld worden, omdat ze dan practisch niet aan den groei
komen, maar doodgaan. Op een ander gedeelte groeien ze nog wel een poosje,
maar sterven af, zoodra er enkele vruchten aan liggen. De droogrest van dezen
vrij ouden tuin is goed, maar direct valt het ontbreken van in water oplosbaar
fosforzuur op. Zoo is natuurlijk geen gezonde groei mogelijk. Het monster is
genomen van een hoek, waar in 1938 voor het eerst komkommers lagen met *
nieuwe ramen en bakken. Hier groeiden de planten slecht en gingen dood.
Veel planten komen in dit gebied van een trekker, wiens tuin niet Fusariumvrij is.
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N°. 19. Oude tuin, waar in 1936 nog 20 komkommers per raam werden
gesneden, hoewel er toen al slappe planten voorkwamen. Nu is het land
getweediept, zonder resultaat. Bemesting vooral koemest. De structuur van
den grond is niet fraai. De droogrest vertoont hier neiging omhoog te gaan,
evenals het N-getal. De potgrond is van verdachte herkomst, zoodat de planten
vermoedelijk al jong besmet zijn geweest.
N°. 4. Ben plek, waar practisch geen komkommers meer groeien willen.
Er zit echter ook veel Sclerotinia in. Het land is nu al zes jaren ziek. De
plantenrij ligt juist op de zieke plek, zoodat de verspreiding over den geheelen
tuin nu verzekerd is. De verhouding N/P is niet fraai; verder zijn er in de cijfers
weinig afwijkingen. De grond is in 1937 verdolven, vandaar deze gunstige cijfers.
N°. 5. Nieuwe grond. Was weiland. Nu voor het eerst beteeld. De pH is
enorm laag, de droogrest niet fraai, verder een hoog N-getal en geen fosforzuur,
bovendien is de structuur niet best. Hier wreekt zich het maar gaan telen op
een grond zonder voldoende te weten waar men aan toe is. Naast paardenmest
was hier 1 y2 kg kalkammon gegeven, omdat men meende, dat de grond mis
schien wel zuur zou zijn. De besmetting is door onvoorzichtigheid overgebracht
van het oude gedeelte van den tuin, dat ziek is.
N°. 15. Tuin 18 jaren oud. Sinds 6 jaren neemt hier de ziekte geleidelijk
toe. De heele tuin is nu besmet en er komen slechts enkele komkommers per
raam. 6 jaren geleden 4 steken diep omgewerkt, omdat de komkommeroogst
terugliep. Dit gaf voor een jaar een opleving, maar sindsdien geleidelijke
achteruitgang. De planten groeien snel, maar sterven bij warm weer
snel af. De droogrest is hier veel te hoog, evenals het N-getal, terwijl er een
fosforzuurtekort is.
N°. 2. Tuin 25 jaar oud. Slechte structuur, die men met turfmolm en
rotten mest tracht te verbeteren. In de veur stroo met koemest. De droogrest
is tamelijk hoog, evenals het stikstofgetal. Ook deze tuin is al 6 of 7 jaren
ziek, terwijl het regelmatig erger wordt.
N°. 1. Hier zijn de planten na de eerste snede doodgegaan. Ook hier is
de ziekte al enkele jaren op den tuin. De droogrest is te hoog, zoo ook het
N-getal. Bovendien hebben de planten hier stilgestaan, doordat de mest niet
voldoende broeide, met als gevolg een te kouden poot en ten deele van den
wortel gaan, wat zeker het optreden van de Fusariose in de hand gewerkt
zal hebben.
N°. 24. Is sinds 1936 tuin, voordien weiland. Toch is de droogrest al vrij
hoog en wijst de verhouding N/P erop, dat het hier de verkeerde richting
ingaat. Vermoedelijk is met bakken, ramen en dergelijke de ziekte overgebracht
van het oudere gedeelte van den tuin. De structuur van de meeste van deze
gronden is niet best, nogal bonkig.
N°. 30. Op dezen tuin kent men de ziekte al een jaar of zes. Het zijn enkele
plekken, die zich niet sterk uitbreiden. De planten gaan slap, herstellen zich
weer, groeien weer wat en sukkelen zoo nog een heelen tijd door, waarbij ze
nog een vrij aardig beschot brengen. De droogrest is best, het fosforzuurgehalte zeer laag en onvoldoende, ook raakt de pH aan den lagen kant.
N°. 7. Hier is de droogrest weer wat hoog en het P-getal in verhouding
tot de stikstof weer te laag. Toch is de schade nog gering, pleksgewijs,
vooral in de stookveuren (droger). Inboeters op den rand van de veur
blijven nog gezond.
N°. 8. Deze grond ziet er bij analyse nog niet zoo slecht uit. De schade
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was al grooter dan in vorige gevallen. Na de eerste snede kwam er niet veel
meer van terecht. Hier was echter een belangrijke andere factor in het spel:
de plant was er ingekomen op mest, die al enkele maanden zat, met als gevolg,
dat de planten een te kouden poot hadden en neiging om van den wortel
te gaan.
N°. 27. Stamt van denzelfden tuin als de reeds behandelde n°. 25 en
n°. 26, maar van den anderen kant van de sloot, waar de grond veel stijver en
kleiiger is. Hier moet men enkele jaren met komkommers wegblijven, daar de
aantasting anders te hevig wordt. Een hooge droogrest, veel stikstof en weinig
fosforzuur geven met de slechtere structuur een aanwijzing voor de sterkere
aantasting hier.
N°. 32. Heeft een zeer hoog CaC03-gehalte; reden hiervan is niet bekend.
De planten sterven hier niet direct af, maar brengen weinig vruchten meer voort
als ze eenmaal aangetast zijn. De meloenen doen het hier nog wel. De droogrest
is veel te hoog, ook het stikstofgetal is aan den hoogen kant, terwijl het fosforzuurgehalte nogal meevalt. Een zuiver aantastingsbeeld was hier niet te
krijgen, daar er vrij veel vruchtvuuraantasting was.
N°. 61. Hier waren de kopeinden van de rijen het best. Oorzaak was,
dat het midden van de rijen wat lager lag, een soort slenk liep dwars door de
rijen, ongeveer over het midden van den tuin. Hier was de structuur ook
slechter, de grond dus te koud voor de planten. Uit de analyse-cijfers blijkt
bovendien, dat de droogrest niet fraai is en het fosforzuurgetal zeer laag.
Hoewel er gekalkt was, was de pH nog aan den lagen kant.
N°. 56. Deze grond was nog slechts enkele jaren in cultuur maar veel
te droog gehouden, zoodat de nog niet hooge droogrest toch relatief weer te
hoog was. Bovendien was de structuur buitengewoon slecht. In de tegenwoor
dige omstandigheden is het dringend noodig, dat men niet dergelijke gronden
uitkiest om een tuin op te beginnen, want het kost kapitalen om van zoo'n
taaien kleigrond een goeden tuingrond te maken.
N°. 29. Deze tuin was 4 jaren geleden uit de wei gespit, was 2 jaren met
komkommers beteeld, toen weer 2 jaren wei geweest en in 1938 opnieuw uit
de wei gespit. Is weer een voorbeeld van een slecht gekozen stuk land. Het was
een zuringweide (zie pH) ; de bovengrond is slecht van structuur en dit wordt
nog verergerd, doordat hier veel gegoten moet worden, omdat de grond geen
vocht opgeeft, doordat er een harde bank van bruinroode klei onderzit.
N°. 18. Hier is van de zieke planten nog maar weinig gesneden. Had
enkele rijen, waarin wel eens slechte planten zaten. Hierop is nu juist de
plantenrij gelegd, met als logisch gevolg, dat nu de heele tuin besmet is. De
pH gaat hier bedenkelijk naar omlaag en het fosforzuurgetal is veel te laag.
Hier wordt zeer eenzijdig gemest, n.l. alleen koemest en varkensmest, nooit
kunstmest.
N°. 13. Had een gezonden tuin, heeft er grond uit Loosduinen opgevaren,
die achtëraf zwaar ziek blijkt te zijn geweest. Nu is een groot deel van den
tuin besmet. Daar, waar geen grond opgebracht is, staan de komkommers
best. Op enkele haarden valt de eene inboeter na den anderen weg.
N°. 12. Was in 1936 nog weiland, in 1937 z.g.n. koud land en nu kom
kommers. De schade valt wel mee, de planten hebben nog tamelijk wat vrucht
gebracht. Droogrest, N- en P-getal wijzen er op hoe groot de schade, hier
aangericht door verkeerde bemesting, is.
N°. 14. De schade is hier grooter, daar na de eerste snede de planten
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gaan afsterven. Hier liggen nu twee jaren achter elkaar komkommers. De
droogrest gaat wel, maar wonderlijk is de verhouding N/P.
N°. 47. Deze grond is veel te droog, bevat weinig humus. De structuur
gaat nog wel. Evenals bij 14 is hier een zeer vreemde N/P-verhouding.
N°. 63. Op dit monster waren nooit komkommers geteeld, wel meloenen.
Deze begonnen nu hier en daar op verdachte wijze af te sterven. Weinig humus
en daardoor te droog, eigenlijk de eenige aanmerking, die men op dezen grond
kan maken.
N°. 17. Was in 1937 nog weiland (zuringwei). Nu komkommers. Heeft
flink gekalkt. Toch is de structuur nog niet best. Dit is een taaie kleigrond.
De plant heeft lang stilgestaan door het koude weer. Op dit nieuwe land is de
droogrest al veel te hoog en het fosforzuurgetal veel te laag. Heeft de ziekte
waarschijnlijk gekregen van een ouder stuk tuin, waar de komkommers heel
slecht meer willen. Br is van deze planten nog goed gesneden vóór ze doodgingen,
maar het gaat, naar de analyse te oordeelen, met dezen grond toch den ver
keerden kant uit.
N°. 33. Op dezen grond komen practisch geen gezonde planten meer voor.
De tuin is nog vrij nieuw (11 jaar), maar is heelemaal met Fusarium besmet.
Eén hoek is er, waar ze direct doodgaan, verder gaan ze niet zoo gauw dood,
maar groeien slecht en brengen weinig of geen vruchten. De grond lijkt veel
te droog. De droogrest is dan ook in alle opzichten te hoog. Zeer hoog is ook
het fosforzuurgetal. Bemest ook veel te zwaar. Er zal heel wat aan ten koste
gelegd moeten worden wil er van dezen tuin nog wat terechtkomen.
N°. 10. Op dezen tuin willen groene komkommers niet meer groeien.
Het is nu twee steken verdolven en nu liggen de gele er vrij goed bij. Toch
komt de ziekte er al weer in. Bemesting eenzijdig, zeer veel schiedammer
(dunne koemest).
N°. 34. Hier zijn nog weinig planten dood, maar er ligt ook geen enkele
goede plant. De grond is veel te droog, terwijl de bemesting ook niet best
geweest is (zie N en P). Veel meer gieten zou hier van belang geweest zijn.
N°. 36. Dit is eigenlijk een zandige veengrond. Ongeveer 35 jaar tuin.
Een ander gedeelte is verdolven en is sindsdien practisch gezond. De grond
is voor een veengrond nogal droog.
N°. 43. Het eerste geval, waar de aantasting iets is afgenomen. Schrijft
dit toe aan veel beteren broeimest. Mest veel schiedammer. De grond maakt
een drogen indruk. Op de droogste einden van de rijen is de aantasting het
ergst.
N°. 57. Deze grond is veel te droog en bevat veel te weinig humus.
De droogrest heeft op zichzelf niets te beteekenen, maar wordt in zoo'n humusloozen grond toch nog relatief hoog.
N°. 59. Ook deze grond is humusarm en houdt te weinig water.
N°. 60. Bevat weinig fosforzuur en voor dezen vrij drogen grond is de
droogrest aan den hoogen kant.
N°. 9. Weinig humus en vrij droog. Groene komkommers willen hier
niet meer; gele blijven nog vrij lang liggen, maar brengen weinig vrucht.
N°. 40. Weinig humus, droog en aan den zuren kant. Gele komkommers
en meloenen gaan hier nog wel. Groene komkommers alleen op de natste
plekken.
N°. 42. De grond is hier nog vrij goed voor komkommers. Alleen door
veel gieten echter kunnen ze voldoende in het leven gehouden worden.
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N°. 45. Weinig humus, weinig stikstof, veel fosforzuur. Geven veel
z.g.n. schiedammer. Grond is te droog.
N°. 46. Geen bijzonderheden. Kon vochtiger zijn, gezien het humusgehalte.
N°. 58. Droogrest te hoog. Geeft veel dolmest en schiedammer.
N°. 62. Droogrest veel te hoog. Veel stikstof in verhouding met fosfor
zuur.
N°. 11. pH laag, droogrest te hoog. Vrij droog, gerekend naar het humusgehalte. De natste plekken zijn hier het ergst, maar hier is ook de structuur
het slechtst.
N°. 21. De droogrest is hier vrij hoog. De ergste aantasting ligt in een
rij, waar de mest te droog is ingegaan. Deze rij is dan ook droger dan de overige,
want bij gieten houdt die droge grond geen water.
Na. 37. De grond bevat hier niet veel humus. De natste plekken zijn het
minst aangetast (zie ook droogrest). Opvallend is verder de weinige stikstof
t.o.v. het fosforzuur. Werkt veel met koemest. Heeft zijn potgrond genomen
van een rij, die verleden jaar ziek was. Resultaat alle komkommers ziek of
dood. Meloenen in denzelfden potgrond staan best. Ook ananasmeloenen,
gepoot op de plaatsen van de reeds afgestorven komkommers, doen het goed.
N°. 38. Op dezen tuin, waar humusgehalte en pH laag, de droogrest vrij
hoog is, werden jarenlang meloenen geteeld en nu voor het eerst komkommers.
Deze zijn grootendeels ziek. Ze brengen wel niet zooveel doode planten als de
vorige, maar een gezonde plant, die een goede snede komkommers geeft,
is er niet bij. Meloenen zijn hier al jaren ziek. Er waren echter heel wat planten
onder deze zieke, die te laat waren ingenepen.
N°. 39. Hier groeien de planten vlot tot aan de eerste snede en sterven
dan geleidelijk af, zonder verder vrucht te geven; opvallend is het lage stikstof
getal.
N9. 41. Humusgehalte laag, evenals pH. Droogrest te hoog. Geeft zeer
veel koemest.
N9. 44. Zeer oude tuin. Groene komkommers kunnen hier niet meer
geteeld worden, en de gele gaan ook afsterven. Veel dolmest en schiedammer
gebruikt. Grond is tamelijk droog.
VERMOGEN TOT ZWAVELWATERSTOFVORMING
Reeds eerder verwezen wij naar een publicatie van FLACHS en KRONBERGER.
Deze factor leek ons bij de komkommercultuur met de enorme hoeveelheden
organisch materiaal in den grond niet van belang ontbloot, waarom wij dan
ook in de versehe grondmonsters deze bepalingen hebben gedaan. Voor de
methode zij verwezen naar de genoemde publicatie. Hier volgt thans een
overzicht van de resultaten; de gronden zijn nu ingedeeld naar de mate van
aantasting.
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Nummer en
kleur loodacetaatpapiertje

Bijzonderheden

A.

7.
12.

Lichtbruin. . . .
Zwart

16.
17.

Bijna blank . . .
Zeer lichtbruin

20.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
30.
48.
54.
55.

Blank
Bruin
Bruin
Bruinzwart . . .
Lichtbruin . . .
Zeer lichtbruin. .
Bruin
Lichtbruin....
Bruin
Lichtbruin . . .
Lichtbruin . . .

Aantasting gering

6 jaar oud. Voor 2e jaar ziek. Droogrest te hoog.
2 jaar oud. Structuur slecht. Droogrest en N veel te hoog.
Fosforzuur veel te laag.
Verdolven grond. Weinig fosforzuur.
Nieuw stuk. Verleden jaar weiland. Structuur slecht Droog
rest te hoog.
Oude tuin.
Tuin 28 jaar oud. pH laag. Droogrest en N te hoog.
3 jaar oud. Structuur matig. Droogrest en N te hoog.
2 jaar oud. Structuur matig.
Oude tuin.
Oude tuin.
Tuin 40 jaar oud. Practisch nog gezond.
Tuin 10 jaar oud. Zeer laag fosforzuurgetal.
Oude tuin; minstens 40. jaar. Veel stikstof en fosforzuur.
Tuin 10 jaar oud.
Tuin 14 jaar oud. Veel eendenmest. Weinig fosforzuur.
B. Aantasting matig

6.
8.
10.
14.
27.
31.
32.
34.
36.
43.
47.

Zeer lichtbruin.
Bruinzwart . .
Bruinzwart . .
Bruin
Lichtbruin . .
Lichtbruin . .
Zeer lichtbruin.
Zwart
Zeer lichtbruin.
Bruinzwart . .
Zwart

.
.
.

49.
50.
53.
57.
60.
61.

Zeer lichtbruin
Zeer lichtbruin
Zeer lichtbruin
Zwart
Zwart
Bruinzwart . . .

.
.
.
.
.

Was vorig jaar nog weiland. Structuur vrij goed. Enorm N-getal
Structuur vrij slecht. Koude mest.
Oude tuin. Veel schiedammermest.
12 jaar oud. Wonderlijke verhouding stikstof en fosforzuur.
Oude tuin. Structuur slecht. Veel stikstof. Hooge droogrest.
Tuin ongeveer 30 jaar oud. Alleen koemest.
11 jaar oud. Structuur vrij goed. Hooge droogrest.
Verdolven grond. Veel te droog. Te veel stikstof.
Tuin 35 jaar oud. Te droog.
8 jaar tuin. Droog. Veel schiedammermest.
Oude tuin. Droog. Weinig humus. Vreemde verhouding
stikstof en fosforzuur.
Oude tuin. Veel te zuur. Te veel N. Hooge droogrest.
Oude tuin.
10 jaar oud. Droogrest te hoog. Eenzijdige bemesting.
Grond veel te droog.
6 jaar oud. Te droog. Weinig fosforzuur.
6 jaar oud. Zeer weinig fosforzuur.
G.

9.
29.

Zeer lichtbruin
Lichtbruin . . .

33.

Zeer lichtbruin . .

35.
40.
42.
45.
46.
51.
56.

Zeer lichtbruin .
Zwart
Bruinzwart . .
Bruin. . . . .
Zwartbruin .. .
Lichtbruin . .
Bruinzwart . .

.
.
.
.
.
.

Aantasting vrij hevig

Grond vrij droog. Weinig humus.
Voor 2 jaar weiland. Structuur slecht. Grond zuur. Bank in
ondergrond.
4 jaar oud. Structuur vrij slecht. Veel te hoogè droogrest.
Hoog fosforzuurgetal.
8 jaar oud. Verdolven. Weinig fosforzuur.
Oude tuin. Weinig humus. Droog eii aan den zuren kant.
Oude tuin. Hier moet veel gegoten worden.
Oude tuin. Weinig humus, veel fosforzuur, weinig N.
Geen bijzonderheden.
Oude tuin. Droogrest te hoog.
Slechte structuur, taaie kleigrond. Veel te droog.
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Nummer en
kleur loodacetaatpapiertje

Bij zonderheden

D,
1.
2.

Zeer lichtbruin
Lichtbruin . . .

4.
5.
15.
18.

Lichtbruin . . .
Blank
Bijna blank . . .
Zeer lichtbruin

Aantasting hevig

Oude tuin. Koude mest. Droogrest te hoog. Veel stikstof.
Tuin 24 jaar oud. Structuur slecht. Hooge droogrest. Veel
stikstof.
25 jaar oud. Structuur slecht. In 1937 verdolven.
Eerste jaar. Veel te zuur. Te veel stikstof.
18 jaar oud. Droogrest en N-gehalte veel te hoog.
27 jaar oud. Alleen varkensmest en koemest. pH te laag.
E. Zeer hevige aantasting

11.

Zwart

13.
19.
21.
37.

Bijna blank . . .
Bijna blank . . .
Zeer lichtbruin
Zwart

38.
39.
41.

Zwart
Zeer lichtbruin
Bruinzwart . . .

44.
52.

Zwartbruin
Bruin

. . .

Zeer oude tuin. Slechte structuur. Lage pH. Te hooge droog
rest.
13 jaar tuin. Besmette grond opgevaren.
Vorig jaar verdolven. Veel koemest.
18 jaar tuin. Te droge mest in de rij.
Zeer oude tuin. Weinig humus. Veel koemest, toch relatief te
weinig stikstof.
Oude tuin. Humus en pH laag.
22 jaar oud. Laag stikstofgetal.
Oude tuin. Droogrest te hoog. pH en humusgehalte laag. Veel
koemest.
Oude tuin. Droog. Veel schiedammermest. Weinig humus.
30 jaar oud. Fosforzuurarme grond.

Uit deze gegevens blijkt wel, dat er geen rechtstreeks verband bestaat
tusschen de mate van Fusariumaantasting en de mogelijkheid tot zwavelwaterstofvorming van den grond, waarop de zieke planten in kwestie groeiden.
Wel blijkt, dat deze tendens tot zwavelwaterstofvorming speciaal in de wat
oudere gronden optreedt, zonder dat direct kan gezegd worden, dat deze
neiging toeneemt naarmate de grond langer in cultuur is. Immers blijkt wel
uit de gegevens, dat op verscheidene oudere tuinen toch de neiging tot zwavel
waterstofvorming zeer gering is. De tendens van toenemende zwavelwaterstof
vorming bij toenemenden „ouderdom" van den tuin is op zichzelf niet ver
bazingwekkend. Een serie monsters, genomen uit diverse kassen en van
buitengrond van den Proeftuin te Naaldwijk, gaf bij een toenemend aantal
jaren, dat de grond onder glas gelegen had, een toenemende kleuring van
blank (buiten) tot zwart (het oudste warenhuis) toe.
Ongetwijfeld wijst de sterke neiging tot zwavelwaterstof ontwikkeling
in bepaalde gronden er op, dat deze in een minder gunstigen toestand verkeeren, waardoor de bacterieflora zich in een verkeerde richting gaat ont
wikkelen, wat dan mede de oorzaak van de Fusariumaantasting kan zijn,
zonder dat het de directe oorzaak is.
INVLOED VAN DE VOCHTIGHEID VAN DEN GROND
In vele gevallen krijgt men de mededeeling: „op den droogsten hoek hebben
wij de sterkste aantasting". Veelal is dat een gevolg van de te hooge droogrest.
Enkele malen hoort men juist het tegenovergestelde: „op de natste stukken
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is het veel erger". Hier is dan vaak óf de te natte koude grond óf een
inzinking van het terrein met plaatselijk slechtere structuur de oorzaak.
Een zeer toevallige omstandigheid gaf ons in den afgeloopen zomer de ge
legenheid te onderzoeken of het ook het al of niet vochtig zijn van den grond
op zichzelf was, dat invloed had op de aantasting. Yan een bemestingsproef
op meloenen in betonnen potten gingen n.l. alle planten practisch tegelijk dood
tengevolge van Fusariumaantasting. Nu waren deze potten alleen langs den
rand gegoten en was geen vocht bij de poot van de planten gegoten, daar
meloenen zeer gevoelig voor vocht zijn ter plaatse. Bij het oprooien van deze
wortels bleek nu, dat de aantasting juist had plaats gevonden in dat deel
van de wortels, dat zich in het drogere middengedeelte van den pot bevond,
terwijl in den vochtigeren buitenkant de wortels blank en gaaf waren. Om
nu na te gaan of de conclusie, die men hieruit zou kunnen trekken, n.l. dat
juist te droge wortels door Fusarium worden aangetast, juist was, zijn de
potten (215 in getal) opnieuw met meloenen bepoot en wel door pitten te leggen
in de leeggekomen potten, zoodat infectie alleen door den besmetten grond
in de potten, maar niet door eventueel zieken potgrond of dergelijke kon
worden veroorzaakt. De planten ontwikkelden zich uitstekend. Van deze
werden er 108 gegoten over het geheele oppervlak van den pot, terwijl de
overige 107 alleen langs de kanten werden gegoten, zooals ook bij de reeds
genoemde bemestingsproef. 1 September ging de eerste plant dood. Pas 3 weken
later volgden andere, terwijl in begin October de koude dagen zeer snel de rest
deden afsterven.
Verloop van de afsterving :
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Bovendien waren bij de geheel gegoten groep nog 3 planten aangetast
door Verticillium en 4 door een bacterierotting. Bij de langs de randen gegoten
groep waren deze cijfers resp. 1 en 7.
Drukken wij het aantal gezonde, verdachte en doode planten in de beide
groepen op verschillende data in cijfers en procenten uit, dan krijgen we het
volgende overzicht:
Geheel gegoten
Datum

Gezond

Verdacht

°/

stuks
22
25
3
6
12

Sept
Sept.
Oct.
Oct.
Oct.

66
71
56
42
9

/o

stuks

°/
/o

61,1
65,7
51,9
38,9
8,3

38
31
34
26

35,2
28,7
31,5
24,1

—

—

Randen gegoten
Dood
stuks
4
6
18
40
99

0//o
3,7
5,6
16,6
37,—
91,7

Gezond

Verdacht

stuks

0/
/o

stuks

°/
/o

42
41
39
23
3

39,3
38,3
36,4
21,5
2,8

59
54
48
40

55,1
50,5
44,9
37,3

•—

—

Dood
stuks
6
12
20
43
104

°/

/o
5,6
11,2
18,7
40,2
97,2
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Uit deze cijfers blijkt, dat hoewel uiteindelijk in beide groepen ongeveer
evenveel planten zijn doodgegaan, toch op dien grond, welke geheel gegoten
werd, de aantasting in den aanvang minder hevig is geweest en deze planten
het dus vermoedelijk ook verder gebracht zouden hebben, wanneer niet de
koude nachten hieraan een einde hadden gemaakt. Dat er verder weinig verschil
tusschen beide groepen was, blijkt ook wel uit het volgende:
Van de aan Fusarium gestorven planten hadden:
0 vruchten

1 vrucht

2 vruchten

Geheel gegoten

10

57

25

Randen gegoten

12

58

26

De overgebleven planten hadden geen vrucht. Dit klopt geheel met de
ervaring in de practijk. Immers slechts in zeer hevige gevallen gaan de planten
direct dood, meestal sterft de plant eerst af wanneer door de vruchten, die
er aan liggen, aan de planten zeer hooge eischen worden gesteld.
Er volgt dus uit deze proef, dat ook op een grond met een lage droogrest, zooals in deze potten, bij een minder goede watervoorziening van de wortels
vroeger een Fusariumaantasting optreedt dan bij goede watervoorziening,
zonder dat uiteindelijk de aantasting in dit laatste geval wordt verminderd.
Dit klopt dus met de stelling van sommige tuinders: „Als ik flink giet, gaan
ze ook wel dood, maar ze liggen toch nog een 14 dagen langer".
CONCLUSIES
Zooals reeds uit opmerkingen bij diverse onderdeelen kan worden afgeleid,
kunnen weinig positieve conclusies worden getrokken. Wanneer wij echter
wat wij tot nu toe verwerkten in het kort samenvatten, kunnen wij het volgende
zeggen:
I. De Fusariose van de komkommer en andere gewassen is voor den tüinbouw een probleem van zeer gevaarlijken omvang geworden.
II. Bij isolatie uit ziek materiaal worden diverse Fusaria gevonden, waarvan
nog nagegaan moet worden in hoeverre deze alle pathogeen zijn.
III. Stoomen is het eenige tot nu toe bekende bestrijdingsmiddel.
IV. Het blijkt, dat uitwendige factoren van allerlei aard (weersomstandig
heden, structuur van den grond, bemestingstoestand etc.) een zeer
belangrijke rol spelen bij het optreden van deze ziekte.
V. In verband met het voorgaande is het dan ook dringend noodig niet
alleen aan de Fusariose aandacht te schenken, maar de geheele kom
kommercultuur en daarmee samenhangende problemen grondig na te
gaan.
WAT KAN DE KOMKOMMERTELER OP HET OOGENBLIK DOEN?
In kassen den grond ontsmetten door stoomen. Voor platglas is nog geen
ontsmetting bekend. Het valt te overwegen in hoeverre voor platglas ook
stoomen in aanmerking zal komen.

47
Verder moet zeer sterk de nadruk gelegd worden op de hygiëne van de
teelt, die veelal schromelijk verwaarloosd wordt. Dus pitten leggen in zuiver
zand. Als potgrond alleen ontsmetten, liefst gestoomden grond gebruiken.
Nooit een plantenrij leggen op een stuk van een tuin waar „wel eens een enkele
zieke plant" voorkomt. Dat beteekent in den regel besmetting van een geheelen
tuin. Nooit planten bijkoopen of koopen, waarvan men niet absoluut zeker is.
Treedt de ziekte eenmaal op, dan aangetaste planten niet ter plaatse laten
afsterven zooals meestal gebeurt, maar vroegtijdig opruimen, zoodat ze geen
besmettingsbron kunnen vormen. Na afloop van de teelt alles ontsmetten
met formaline.
Daarnaast kan in vele gevallen meer zorg worden besteed aan het broeimateriaal en moet aan structuur en bemesting van den grond veel meer aan
dacht worden geschonken. Geen bemesting zonder voorafgaand grondonder
zoek.
Voor de kaskomkommers misschien ook herziening van de staalbereiding.
WAT MOET ER NOG AAN ONDERZOEK GEDAAN WORDEN
De in 1938 genomen proeven kunnen met diverse wijzigingen worden
voortgezet. Het contact met de practijk dient te worden uitgebreid, waarbij
ook voor grondmonsters etc. speciaal aandacht moet worden geschonken
aan gezonde tuinen en aan zeer lichte gevallen om een duidelijken kijk te krijgen
op de redenen voor het ontstaan van de ziekte.
Daarnaast zal het echter noodig zijn a.h.w. de geheele komkommer
cultuur als een probleem te zien, dat om oplossing vraagt, zoowel de kaskomkommercultuur als de platglasteelt.
Bij de kaskomkommer zijn wij vrij goed in staat de groeifactoren te regelen,
maar de staal en staalbereiding zijn hier een kwestie van zeer groot belang.
In de platglasteelt is de bemesting, de structuur van den grond, van waarde.
Daarnaast moet aandacht geschonken worden aan den aanleg van de veuren,
aan den mest, of aan de onderlaag, die er in gebracht wordt.
Wij moeten er ook wel aan denken, dat het type komkommer en de eischen,
die er gesteld worden, eveneens zijn veranderd. De legendarische 45 komkom
mers per raam zijn andere komkommers geweest dan die, welke wij thans
oogsten, dus worden er aan het gewas andere eischen gesteld.
Een belangrijk punt is ook de kwestie van den opkweek van jonge komkommerplanten. Ook in het loopende voorjaar hebben de planten op de plan
tenrij weer in aanzienlijke mate te lijden van een „kouden poot". Dit heeft
tengevolge, dat vele planten op de rijen worden gezet, die verzwakt zijn en
daardoor vatbaarder voor allerlei ziekte-aantastingen, wat zeer gevaarlijk is.
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