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VOORWOORD
De inhoud van deze Mededeeling is zeer zeker van belang voor den
Nederlandschen Tuinbouw en wel niet alleen wat de tomatenteelt zelve
betreft, maar ook van een meer algemeen standpunt bezien.
Hoewel er alleen in wordt medegedeeld, wat de eigenschappen van dit
nieuwe ras zijn en langs welken weg het mogelijk zal zijn om tot een tomatenras te komen, dat minder vatbaar is voor meeldauw en dus een hoogere
opbrengst zal kunnen geven, zal de inhoud toch tot nadenken stemmen met
betrekking tot de plantenveredeling in het algemeen.
Er is ongetwijfeld op dit gebied nog zeer veel te bereiken en het zou
zeker moeten worden toegejuicht, indien men naast de rechtstreeksche ziektenbestrijding door middel van ontsmetting van zaaizaad en het bespuiten of
bestuiven met bestrijdingsmiddelen meer aandacht ging schenken aan het
kweeken van onvatbare rassen.
In dit verband moet een regeling tot bescherming van den kweekerseigen
dom, zooals deze in voorbereiding is, dan ook van groote beteekenis worden
geacht, omdat dit den kweekersarbeid in het algemeen zal stimulecren.
Al is dus, doordat we nu over dit minder vatbare ras beschikken, het
vraagstuk van den tomatenmeeldauw niet opgelost, toch moet deze arbeid
van Dr. Ir. 0. BANG A en de Heeren Ir. J. M. RIEMENS en Ir. C. M. v. D. SLIKKE
zoodanig belangrijk worden geacht, dat hij als Mededeeling wordt gepubliceerd.
's-Gravenhage, 1 October 1941.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

EEN VERGELIJKING VAN HET VOOR MEEL
DAUW ONVATBARE TOMATENRAS „VETO
MOLD" MET ENKELE NEDERLANDSCHE
RASSEN VAN KASTOMATEN
DOOR DR. O. BANGA
RIJKSTUINBOUWCONSULENT VOOR DE
VEREDELING VAN TUINBOUWGEWASSEN

1.

INLEIDING

Meeldauw van de tomaat treedt veelvuldig op in teelten onder glas en
kan daar soms aanzienlijke schade berokkenen. De ziekte wordt veroorzaakt
door de schimmel Cladosporium fulvum Cooke en treedt vooral op bij
temperaturen tusschen 20 en 25° C en bij een hooge relatieve vochtigheid
van de lucht. In de donkere wintermaanden heeft men er meer last van dan
in de rest van het jaar.
Nadat uit onderzoekingen van R. v. SENGBTJSCH en N. LOSCHAKOWA—
HASENB USCH (* 6) was gebleken, dat de wilde tomatensoort Lycopersicon
pimpinellifolium (Jusl.) Mil. (= Solanum racemigerum Lange) onvatbaar
is voor meeldauw, is door verschillende personen getracht een meeldauwonvatbaar tomatenras te kweeken door kruising van deze wilde soort met
cultuurrassen.
In Canada is dit gelukt aan Dr. ARTHUR N. LANGFORD, werkzaam aan
het Vineland Horticultural Experiment Station, Ontario. Hij noemde zijn
nieuwe ras Vetomold (veto = ik verbied; mold = schimmel). Eind 1939
zond Dr. Langford via den Consul-Generaal te Montreal wat zaad van dit
ras aan de Directie van den Landbouw in Den Haag, met verzoek het eens
onder Nederlandsche omstandigheden te willen probeeren. Het hierna
beschreven onderzoek was het gevolg daarvan.
2. OPZET VAN HET ONDERZOEK
Om een geschikte vergelijkingsbasis te hebben werd aan N. V. Gebrs.
van den Berg's Zaadhandel te Naaldwijk zijn sortiment van tomatenrassen
gevraagd. Deze firma stelde ons gratis van 10 rassen monsters zaad ter
beschikking (waarvoor wij ook op deze plaats nog gaarne onzen dank
betuigen). Tevens werd hier nog de Eminent, afkomstig van den Proeftuin
Zuid-Hollandsch Glasdistrict te Naaldwijk aan toegevoegd, zoodat, met
inbegrip van de Vetomold zelf, in totaal 12 rassen met elkaar zijn vergeleken.
De beproefde rassen waren de volgende:
Ras
Eminent
Vetomold
Kampioen . . . . . . . .
Ailsa Craig
Tuokswood
Tuokstir
*)

Inschrijvings
nummer
6
27
28
29
30
31

Ras
Potentaat
Radio
Westlandia
Dukkers
Vahle Leader
Zonderling

Inschrijvings
nummer
32
33
34
35
36
37

Cijfers achter auteursnamen verwijzen naar de literatuurlijst op blz. 32.
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De teelt vond plaats in een koud warenhuis op een zwak leemhoudenden
zandgrond aan de Bornsche Steeg te Wageningen.
Bemesting: per are ruim 700 kg stalmest en 5 kg A. S. F. 12—10—18.
Gezaaid: 27 April 1940. Uitgeplant: 6 Juni 1940. Plantafstand: 100 X
42 cm.
De planten zijn alle op 4 trossen getopt.
De proef werd zoo opgezet, dat de verschillende raseigenschappen, voor
zoover zij in maat of gewicht konden worden uitgedrukt, volgens de méthode
van de strooiingsanalyse1) konden worden vergeleken. Daartoe werd het
beteelde oppervlak verdeeld in drie blokken van ieder 12 gelijkvormige
perceeltjes van 32 planten. Er werd voor gezorgd, dat in ieder blok, ieder
ras éénmaal op een perceeltje voorkwam, zoodat in de proef van ieder ras
in totaal 3 herhalingen voorkwamen. De rangschikking van de rassen in ieder
blok geschiedde volgens het toeval.
Na het afsluiten van de waarnemingen werden bepaald:
de strooiing tengevolge van de ligging in verschillende blokken;
die tengevolge van rasverschillen, en
die tengevolge van toevallige variaties.
Aan de hand van de verhouding van de strooiing tengevolge van ras
verschillen t. o. v. die tengevolge van het toeval, werd bepaald, hoe groot
de kans was, dat de waargenomen rasverschillen slechts toevallige spelingen
van eenzelfde eigenschap onder invloed van de omstandigheden waren en
hoe groot daartegenover derhalve de kans was, dat de waargenomen ver
schillen reëele verschillen in de eigenschappen van de rassen waren.
Wanneer de kans, dat we slechts met toevallige spelingen te doen hebben,
5 % of kleiner is (en derhalve de kans, dat we met reëele verschillen te maken
hebben 95 % of meer is), zal het verschil als practisch betrouwbaar worden
aangeduid. Wanneer deze percentages resp. 1 % en 99 % bedragen, zal het
waargenomen verschil betrouwbaar worden genoemd. Het kiezen van deze
5 % en 1 % „punten" is natuurlijk betrekkelijk willekeurig. De quintessens
is, dat toevallige omstandigheden evenzeer verschillen kunnen veroorzaken
als de echte in aanleg aanwezige verschillen zelf, en dat waarnemingen ons
derhalve geen absolute zekerheid, maar slechts een grooter of kleiner leans
of de zekerheid van een bepaalde conclusie kunnen geven. Hoe kleiner de kans
is, dat het waargenomen verschil slechts toeval is, hoe grooter de kans, dat
het verschil reëel is. We zouden dus voor ieder verschil deze kans afzonderlijk
kunnen berekenen. Maar om een vlotte behandeling van de proefresultaten
mogelijk te maken, worden de conventioneele 5 % en 1 % ;,punten" als
richtsnoer genomen.
Overigens zullen de strooiingsanalyses niet in den tekst worden vermeld,
maar in Bijlage III worden toegevoegd. In den tekst zullen slechts de
gemiddelden voor de waarnemingen van ieder ras worden vermeld en daarbij
zal worden aangegeven hoe groot, in de gegeven omstandigheden van de
genomen proef, een verschil tusschen twee rassen moet zijn om als practisch
betrouwbaar te kunnen gelden.
De Vetomold is niet alleen getoetst in de hier beschreven proef, maar van
het ontvangen zaad is ook iets gezonden aan de Rijkstuinbouwconsulenten
1

)

Strooiing = „variance" (FISHER) — het kwadraat van de standaardafwijking.
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Ir. J. M. RIEMENS te Naaldwijk en Ir. C. M. v. D. SLIKKE te Leeuwarden,
die het ras in 1940 op hunne proeftuinen, resp. te Naaldwijk en te Huizum,
in koude warenhuizen hebben geteeld en het aan een meer globale beoordeeling hebben onderworpen. De beoordeelingen door de heeren RIEMENS
en VAN DER SLIKKE zijn in extenso weergegeven in de bijlagen I en II.
3.

ALGEMEENE INDRUK VAN HET RAS VETOMOLD

Zoowel te Naaldwijk, te Huizum, als te Wageningen vertoonde het ras
Vetomold een volledige onvatbaarheid voor meeldauw. Op alle drie proef
tuinen werden de naast Vetomold geteelde rassen ziek, terwijl Vetomold
zelf vrij van meeldauw bleef. Bovendien werden te Naaldwijk en te Wageningen
planten kunstmatig besmet door ze met sporensuspensies te bespuiten, maar
ook hierdoor trad geen meeldauwziekte op.
Wat groeiwijze en vruchtvorm betreft, komt Vetomold tamelijk sterk
met de Tuckswoodtypen overeen.
De plant is betrekkelijk kort. De bladeren zijn niet lang en zij buigen
omlaag, zoodat de plant een smallen indruk maakt (fig. 6). De vruchttrossen
zijn eveneens kort en zij bevatten een gering aantal bloemen per tros (fig. 20).
De vrucht is grof, misschien nog iets grover dan bij de Tuckswood en vaak
vrij sterk gemoot. Hij is stevig en goed tegen vervoer bestand. Te Wageningen
maakte de kleur van de vruchten een goeden indruk, te Huizum werden
geen aanmerkingen op de kleur gemaakt, maar te Naaldwijk vond men hem
„niet mooi rood" (zie bijlage I). Het percentage schokkers was bij Vetomold
ongeveer van dezelfde orde als bij Tuckswood en bij Potentaat. De vorm
van de A-, B- en C-tomaten was behoorlijk (fig. 17).
De opbrengst was te Wageningen met practische betrouwbaarheid alleen
minder dan die van Ailsa Craig, maar hij was ongeveer van dezelfde orde
als die van de overige 10 rassen (tabel 8). Te Naaldwijk daarentegen was
de opbrengst bepaald gering (zie bijlage I). Te Huizum heeft men de
opbrengst niet bepaald, maar men had den indruk, dat hij lager was dan
die van de ernaast geteelde Ailsa Craig. Hoe het komt, dat de productiviteit
van de Vetomold te Naaldwijk zoo gering was, kunnen wij vooralsnog niet
verklaren, maar blijft een punt voor verder onderzoek. Te Huizum ondervond
de vruchtzetting nadeel door het afvallen van een deel van de bloemen
zonder bevrucht te zijn. Dit verschijnsel deed zich echter op de twee andere
proeftuinen niet voor.
Van andere ziekten dan meeldauw bleven de Vetomold-planten te
Wageningen verschoond, zoodat over de vatbaarheid hiervoor niets kon
worden waargenomen. Te Naaldwijk echter merkte men vatbaarheid voor
mozaïek en vergeling (oorzaak nog onbekend) op en te Huizum zag men
in het laatst van den groeitijd een aantasting van de vruchtstelen van
Vetomold door tomatenkanker (Diplodina lycopersici) optreden. Dit werd
bij Ailsa Craig niet waargenomen.
Alles bij elkaar maakt de Vetomold geen kwaden indruk. Het is van
kweekersstandpunt zeer zeker een mooie prestatie geweest om deze combinatie
tusschen de eigenschappen van grootvruchtigheid en resistentie tegen meel
dauw in één ras te combineeren. Maar aan den anderen kant schijnt het
wel vrij duidelijk te zijn, dat het ras nog niet kan concurreeren met onze
beste tomaten. Althans niet bij de teelt in een koud warenhuis. Het is niet
onmogelijk, dat de resistentie tegen meeldauw bij warme teelt van een
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ongetopt gewas meer tot zijn recht zou komen dan in een koud warenhuis,
daar juist bij eerstgenoemde teelt de vatbare rassen in het verloop van de
teelt vaak zeer sterk in productie terugloopen door meeldauwaantasting.
Maar in ieder geval zal het aanbeveling verdienen door kruisingen van
Vetomold met onze beste rassen een nieuw ras te kweeken, dat onder alle
omstandigheden vooraan kan staan. In het onderstaande volgt eerst een
nadere analyse van de eigenschappen van Vetomold, in vergelijking met
die van 11 andere rassen, en daarna een bespreking van enkele punten, die
met het oog op verder veredelingswerk van belang zijn.
4.

GROEITYPE EN BLADVORM

Wat het algemeene groeitype betreft, waren er onder de 12 onderling
vergeleken tomatenrassen drie hoofdtypen:
a.

de planten vertoonen een breeduitgaanden, ruimen groei. Hiertoe
behooren, ondanks allerlei kleinere onderlinge verschillen, Ailsa Craig
(fig. 1), Eminent, Kampioen, Dukkers, Tuckstir, Potentaat (fig. 2),
Vahle Leader, Radio (fig. 3) en Westlandia;

b.

de groei is ook wel breeduitgaand, maar de bladeren zijn van het z.g.n.
aardappelblad-type. Zij zijn grooter per stuk en kleiner in aantal,
waardoor de heele groei van de plant wat meer open wordt. Dit type
was alleen vertegenwoordigd door de Zonderling (fig. 4);

c.

de planten groeien gedrongen, doordat de bladeren vrij kort zijn en
naar beneden buigen. Hiertoe behooren de Tuckswood (fig. 5) en de
Vetomold (fig. 6).

De tomaat heeft een samengesteld z.g.n. dubbelgeveerd blad. Wat den
bijzonderen vorm hiervan aangaat, zijn de bovengenoemde groepen a en c
niet duidelijk aan het blad te onderscheiden. Wel valt de Tuckstir op door
een groot ijl blad (fig. 7) en onderscheidt zich de Vetomold door een regel
matig compact 'blad, bestaande uit betrekkelijk kort gesteelde blaadjes
(fig. 8), maar overigens zijn de verschillen niet van dien aard, dat ze gemakke
lijk als kenmerkend zijn vast te houden. Men zie hiervoor de afbeeldingen
van bladeren van Tuckswood (fig. 9), Potentaat (fig. 10), Ailsa Craig (fig. 11),
Eminent (fig. 12), Kampioen (fig. 13) en Vahle Leader (fig. 14). De vertegen
woordiger van groep b, de Zonderling, heeft zooals reeds opgemerkt een
zeer typisch blad (fig. 15). De topblaadjes, zoowel die op den algemeenen
bladsteel als die op de zijstelen, zijn zeer groot, terwijl de andere blaadjes
weinig in getal en kleiner zijn. Alle blaadjes zijn, in tegenstelling met de
rassen van de groepen a en c, graafrandig.
5.

LENGTEVERHOUDINGEN VAN DEN STENGEL EN VROEGHEID

De gemiddelde hoogte van de plant, gemeten van grond tot 4en tros,
vertoont bij de 12 rassen verschillen. (Tabel 1).
Om practisch betrouwbaar te zijn moet een verschil tusschen de ge
middelden van rassen in deze proef 6.1 of meer cm bedragen. Met dezen maatstaf
als richtsnoer, zien we, dat de Potentaat, met een gemiddelde hoogte van
116.9 cm, practisch betrouwbaar langer is dan alle andere rassen. Vetomold
staat, tezamen met 5 andere rassen, in lengte onderaan. Tuckstir, Kampioen,
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Fig. 1. Op 4 trossen ge
topte plant van Ailsa Craig

Fig. 2. Op 4 trossen ge
topte plant van Potentaat

Fig. 3. Op 4 trossen ge
topte plant van Radio

Fig. 4. Op 4 trossen ge
topte plant van Zonderling

Fig. 5. Op 4 trossen ge
topte plant van Tuckswood

Fig. 6. Op 4 trossen ge
topte plant van Vetomold
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Fig- 7
Blad van Tuckstir

Fig. 8
Blad van Vetomold

Fig. 9
Blad van Tuckswood

Fig. 10
Blad van Potentaat

Fig. 11
Blad van Ailsa Craig

Fig. 12
Blad van Eminent

Fig. 13
Blad van Kampioen

Fig. 14
Blad van Vahle

Fig. 15
Blad van Zonderling
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TABEL 1
Gemiddelde planthoogte
van grond tot 4en tros
m cm

Ras

Potentaat
Ailsa Craig
Dukkers
Vahle Leader
Eminent
Tuckswood

116,9
109,5
109,0
107,5
104,3
102,5

Tuckstir
Kampioen
Westlandia
Zonderling
Vetomold
Radio

100,4
98,7
97,8
96,3
95,1
93,3

Practisch betrouwbaar verschil

"

6,1

Westlandia, Zonderling en Radio verschillen wel iets in grootte van de
Vetomold, maar de verschillen zijn hier niet groot genoeg om als practisch
betrouwbaar te mogen gelden. Deze rassen kunnen we derhalve beschouwen
als van ongeveer dezelfde lengte als Vetomold. De andere rassen, waaronder
ook Tuckswood, zijn met practische betrouwbaarheid langer dan Vetomold.
Wanneer we nu ook eens de gemiddelde hoogte van den len tros boven
den grond nagaan, dan blijkt de volgorde van de rassen anders te zijn. (Tabel2).
Vetomold staat weer onderaan, tezamen met Zonderling, Vahle Leader
en Tuckswood. Bij de andere rassen staat de le tros met practische betrouw
baarheid hooger boven den grond.
De Potentaat, die in Tabel 1 bovenaan stond, volgt nu direct op de groep
van de Vetomold, terwijl bijv. de Radio, die in Tabel 1 geheel onderaan
stond, nu in de bovenste helft van de reeks staat.
Een hoog opgroeiende plant kan dus heel goed reeds betrekkelijk laag
bij den grond met de vorming van vruchttrossen beginnen. Dit is van belang
met het oog op de vroegheid van een ras. Volgens een onderzoek van
SCHLÖSSER (5) is het echter niet zoozeer het aantal cm dat de eerste
tros boven den grond staat, wat voor de vroegheid bepalend is, maar veeleer
het hoeveelste stengellid, waarin de eerste tros gevormd wordt.
Daarom is nagegaan hoeveel bladknoopen zich bevonden tusschen den
stengelvoet en den len tros. Dit getal geeft meteen aan in het hoeveelste
stengellid de le tros voorkwam. In onderstaande Tabel 3 worden weer
gemiddelden van de aantallen knoopen weergegeven. Daardoor komt het,
dat bij de meeste rassen een gebroken getal vermeld wordt. Dit doet natuurlijk
eenigszins vreemd aan, maar is een gevolg van het middelen van de vele
heele getallen, die door tellen werden gevonden.
Bij Eminent staat de eerste tros practisch betrouwbaar in een hooger
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stengellid dan bij Vetomold, en bij Tuckswood, Zonderling en Vahle Leader
staat de le tros practisch betrouwbaar één of bij Vahle Leader ook vaak
twee stengelleden lager.
Bij de andere zeven rassen blijkt geen practisch betrouwbaar verschil
tegenover Vetomold.
We kunnen nu deze uitkomsten eens vergelijken met de vroegheid van
de verschillende rassen. Deze is op verschillende wijzen in cijfers vastgelegd.
TABEL 2
Gemiddelde afstand incm
van grond tot len tros

Ras

Eminent
Westlandia
Ailsa Craig
Tuckstir
Radio
Kampioen
Dukkers
Potentaat

31.6
29.7
29,5
28,5
28.2
28,1
28,1
26.3

:

Zonderling
Vahle Leader . . .
Vetomold
Tuckswood

.

Practisch betrouwbaar verschil

24.7
23.8
23,3
22,8

*

2,8

TABEL 3
Gemiddeld aantal bladknoopen tusschen blad
voet en len tros

Ras

Eminent

. .

8,0

Ailsa Craig
Vetomold
Westlandia
Kampioen
Tuckstir
Potentaat
Radio
Dukkers

7,3
7,3
7,3
7,1
7,0
6,8
6,8
6,7

Tuckswood
Zonderling
Vahle Leader

6,2
5,9
5,5

Practisch betrouwbaar verschil

0,7
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In de eerste plaats is voor ieder ras nagegaan hoeveel dagen gemiddeld na
de uitplanting verliepen, nadat 10 % van het totale gewicht aan vruchten
geoogst was en nadat 75 % hiervan geoogst was. (Tabellen 5 en 6).
Tevens is voor ieder ras aangegeven hoeveel dagen er gemiddeld na de
uitplanting verliepen, totdat per perceel de eerste 10 kg tomaten was
geproduceerd. Bij sterk uiteenloopende totale opbrengsten zullen de vroegheidsbepalingen aan de hand van een opbrengstpercentage en die aan de
TABEL 4
Gemiddeld aantal dagen
tusschen uitplanting en
10 kg per perceel geoogst

Ras

105
105
105
104
103
102
101
100

Westlandia
Eminent
Vetomold
Ailsa Craig
Tuckswood
Potentaat
Tuckstir
Radio

97
97
96
95

Kampioen
Vahle Leader
Zonderling
Dukkers

7

Practisch betrouwbaar verschil

TABEL 5

Ras

Gemiddeld aantal dagen
tusschen uitplanting en
10 % van de geheele
opbrengst geoogst

.
.
.
.
.
.
.
.

104
104
104
103
103
102
100
100

Kampioen. .
Vahle Leader
Dukkers. . .
Zonderling. .

95
95
95
94

Westlandia
Eminent .
Ailsa Craig
Vetomold .
Tuckswood
Potentaat .
Tuckstir .
R a d i o . . .

Practisch betrouwbaar verschil

.
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TABEL 6

Ras

Potentaat
Eminent
Westlandia
Ailsa Craig
Vetomold
Tuckswood
Radio
Tuckstir
Kampioen
Zonderling
Vahle Leader
Dukkers

.•

Practisch betrouwbaar verschil

Gemiddeld aantal dagen
tusschen uitplanting en
75 % van de geheele
opbrengst geoogst
141
140
139
139
138
137
134
134
131
130
129
129
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hand van een bepaald vast gewicht verschil kunnen maken. In deze proef
ontstond er echter principieel geen verschil in resultaat door.
De volgorde is in de tabellen 4 en 5 practisch dezelfde. Weliswaar ruilen
Vetomold en Ailsa Craig van plaats en evenzoo Zonderling en Dukkers,
maar dit is van geen beteekenis, daar er tusschen deze twee in geen van beide
gevallen een betrouwbaar verschil aanwezig is. T. o. v. Vetomold vertoonen
volgens tabellen 4 en 5 alleen de rassen Kampioen, Vahle Leader, Zonderling
en Dukkers een practisch betrouwbaar verschil. Deze vier rassen zijn dus
ruim een week vroeger met hun eerste 10 kg tomaten per perceel van
32 planten dan Vetomold. De andere rassen zijn gelijk met Vetomold of zóó
weinig vroeger, dat de verschillen bij een opzet als van deze proef niet buiten
de toevalsschommelingen vallen.
Wanneer we vervolgens tabel 6 bekijken, dan blijkt dat er t. a. v. de
norm „75 % geoogst" geen practisch betrouwbare verschillen in vroegheid
zijn te constateeren tusschen Vetomold en een van de andere rassen. Wel
staan weer de rassen Kampioen, Zonderling, Vahle Leader en Dukkers vooraan
in vroegheid en is er tusschen deze rassen en één of enkele van de rassen
van den anderen kant van de reeks een practisch betrouwbaar verschil
aanwezig, maar Vetomold is nu van zijn plaats onder "de laatste rassen
zooveel naar de vroegste toe verschoven, dat de verschillen tusschen deze
en Vetomold minder duidelijk zijn geworden. Dit kan misschien beteekenen,
dat Vetomold in het eind van het groeiseizoen al iets meer in productie afnam
dan de andere rassen. Potentaat daarentegen wordt nu met 141 dagen het
laatste ras, terwijl het in de tabellen 4 en 5 dichter bij het midden van de
reeks staat. Evenzoo zou dit kunnen beteekenen, dat de Potentaat in het
eind van het seizoen nog in toenemende productie was. Want hoe grooter
deel van de tomaten in het eind van het seizoen wordt geoogst, hoe meer
ook het 75 % punt naar achteren schuift. Daar deze verschuivingen echter
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binnen de toevalsschommelingen van deze proef blijven, kunnen we in dit
opzicht slechts vermoedens hebben.
Vergelijken we nu de tabellen 3 en 4, dan zien we, dat van de vier vroege
rassen in tabel 4, Zonderling en Vahle Leader de rassen zijn, waarbij inderdaad
gemiddeld het minste aantal knoopen tusschen stengelvoet en len tros aanwezig
is. Kampioen en Dukkers vertoonen in dit opzicht echter geen betrouwbaar
verschil met de latere rassen zooals Westlandia en Potentaat. Omgekeerd
zet Tuckswood ook al in een betrekkelijk laag stengellid zijn eersten tros aan,
maar behoort hij toch niet tot de vroegste rassen. De conclusie moet dus zijn,
dat het aanzetten van den eersten vruchttros in een laag stengellid blijkbaar
wel met vroegheid kan samengaan, maar dat vroegheid zeker niet alleen
van de plaats van den len tros afhankelijk is.
Bij Tuckswood, Zonderling en Vahle Leader gaat het aanzetten van
den eersten tros in een vroeg stengellid samen met een betrekkelijk geringen
afstand van den len tros tot den grond. Bij Vetomold daarentegen staat
de le tros in cm wel vrij dicht bij den grond, maar is het aantal knoopen
tusschen den len tros en den stengelvoet niet naar verhouding gering. Dus
moeten de stengelleden bij Vetomold wel wat extra kort zijn.
De gemiddelde lengte van een stengellid is voor de verschillende rassen
weergegeven in Tabel 7. Deze slaat uitsluitend op de stengelleden tusschen
den len en den 4en tros gelegen, daar de stengelleden tusschen den stengelvoet
TABEL 7
Gemiddelde lengte in cm
van de stengelleden tus
schen len en 4en tros

Ras
Potentaat
Ailsa Craig
Vahle Leader
Tuckswood
Dukkers

7,9
7,8
7,7
7,6
7,4

Tuckstir
Eminent
Kampioen
Zonderling
Westlandia
Vetomold
Radio

7,3
7,3
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6

Practisch betrouwbaar verschil

'

0,7

en den len tros beneden aan den stengel zeer klein zijn en naar boven toe
veel grooter worden. De stengelleden tusschen den len en den 4en tros komen
in lengte iets dichter bij elkaar.
Vetomold heeft met Radio gemiddeld de kortste stengelleden. Maar
Westlandia, Zonderling, Kampioen, Eminent en Tuckstir vertoonen in deze
proef geen practisch betrouwbaar verschil met Vetomold. Eminent en
Tuckstir vertoonen wel een practisch betrouwbaar verschil met Radio.
Potentaat en Ailsa Craig staan bovenaan wat de lengte van de stengel
leden betreft.
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6.

HET TYPE VAN DE VRUCHT

Wat zijn vrucht betreft, is de Vetomold ongeveer van hetzelfde type
als de Tuckswood en de Potentaat. Dit blijkt bijv. duidelijk uit fig. 16,
waarin de sorteeringspercentages 1), berekend over den geheelen oogst, zijn
uitgezet. Voor ieder ras staan er drie kolommen naast elkaar, aangeduid
met a, b en c. Deze a-, b- en c-kolommen slaan op de totale oogsten van de
drie perceelen van het betreffende ras, onderscheidenlijk in het a-, b- en
'/o

,

a

b

c

a

b

c

Valhe Leader Kampioen

a

b

c

Westlandia

a

b

c

Eminent

a

b

c

Tuckstir

a

b

c

Radro

a

b

c

Zonderling

a

b

c

Ai Isa Craig

a

b

c

Dukkers

a

b

c

Tuckswood

Geruit = % B en bonken
Gearceerd = % A
Gestippeld = % C
schokkers
Wit = % CC en uitschot

a

b

c

Pocentaat

a

b

*/„

c

Vetomold

Zwart — %

Fig. 16
Sorteering van de totale opbrengsten van de 12 tomatenrassen in de t'ëelt in 1940.
Voor ieder ras zijn de sorteeringspercentages uitgezet in 3 kolommen La, b en c).
Deze drie kolommen slaan op de drie perceelen, waarop het ras werji geteeld.

c-blok. In een kolom duidt het geruite vak het % B-tomaten plus bonken aan,
het gearceerde vak het % A-tomaten, het gestippelde vak het % C-tomaten,
zwarte vakken duiden het % schokkers aan, en het resteerende witte vakje
geeft het % CC-tomaten plus uitschot weer.
Allereerst valt op te merken, dat de percentages van de drie perceelen
bij alle rassen zeer behoorlijk overeenkomen, hetgeen aanduidt, dat we eenig
vertrouwen in de uitkomsten kunnen stellen.
We zien dan, dat er principieel twee groepen zijn:
1°. Tuckswood, Potentaat en Vetomold met ongeveer 15—20 % schokkers;
en
2°. de rest van de beproefde rassen, met geen, of hoogstens 1 % schokkers
(alleen Vahle Leader en Dukkers geven enkele schokkers).
x)
De sorteermaten zijn als volgt: A doorsnede 47—57 mm; B doorsnede 57—68 mm;
C doorsnede 40—47 mm; CC doorsnede 35—40 mm. Onder bonken verstaan wij
regelmatig gevormde tomaten van meer dan 68 mm doorsnede. Onder schokkers
onregelmatig gevormde tomaten van alle grootten; gewoonlijk zijn ze gekenmerkt
door een streepvormig stijllidteeken op den neus van de vrucht i. p. v. een puntvormig.
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Binnen de le groep onderscheidt de Vetomold zich door een nog geringer
percentage A-tomaten dan bij Tuckswood en Potentaat wordt aangetroffen.
Binnen de 2e groep geeft de Vahle
Leader de fijnste vruchten (het
grootste % A-tomaten), dan volgen
Kampioen en Westlandia, vervolgens
Eminent, Tuckstir, Radio en Zonder
ling, en tenslotte Ailsa Craig en Dukkers. In groep 2 was Ailsa Craig hier
dus, met Dukkers, de grofste tomaat.
Dat er ook fijnere Ailsa Craigtyperi bestaan, bleek in een proef in
1937, toen Ailsa Craig ongeveer met
Kampioen overeenkwam of zelfs nog
iets fijnere vruchten gaf dan dit ras
(zie fig. 18). In de proef in 1937 is niet
met herhalingen gewerkt. De rassen
waren vrijwel alle van andere herkomst
dan die, welke in 1940 uitgezaaid zijn.
Alleen Eminent is precies hetzelfde
in 1940 als in 1937, daar in 1940 ge
Fig. 17
zaaid is van zaad, dat nog van 1937
De vorm van de vrucht bij Vetomold.
was overgebleven. Over het algemeen
Van boven naar beneden: C-tomaten;
schijnen de planten in 1937 iets minder A-tomaten; B-tomaten + een bonk;
eenige van dezelfde vruchten in doorsnede.
grof gegroeid te zijn dan in 1940.
Op de maatverdeeling is 1 zwart of wit
De hooge percentages schokkers
hokje = 1 cm.
bij Tuckswood, Potentaat en Vetomold

0 ^^
Ailsa Craig

1221
Kampioen

1223

^

Eminent Succes

Eûfl

623

Tuckstir

KSO

BSfl

Bää

Kampioen

Radio

Dukkers

Küa

BEL 0

Potentaat

Geruit = % B en bonken
Gearceerd = % A
Gestippeld = % C
Zwart = %
schokkers Wit = % CC en uitschot
Fig. 18. Sorteering van de totale opbrengsten van eenige tomatenrassen in 1937,
evenals de tomaten van 1940, in een koud warenhuis geteeld
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hangen samen met de neiging tot veelhokkigheid van de vruchten van deze
rassen. Practisch alle schokkers blijken bij doorsnijden 4-, 5-, 6- tot soms wel
10-hokkig te zijn.
Bij de A-, B- en C-tomaten van deze rassen komen ook 4- en 5-hokkige
vruchten voor, maar meestal geen vruchten met een zeer groot aantal hokken.
In fig. 19 is aangegeven hoe de procentische verdeeling van de 2-, 3-,
•/.

%

Geruit = % 2-hokkige vruchten
Gearceerd = % 3-hokkige vruchten
Gestippeld
= % 4-hokkige vruchten
Zwart = % 5-hokkige vruchten
Fig. 19
Het aantal hokken in een vrucht bij de 12 rassen in 1940 geteeld, bepaald van één
monster vruchten per ras en uitgedrukt in percenten. Ieder monster bevatte uitsluitend
A-, B- en C-tomaten.

4-, en 5-hokkigheid bij de gezamenlijke A-, B- en C-tomaten van de 12
beproefde rassen is geweest.
Daar bij de proef in 1937 gebleken was, dat de procentische verdeeling
van de hokkigheid bij de A-, B- en C-tomaten niet zooveel uiteenliep, zijn
de monsters A-, B- en C-tomaten, die in 1940 op hokkigheid onderzocht
zijn, bijeengevoegd, omdat sommige van deze monsters na de sórteering
wat klein waren uitgevallen.
Bij de groep van Ailsa Craig, Eminent, Tuckstir, Westlandia, Zonderling,
Vahle Leader, Radio, Dukkers en Kampioen, zien we in hoofdzaak 2-hokkige
vruchten, benevens 10—40 % 3-hokkige vruchten.
Bij Potentaat, Tuckswood en Vetomold daarentegen komen slechts
2—9 % 2-hokkige vruchten voor, 64 tot 74 % 3-hokkige vruchten, 17—26 %
4-hokkige en nog 2—7 % 5-hokkige vruchten. De neiging tot veelhokkigheid
komt dus ook in de A-, B- en C-tomaten tot uiting.
7.

GEMIDDELDE OPBRENGST PER PLANT

Wanneer hier de gemiddelde opbrengst per plant voor de verschillende
rassen wordt aangegeven, dan moet men daarbij in het oog houden, dat de
planten alle op 4 trossen zijn ingesnoeid en dat de planten op onderlinge
afstanden van 100 X 42 cm waren gezet.
De gemiddelde opbrengsten zijn opgenomen in tabel 8.
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TABEL 8
Gem. opbrengst
per plant in kg

Idem, indien de op
brengst van Vetomold
= 100 is

Ailsa Craig

3,364

118

Potentaat
Eminent
Radio
Tuckswood
Westlandia
Dukkers
Vetomold
Zonderling
Tuckstir
Vahle Leader
Kampioen

3,132
3,077
2,967
2,962
2,908
2,904
2,846
2,808
2,762
2,739
2,642

110
108
104
104
102
102
100
99
97
96
93

Practisch betrouwbaar verschil

0,384

13

Ras

Wanneer we Vetomold als vergelijkingsnorm nemen, dan zien we, dat
alleen Ailsa Craig met practische betrouwbaarheid een hoogere opbrengst
heeft gegeven. T. o. v. alle andere rassen zijn de verschillen met Vetomold
te klein om ze met voldoende zekerheid van mogelijke toevallige schomme
lingen in de opbrengst tengevolge van de omstandigheden te kunnen onder
scheiden. Dit neemt niet weg, dat bijv. Potentaat en Eminent met practische
betrouwbaarheid meer opbrengst geven dan Kampioen, en dat Tuckstir
en Vahle Leader practisch betrouwbaar in opbrengst achterblijven bij
Potentaat. We richten hier echter speciaal het oog op Vetomold, en dan is
de conclusie, dat hij in opbrengst niet met de hoogste in het geteelde sortiment
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Fig. 20

Grafische voorstelling van de gemiddelde opbrengsten per plant, uitgedrukt in kg.
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mee kan doen, maar dat hij toch tegenover rassen als Radio, Tuckswood,
Westlandia, Dukkers, Kampioen, e. a. geen slecht figuur slaat wat zijn
kg-opbrengst betreft.
8.

ANALYSE VAN TROSEIGENSCHAPPEN

Vetomold onderscheidt zich door zeer korte vruchttrossen. In de tabellen
9, 10, 11 en 12 zijn de gemiddelde lengten van den len, 2en, 3en en 4en tros
van ieder ras aangegeven.
TABEL 9

TABEL 10
Gemidd. lengte
in cm van den
len tros

Ras

Ras

Gemidd. lengte
in cm van den
2en tros

Vahle Leader
Eminent
Radio
Westlandia
Zonderling
Dukkers
Kampioen
Ailsa Craig
Tuckstir
Potentaat

18,7
17,5
17,1
16,4
15,9
15,1
14,6
14,6
14,0
13,0

Vahle Leader
Westlandia
Radio
Zonderling
Eminent
Dukkers
Ailsa Craig
Kampioen
Tuckstir
Potentaat
Tuckswood

33,4
29,6
28,2
27,6
26,8
26,5
26,4
24,8
24,5
21,4
20,0

Tuckswood
Vetomold

11,3
8,4

Vetomold

14,8

Praetisch betrouwbaar
verschil

3,3

4,7

TABEL 12

.TABEL 11
Gemidd. lengte
in cm van den
3en tros

Ras

Vahle Leader
Westlandia
Eminent
Kampioen
Dukkers
Radio
Zonderling
Ailsa Craig
Tuckstir
Potentaat
Tuckswood

Vetomold

Praetisch betrouwbaar
verschil

:

41,1
37,4
32,5
32,0
32,0
31,1
30,8
30,2
28,8
26,6
25,7

. . . . . .

Praetisch betrouwbaar
verschil

4,7

Ras

Gemidd. lengte
in cm van den
4en tros

Vahle Leader
Westlandia
Eminent
Kampioen
Radio
Zonderling
Tuckstir
Ailsa Craig
Dukkers
Tuckswood
Potentaat

36,9
34,4
31,8
31,5
31,4
31,3
30,4
29,7
28,4
27,3
27,2

Vetomold

18,5

Praetisch betrouwbaar
verschil

5,0
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TABEL 13

Ras

TABEL 14
Gemidd. aantal
bloemen op den
len tros

Ras

Zonderling
Westlandia
Vahle Leader
Eminent
Dukkers
Ailsa Craig
Radio
Tuckswood
Kampioen
Tuckstir
Potentaat

8,5
8,3
8,3
8,2
8,0
8,0
7,9
7,6
7,5
7,4
7,2

Vetomold

6,0

Tuckswood
Vetomold

7,9
7,1

Practisch betrouwbaar
verschil

1,0

Practisch betrouwbaar
verschil

0,9

TABEL 15
Ras

Vahle Leader
Eminent
Dukkers
Kampioen
Westlandia
Ailsa Craig
Zonderling
Tuckstir
Radio
Potentaat
Tuckswood

Westlandia
Ailsa Craig
Radio
Zonderling
Vahle Leader
Eminent
Dukkers
Tuckstir
Kampioen . . -. . . .
Potentaat

Gemidd. aantal
bloemen op den
2en tros
10,9
10,5
10,3
10,3
10,1 '
9,7
9,5
9,3
9,1
8,3

TABEL 16
Gemidd. aantal
bloemen op den
3en tros
13,2
12,7
12,6
12,1
12,0
11,4
11,3
10,6
10,4
9,6
9,3

Ras

Eminent
Westlandia
Vahle Leader
Ailsa Craig
Kampioen
Potentaat
Tuckswood
Radio
Zonderling
Dukkers
Tuckstir

Gemidd. aantal
bloemen op den
4en tros
12,8
12,7
12,2
11,3
11,3
11,1
11,0
10,9
10,7
10,7
10,5

Vetomold

7,5

Vetomold

7,9

Practisch betrouwbaar
verschil

1,3

Practisch betrouwbaar
verschil

1,6

De tweede, derde en vierde tros van Vetomold zijn met practische
betrouwbaarheid kleiner dan die van alle andere rassen. De eerste tros van
Tuckswood vertoont geen betrouwbaar lengteverschil met dien van Vetomold,
maar bij alle andere rassen is hij practisch betrouwbaar langer.
Tuckswood en Potentaat blijven overigens bij alle vier de trossen onderaan
in de reeks, Vahle Leader staat bij alle vier bovenaan.
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Fig. 21. Vetomold
Boven:
3e tros.
Beneden: Ie tros.

Fig. 22. Potentaat
Boven:
3e tros.
Beneden: Ie tros.

Fig. 23. Ailsa Craig
Boven:
3e tros.
Beneden: Ie tros.

&
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Fig. 24. Westlandia
Boven:
3e tros.
Beneden: Ie tros.

Fig. 25. Vahle Leader
Boven:
3e tros.
Beneden: Ie tros.
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Op de foto's in fig. 21, 22, 23, 24 en 25 ziet men den len en den 3en tros
afgebeeld van Vetomold, Potentaat, Ailsa Craig, Westlandia en Vahle Leader.
De verschillen springen op deze foto's ook duidelijk in het oog.
Ook wat het aantal bloemen per tros betreft, staat Vetomold onderaan.
Vetomold vertoont op den len, 3en en 4en tros een practisch betrouwbaar
verschil t. o. v. alle 11 andere rassen. Op den 2en tros gaat dit alleen t. o. v.
Tuckswood niet op, maar ook hier scheelt het maar weinig.
Tusschen de overige rassen bestaan ook nog wel hier en daar practisch
betrouwbare verschillen, maar de volgorde in de reeks van boven naar beneden
is voor de verschillende trossen nogal uiteenloopend. Daardoor is het moeilijk
om voor de verschillende rassen de relatie tusschen aantal bloemen, vrucht
type en opbrengst na te gaan. Het is echter wel duidelijk, dat Vetomold met
zijn gering aantal bloemen per tros een betrekkelijk grove vrucht moet voort
brengen, als we dit ras bijv. eens vergelijken met Westlandia, die ongeveer
evenveel kilo's per plant oplevert, maar gemiddeld veel meer bloemen en
derhalve ook veel meer vruchten per tros voortbrengt.
9.

ENKELE OPMERKINGEN IN VERBAND MET HET KWEEKEN
VAN NIEUWE TOMATENRASSEN

In verhouding tot sommige andere gewassen is de tomaat niet bijzonder
moeilijk wat zijn veredelingstechniek betreft. Zij is overwegend zelf bestuivend.
Bij buitenteelt heeft men (1, 3) verbasteringspercentages van % à 5 %
vastgesteld, maar bij de teelt onder glas schijnt verbastering maar zeer zelden
op te treden. Daardoor is bij practisch veredelingswerk in kassen isolatie
overbodig. Men kan zorgen, dat er tusschen tomaten, die elkaar niet mogen
bevruchten een paar rijen van een ander hoogopgaand gewas staat of iets
dergelijks, maar inhulling van bloemen is niet noodig.
De meeldraden zijn bij de tomaat vergroeid tot een kokertje, dat om den
stijl staat. Wil men een bepaalde bloem met stuifmeel van een andere tomaten
plant bestuiven, dan moet het meeldradenkokertje worden verwijderd als
de bloem nog gesloten en zoowat halverwege ontwikkeld is. Zoodra deze
n. 1. zijn volle grootte heeft bereikt en zich opent, heeft reeds zelfbestuiving
plaats gevonden. Na het verwijderen van het meeldradenkokertje van een
bloem van de uitgekozen moederplant (de z.g.n. castratie), neemt men een
meeldradenkokertje van een geopende bloem van de uitgekozen vaderplant
en brengt het stuifmeel hiervan op den stempel van de gecastreerde bloem
van de moederplant. Men bevrucht op deze wijze een groot aantal bloemen,
en verwijdert alle andere of merkt de kunstmatig bevruchte bloemen met
etiketjes.
De zaden van de vruchten, die uit de kunstmatig bevruchte bloemen
ontstaan, geven de le kindergeneratie of Fx. Door zelfbestuiving van deze
Fj-planten ontstaat de 2e kindergeneratie Of F2. De selectie begint pas in
de F2. Daarom behoeft men niet zoo bijzonder veel Frplanten te kweeken,
maar moet men zooveel mogelijk F2-planten zien te krijgen. In de F2 zoekt
men een aantal planten uit, die een goeden indruk maken, en oogst van
deze planten afzonderlijk de zaden. Deze per plant afzonderlijk geoogste
zaden worden ook afzonderlijk uitgezaaid, zoodat men een aantal afzonderlijke
stammen krijgt. De stammen, die goed en gelijkvormig zijn, houdt men aan,
de andere worden uitgeschakeld. Wanneer in de uitgeschakelde stammen
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nog eens een paar extra mooie planten voorkomen, kan men ook hier
natuurlijk weer stammen van kweeken.
Door aldus stamselectie toe te passen komt men het snelst en het zekerst
vooruit. Dit zal hieronder aan de wijze van overerving van den erffactor voor
onvatbaarheid voor meeldauw en aan dien voor de veelhokkigheid van de vrucht
nog nader worden toegelicht.
10.

DE OVERERVING VAN DE ONVATBAARHEID VOOR MEELDAUW

Bij de onvatbaarheid voor meeldauw moet onderscheid worden gemaakt
tusschen algeheele immuniteit en een meer of minder hoogen graad van
resistentie.
Lycopersicon pimpinellifolium bevat een erffactor, die algeheele immuniteit
veroorzaakt (2, 6). Deze immuniteit is dominant over vatbaarheid, zoodat
de bastaard tusschen Lycopersicon pimpinellifolium en een vatbaar ras van
onze gewone cultuurtomaten eveneens immuun is. De bastaard (de Fx)
splitst in zijn nakomelingen (de F2) echter op in immune en vatbare planten
naar de verhouding 3 : 1. Van de drie immune planten is er één homozygoot
voor immuniteit, dus constant voor deze eigenschap, terwijl twee heterozygoot
zijn en in hun nakomelingen dus verder opsplitsen in immune en vatbare
planten naar de verhouding 3 : 1 .
Bij kruising van Vetomold met een vatbaar tomatenras zal men hetzelfde
zien, daar Vetomold eveneens den erffactor voor immuniteit t. o. v. meeldauw
bezit.
Voor den plantenveredelaar komt het er nu op aan uit de F2 en uit
daaruit verkregen populaties de constant immune planten, die ook overigens
aan de gestelde eischen voldoen, eruit te zoeken. Op het oog zijn de constant
immune niet van de verder splitsende immune planten te onderscheiden.
Het verschil tusschen deze twee typen kan pas blijken als men er de na
komelingschappen van kan beoordeelen. Daarom moet men stamselectie
toepassen. De gang van zaken is dan deze, dat men een kruising met Vetomold
maakt, van de verkregen bastaarden (de Fj) zaad wint en pas in de nakome
lingen van deze bastaarden (de F2) gaat selecteeren. Zoekt men hier bijv.
50 mooie veelbelovende planten uit, dan moet men het zaad van ieder van
deze 50 planten afzonderlijk houden en het vervolgens afzonderlijk uitzaaien.
Men krijgt dan 50 stammen. De stammen, waarin planten met vatbaarheid
voor meeldauw voorkomen, dus de splitsende stammen, worden uitgeschakeld,
want hierin zitten vele planten, die ook verder weer splitsen. Die, welke
geheel vrij van meeldauwvatbare planten zijn, bestaan uit nakomelingen
van constant immune planten en zijn derhalve zelf ook alle constant. Deze
stammen worden, voor zoover zij ook overigens goed zijn, aangehouden voor
verdere vergelijking en selectie. Alleen als er in de splitsende stammen nog
eenige bijzonder mooie planten voorkomen, kan men deze afzonderlijke planten
ook aanhouden en ze opnieuw als uitgangspunt voor stamselectie benutten.
Behalve een erffactor voor algeheele immuniteit, bestaan er ook erf
factoren in tomatenrassen, die een meer of minder groote mate van resistentie
tegen meeldauw veroorzaken. Hierbij moet in het oog worden gehouden,
dat er verschillende physiologische vormen van Cladosporium fulvum bestaan.
LANGFORD trof er in Canada vier aan. *) Hij onderscheidde deze als volgt:
x)

Bij ons kunnen wel weer andere vormen voorkomen.
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Physiologische vorm 1: Potentate1) gevoelig; Stirling Castle tamelijk
resistent.
Physiologische vorm 2: Potentate gevoelig; Stirling Castle gevoelig.
Physiologische vorm 3: Potentate gevoelig, maar optreden van necrose
en geen sporenvorming; Stirling Castle tamelijk resistent.
Physiologische vorm 4: Potentate en Stirling Castle allebei gevoelig, met
symptomen als bij vorm 3 op Potentate.
Ailsa Craig gedraagt zich zooals Potentate en is dus ook voor alle vier
vormen gevoelig. Tuckswood daarentegen komt in zijn reactie overeen met
Stirling Castle, d.w.z. dat hij resistent is tegen de vormen 1 en 3, en gevoelig
voor de vormen 2 en 4. Volgens het onderzoek van LANGFOKD is deze vorm
van resistentie toe te schrijven aan een afzonderlijken erffactor. Verder komt
er in Lycopersicon pimpinellifolium behalve de erffactor voor immuniteit,
bovendien nog een erffactor voor, die tamelijk resistent maakt tegen alle vier
physiologische vormen van Cladosporium fulvum.
De twee erffactoren voor resistentie (die tegen alle 4 vormen en die tegen
de vormen 1 en 3) zijn beide dominant over vatbaarheid, maar vermoedelijk
niet volledig.
Waar Vetomold echter reeds den factor voor immuniteit bevat, ligt het
voor de hand om niet te blijven rusten bij een meer of minder groote resistentie
tegen meeldauw, maar een ras te kweeken, dat werkelijk immuun is. Wij stippen
het bestaan van de twee erffactoren voor resistentie, naast die voor immuniteit,
dan ook alleen maar even aan om te waarschuwen, dat men de door kruising
te winnen populaties moet selecteeren onder omstandigheden, die gunstig
zijn voor het optreden van meeldauw, anders loopt men de kans, dat men
betrekkelijk resistente typen voor immune aanziet.
11.

DE OVERERVING VAN DE VEELHOKKIGHEID VAN DE VRUCHT

Voor zoover de beschikbare literatuur aangeeft (4, 7) en voor zoover
aangenomen mag worden, dat de daarin vermelde uitkomsten ook op onze
rassen van toepassing zijn, schijnt 2- tot 3-hokkigheid van de vruchten
dominant te zijn over veelhokkigheid. De bastaard tusschen een plant met
2-3-hokkige vruchten en een plant met veelhokkige vruchten heeft dus
2-3-hokkige vruchten. De nakomelingschap hiervan splitst in 2-3-hokkige
en veelhokkige vruchten naar de verhouding van 3:1. Wanneer men een
ras met veelhokkige vruchten wil kweeken kan men ze er in de F2 meteen
zuiver uithalen, daar een recessieve eigenschap in de P2 alleen optreedt als
hij homozygoot d. i. constant aanwezig is. Om een ras te kweeken, dat
constant is voor 2-3-hokkigheid, moet men echter weer stamselectie toepassen
om de splitsende typen, die in de P2 naast de constante optreden, kwijt te
raken.
Veelhokkigheid van de vrucht schijnt niet identiek te zijn met geribdheid
van de vrucht. Deze twee eigenschappen schijnen door afzonderlijke erf
factoren te worden beheerscht. „Gladde vrucht" is dominant over „geribde
vrucht", met een splitsing volgens de 3 : 1 verhouding in de F2.
*) Hier is de naam „Potentate" uit de onderzoekingèn van LANGFORD over
genomen, omdat het niet geheel zeker is dat deze variëteit identiek is met onze
„Potentaat".
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Tenslotte moet er nog öp gewezen worden, dat 2-3-hokkigheid en veelhokkigheid niet aan een enkele vrucht vast te stellen zijn, daar bij de planten
met, veelhokkige vruchten ook vruchten voorkomen, die 3-hokkig of zelfs
2-hokkig zijn. Men moet bij de beoordeeling van een plant derhalve tenminste
een 10—20 vruchten doorsnijden om de hokkigheid te kunnen beoordeelen.
12.

BESPREKING VAN RESULTATEN EN RICHTPUNTEN

Na bovenstaande uiteenzettingen aan de hand van de afzonderlijke
proeven volgt hier eerst een overzicht in vogelvlucht over het geheel van de
verkregen resultaten t.o.v. het vruchttype, de opbrengst en de oogstzekerheid
van het ras Vetomold en daarna nog een bespreking van eenige richtpunten
bij het verdere veredelingswerk.
Type van de vrucht. De Vetomold brengt een goed gevormde vrucht
voort, tamelijk grof, soms wat te sterk gemoot, maar stevig en goed tegen
vervoer bestand. De kleur is een weinig helderder dan die van de Ailsa Craig,
maar toch intens. Het vruchttype van de Vetomold sluit in hoofdzaak nauw
bij dat van de Tuckswood en de Potentaat aan. Deze drie rassen kenmerken
zich, doordat zij ongeveer 15—20 % schokkers *) voortbrengen, welk hooge
percentage schokkers schijnt samen te hangen met de neiging tot veelhokkigheid. Bij doorsnijden blijken nl. practisch alle schokkers 4-, 5-, 6- tot soms
wel 10-hokkig te zijn. Ook bij de A-, B- en C-tomaten van deze drie rassen
komt veelhokkigheid voor. Zij bevatten slechts 2—9 % tweehokkige vruchten,
64—74 % driehokkige, 17—26 % vierhokkige en nog 2—7 % vijfhokkige
vruchten. Scherp hiertegenover staat de tweede groep, die van de hier
vergeleken rassen Ailsa Craig, Dukkers, Radio, Zonderling, Tuckstir, Eminent,
Westlandia, Kampioen en Vahle Leader omvatte. Deze rassen brengen geen
of practisch geen schokkers voort. Hun vruchten zijn voor 60—90 % twee
hokkig en voor 10—40 % driehokkig. Men zie hiervoor de graphische voor
stellingen in fig. 16 en 19 op blz. 18 en 20.
Het percentage A-tomaten is bij de groep van Tuckswood, Potentaat en
Vetomold tamelijk gering, maar bij Vetomold nog wat kleiner dan bij Tucks
wood en Potentaat (Fig. 16).
Opbrengst. Bij de beoordeeling van de opbrengst moet in acht worden
genomen, dat de planten zoowel te Huizum, te Naaldwijk als te Wageningen
in een koud warenhuis werden geteeld. Te Wageningen stonden zij op
afstanden van 100 X 42 cm en waren zij alle op 4 trossen getopt.
Op den proeftuin te Huizum had men den indruk, dat Vetomold een
minder groote opbrengst gaf dan Ailsa Craig. Op dien te Naaldwijk was de
opbrengst van Vetomold zelfs zeer gering, nl. slechts 1,4 kg per plant. In
Wageningen daarentegen stond de opbrengst op hetzelfde peil als van het
gros van de 12 beproefde rassen, nl. gemiddeld op 2,8 kg per plant. Alleen
Ailsa Craig produceerde met 3,4 kg per plant betrouwbaar meer. De opbrengst
van de andere 10 rassen liep uiteen van 2,6 tot 3,1 kg per plant. De verschillen
van deze 10 opbrengsten met die van Vetomold zijn bij den gevolgden proef
opzet te klein om betrouwbaar geacht te kunnen worden. Men zie ook ta bel 8
op blz. 21 en de graphische voorstelling in fig. 20 op blz. 21.
1)
Onregelmatig gevormde vruchten met
den neus.

een streepvormig stijllidteeken op
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Wat de vroegheid van de opbrengst betreft, waren er bij de vergeleken
rassen twee groepen te onderscheiden. Kampioen, Vahle Leader, Zonderling
en Dukkers waren duidelijk vroeger dan Vetomold, terwijl Radio, Tuckstir,
Potentaat, Ailsa Craig, Eminent en Westlandia in vroegheid niet betrouwbaar
van Vetomold verschilden. Bij Vetomold was 105 dagen na de uitplanting
de eerste 10 kg vruchten per perceel van 32 planten geoogst, bij Kampioen,
Vahle Leader, Zonderling en Dukkers was dit 95—97 dagen na de uitplanting
het geval. Vetomold behoort dus, evenmin als Ailsa Craig, tot de vroegste
van de vergeleken rassen. Men zie ook tabel 4 op blz. 15.
OogstzeJcerheid. Gevoeligheid van het gewas voor ziekten en ongunstige
omstandigheden kunnen den "oogst zeer onzeker maken. Hoe sterker een ras
hiertegen is, hoe zekerder de oogst. Bij het hier besproken onderzoek stond
de gevoeligheid voor meeldauw op den voorgrond en vermeld kan worden,
dat de aantasting van Vetomold door meeldauw op geen der drie proeftuinen
kon worden waargenomen. De andere rassen werden zonder uitzondering
ziek, maar Vetomold bleef, ook na opzettelijke bespuiting met sporensuspensies
geheel vrij. Meeldauw zal derhalve bij het ras Vetomold de oogstzekerheid
niet in gevaar kunnen brengen. Dit is zeer belangrijk. Van de gevoeligheid
voor andere ziekten weten we echter nog weinig. Te Wageningen bleven de
planten van Vetomold in alle opzichten goed gezond. Maar te Huizum nam
men in het laatst van het groeiseizoen waar, dat de vruchtstelen van Vetomold
door tomatenkanker werden aangetast, een euvel waarvaln Ailsa Craig
verschoond bleef, terwijl na den bloei reeds een deel van de bloemen onbe
vrucht was afgevallen. Te Naaldwijk werd opgemerkt, dat Vetomold evenals
andere rassen vatbaar is voor mozaïek en voor een nog onbekende ziekte,
die men met den naam „vergeling" aanduidt. Meer ervaring zal noodig zijn
om inzake eventueele bijzondere gevoeligheid voor andere ziekten dan meel
dauw en voor ongunstige omstandigheden, een goed begrip te krijgen. We
kunnen dus nog best voor verrassingen komen te staan, maar de onvatbaarheid
voor meeldauw is een zeer belangrijk feit, dat de Vetomold op zijn minst
als materiaal om mee verder te kweeken van zeer groote waarde maakt.
Analyse van eigenschappen en enkele richtpunten voor verdere kweekersarbeid. Om nu eenige richtpunten voor verderen kweekersarbeid met de
Vetomold te verkrijgen, is het onderzoek niet beperkt tot vruchttype, op
brengst en oogstzekerheid, maar zijn zijn eigenschappen nog wat meer in
details met die van de andere rassen vergeleken.
Ten aanzien van de vrucht van Vetomold is reeds opgemerkt, dat zij
grof is. Het kilogewicht van de opbrengst per plant is dus verkregen door
een betrekkelijk gering aantal groote vruchten. Dit klopt met de waarneming,
dat Vetomold een korten vruchttros met een klein aantal bloemen per tros
bezit (fig. 21—25 op blz. 24). Uit de tabellen 9 tot en met 16 blijkt zelfs, dat
Vetomold zoowel kortere trossen als een geringer aantal bloemen per tros
heeft dan alle andere 11 vergeleken rassen. Wanneer we door verdere ver
edeling van de Vetomold zijn productievermogen willen opvoeren, dan zal
een eerste richtpunt dus kunnen zijn te trachten er een grooteren tros met meer
bloemen per tros in te brengen. Dan komen er meer vruchten per tros en bestaat
de kans, dat hierdoor ook de totale opbrengst per plant grooter wordt. Hoe de
overerving van korte trossen met weinig bloemen tegenover langere met
meer bloemen is, is niet bekend.
Een tweede richtpunt kan het wegwerken van de 15—20 % schokkers zijn.
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Men zal dit waarschijnlijk automatisch bereiken als men in de richting van het
2—3-hokkige vruchttype werkt, zooals reeds boven is uiteengezet. De erf
factor voor 2—3-hokkige vruchten schijnt dominant te zijn over dien voor
veelhokkigheid. Dit houdt in, dat na een kruising tusschen Vetomold en een
ras als Ailsa Craig de bastaard (de l'\ generatie) uitsluitend 2—3-hokkige
vruchten voortbrengt en dat van de planten uit het zaad van dezen bastaard
(dat wordt de F2) 1/4 deel veelhokkige vruchten heeft (dus vruchten, die
waarschijnlijk voor een deel tot schokkers worden) en 3/4 deel 2—3-hokkige
vruchten. Van dit 3/4 deel van de planten met 2—3-hokkige vruchten is
1U deel zaadvast voor 2—3-hokkigheid, terwijl het resteerende 2/ deel in
4
de nakomelingen verder gesplitst wordt in 2—3-hokkige en meerhokkige.
Om de zaadvaste typen te kunnen uitzoeken, kan men het best stamselectie
toepassen. Men moet er verder aan denken, dat ook de planten met de neiging
tot de vorming van veelhokkige vruchten vele 3-hokkige en enkele 2-hokkige
vruchten bezitten. Om een plant op de hokkigheid van zijn vruchten te
beoordeelen, moet men dus minstens zoowat 10—20 van zijn vruchten door
snijden.
Een derde richtpunt is, dat men er naar kan streven vruchten te krijgen,
die voor 100 % glad zijn, dus zonder dat er gemoote (geribde) onder voor
komen. De gemootheid schijnt niet een gevolg te zijn van veelhokkigheid,
maar los daarvan over te erven. „Gladde vrucht" is dominant over „gemoote
(geribde) vrucht", zoodat er dus gladvruchtige planten kunnen zijn, die in
hun nakomelingen splitsen in planten met gladde vruchten en andere met
gemoote. Men moet de zaadvaste gladvruchtige planten eruit zoeken, zoodat
stamselectie ook hier weer de meest juiste selectie-methode is.
De groei van Vetomold is gedrongen en heeft veel van dien van Tuckswood
(fig. 6 blz. 11). Zijn plantlengte is kleiner dan die van Tuckswood, Eminent,
Vahle Leader, Dukkers, Ailsa Craig en Potentaat. Radio, Zonderling, Westlandia, Kampioen en Tuckstir daarentegen vertoonen met Vetomold in
plantlengte geen betrouwbare verschillen (tabel 1 op blz. 13).
De eerste tros staat bij Vetomold wel dicht bij den grond (tabel 2 op blz. 14),
maar het aantal bladknoopen tusschen bladvoet en len tros is toch betrekkelijk
groot (tabel 3 op blz. 14). Dit is te begrijpen, omdat de leden van den stengel
bij Vetomold betrekkelijk kort zijn (tabel 7 op blz. 17). Nu bestaan er aan
wijzingen, dat lage inplanting van den eersten vruchttros mede een oorzaak
kan zijn, dat een ras vroeg is. Het is daarbij niet zoozeer de kwestie, dat de
afstand tusschen stengelvoet en len tros klein moet zijn, maar dat er weinig
stengelleden zijn tusschen stengelvoet en len tros. Derhalve kan men bij de
verdere veredeling van de Vetomold ook als richtpunt nemen, te trachten
den len vruchttros reeds in een lager stengellid te krijgen.
De kostbaarste eigenschap van Vetomold is, dat in dit ras de onvatbaarheid
voor meeldauw gecombineerd is met de grootvruchtigheid van de cultuur
rassen van de tomaat. De wilde soort Lycopersicon pimpinellifolium is wel
onvatbaar voor meeldauw, maar hij heeft vruchtjes van de grootte van een
bes. Het is derhalve een zeer mooie prestatie geweest onvatbaarheid en groot
vruchtigheid in één ras te vereenigen. Voor ons blijven er echter nog wenschen
tot verdere verbetering van het ras over en derhalve zal het gewenscht zijn,
kruisingen van Vetomold met onze beste Nederlandsche rassen uit te voeren.
Het gaat er daarbij o.a. om den erffactor voor onvatbaarheid voor meeldauw
niet kwijt te raken. Daarom is het goed te weten, dat de onvatbaarheid voor
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meeldauw gebonden is aan één erffactor, die dominant is over den erffactor
voor afwezigheid van onvatbaarheid. De bastaard van Vetomold met een
vatbaar ras (de F-J is onvatbaar, maar de nakomelingen hiervan (de F2)
splitsen uit in de verhouding van 3 onvatbare tegen 1 vatbare. In die drie
onvatbare zitten dan weer 2, die verder splitsen en 1, die zaadvastis. Men moet
geringe vatbaarheid voor meeldauw vooral niet verwarren met onvatbaarheid
of immuniteit, want er bestaan in sommige tomatenrassen ook erffactoren,
die tegen bepaalde stammen van de meeldauwschimmel slechts min of meer
resistent maken. Dit is echter niet voldoende. Men moet bepaald den erfEactor
voor practisch algeheele onvatbaarheid of immuniteit van de Vetomold
behouden, daar deze volgens de tot heden opgedane ervaring onvatbaar
maakt tegen alle meeldauwstammen. Het verdient dus aanbeveling het
selectiewerk in nieuwe kruisingspopulaties zoo op te zetten, dat de planten
zeer gemakkelijk meeldauw krijgen. Anders kan men min of meer resistente
planten met onvatbare verwarren.
In het bovenstaande zijn slechts enkele richtpunten voor het verdere
kweekerswerk met de Vetomold aangeduid en het spreekt vanzelf, dat zij
allerminst het geheele gebied bestrijken. Ik hoop echter, dat zij mede een
stimulans mogen zijn om Nederlandsche kweekers te bewegen, pogingen in
het werk te stellen door kweekersar beid, zoo spoedig mogelijk den erffactor
„onvatbaarheid voor meeldauw" in ons tomatensortiment in te lijven.
13.

SAMENVATTING.

Het door Dr. ABTHUB N. LANGFORD gekweekte meeldauwonvatbare
tomatenras Vetomold is in een koud warenhuis vergeleken met 11 in Nederland
gebruikelijke rassen van kastomaten. Ieder ras is op perceeltjes van 32 planten
in drie herhalingen geteeld, op een zoodanige wijze, dat de waargenomen
rasverschillen met behulp van de strooiingsanalyse op haar betrouwbaarheid
getoetst konden worden. Verder is de Vetomold op meer globale wijze
beoordeeld op de proeftuinen te Naaldwijk en Huizum.
Vetomold komt in groeiwijze en vruchtvorm tamelijk sterk met de
Tuckswoodtypen overeen. De plant is vrij kort, evenzoo zijn bladeren en
zijn vruchttrossen. De vruchttrossen dragen betrekkelijk weinig vruchten
per tros. De vorm van A-, B- en C-tomaten is behoorlijk.
De opbrengst in kg was te Wageningen minder dan die van Ailsa Craig
maar t. o. v. de andere 10 rassen was het verschil niet groot genoeg om
practisch betrouwbaar te zijn; per plant bedroeg de gemiddelde opbrengst
van Vetomold 2,8 kg. Te Naaldwijk was de opbrengst gering (1,4 kg per
plant) en te Huizum had men ook den indruk, dat deze lager was dan die
van Ailsa Craig.
Aantasting van Vetomold door meeldauw vond op geen der drie proef
tuinen plaats, ook niet na bespuiting met sporensuspensies.
Alles bij elkaar zal Vetomold nog wel niet kunnen concurreeren met onze
beste kastomaten. Daarom zal het aanbeveling verdienen door kruising van
Vetomold met onze beste rassen een nieuw ras te kweeken, dat onder alle
omstandigheden vooraan kan staan. Met het oog hierop worden eenige richt
punten gegeven.
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BIJLAGE I

RAPPORT VAN Ir. J. M. RIEMENS
11 April is een rij van
80 jonge planten in een warenhuis gepoot. Op dienzelfden
datum is het geheele warenhuis met jonge tomaten beplant. De rij Vetomold-planten
kwam in één der twee buitenste kappen te staan; tussehen deze rij planten en het glas
van den zijgevel bevond zich nog één rij tomaten van een andere variëteit.
24 Juni zijn de eerste meeldauwvlekken in het warenhuis opgemerkt.
Bij deze practijkproef kon het niet vermeden worden, dat Vetomold in een proef
ter bestrijding van meeldauw betrokken werd, doch dit is o. i. geen onoverkomelijk
bezwaar om te controleeren of deze variëteit resistent is, aangezien alle andere planten
in het warenhuis, ondanks de bestrijding, toch door meeldauw waren aangetast. De rij
Vetomold-planten viel in het vak, dat 6 x (21 Juni, 1, 9, 13, 22, 30 Juli) bestoven is met
n°. 2269 van de Defa te Arnhem.
De bladeren van Vetomold vertoonden gedurende de geheele groeiperiode der planten
geen meeldauwvlekken. Hoewel het buiten het verband staat, willen we hier toch even
opmerken, dat mozaïek en vergeling (zie jaarverslag 1940 van den Proeftuin te Naaldwijk)
ook bij deze variëteit voorkwamen.
De groei van de planten was goed. De opbrengst liet echter te wenschen over, hetgeen
uit de volgende tabel blijkt:
Opbrengst Warenhuis IV, 1940 :
Gemiddeld aantal kg
per plant
Vetomold. . .
Potentaat . .
Ailsa-Poot . .
Potentaat n°. 1

1,42
2.56
2.57
3,03

Planten in de buitenste kap, dus bij den zijgevel, ontvangen meer licht en geven
gemiddeld een hoogere opbrengst dan planten midden in een warenhuis. Dit illustreert
Potentaat n°. 1, die bij den zijgevel stond, duidelijk. Ondanks de gunstige standplaats
van Vetomold was de opbrengst toch 45 % beneden de gemiddelde opbrengst van het
warenhuis.
Ook de kleur van deze tomaat is niet mooi en het model is plat. Het percentage bonken
is vrij groot. Tweemaal tijdens de oogstperiode zijn vruchten van deze (en andere) variëteit
apart gesorteerd:
B

C

1,5
14,-

9,8
5,2

1,6

15,5

15,-

1,6

CC

OO

29 Juli
werd 11,4 kg geoogst, waarvan
12 Augustus
„
23,4 „
„
,

A

0,2

Bonken

— kg
2,5 „
2,5 kg

Hieruit volgt dus, dat gemiddeld op dien datum 7,2 % van den oogst uit bonken
bestond. Voor Ailsa Craig en Potentaat was dit percentage resp. 2 % en 10 %.
In October is nog een proefje genomen om na te gaan of Vetomold na kunstmatige
besmetting ook vrij van meeldauw blijft. Hiervoor werden jonge planten in pot gebruikt.
Verscheidene weken achtereen zijn ze eens per week met een sporensuspensie gespoten.
De luchtvochtigheid in de kas was hoog en er bevonden zich ook nog andere tomaten
planten met meeldauw in. Ondanks de gunstige omstandigheden voor meeldauw bleef
Vetomold toch vrij van Cladosporium fulvum. Mogelijk kunnen door kruising van Veto
mold met een andere variëteit planten verkregen worden, waarin de verschillende gewensehte eigenschappen vereenigd zijn.

34
BIJLAGE II

R A P P O R T V A N I r . C. M . V A N D E R S L I K K E
De tomatenvariëteit Vetomold is in een koude kas op den proeftuin te Huizum
vergeleken met de variëteit Ailsa Craig. Hierbij is vooral gelet op de groeiwijze, vrucht
zetting, kwaliteit der vruchten en vatbaarheid voor ziekten.
De planten ontwikkelden zich gunstig. De bladstand komt meer overeen met dien
van de Tuckswood-typen dan met dien van Ailsa Craig. De trossen waren onregelmatig
van lengte, doch over het algemeen kort. De vruchtzetting verliep minder gunstig dan
bij Ailsa Craig. „Knoopen" werden niet gevormd, doch wel viel een deel der bloemen na
den bloei af zonder bevrucht te zijn. De vruchten waren onregelmatig van vorm en meestal
geribd. Ook werden „bonken" gevormd.
Bij het rijpen kwamen op vele vruchten „roestige" plekjes voor,, waardoor ze voor
den handel weinig waarde hadden. De opbrengst is niet gewogen; ze was lager dan van
Ailsa Craig.
Een deel der vruchten is, evenals van Ailsa Craig, niet rijp geworden wegens het
donkere natte weer in den herfst.
De waarde van Yetomold ligt vooral in de onvatbaarheid voor de z.g. meeldauwziekte
Cladosporium fulvum. Ailsa Craig werd door deze ziekte in vrij stérke mate aangetast,
terwijl de bladeren van Yetomold geheel vrij zijn gebleven. Deze eigenschap kan wellicht
van veel belang zijn bij het kruisen met andere variëteiten. Het ligt in de bedoeling
hiermede proeven te nemen.
Opgemerkt werd, dat op het laatst van den groeitijd de vruchtstelen van Vetomold
door „tomatenkanker" waren aangetast, hetgeen bij Ailsà Craig niet is waargenomen.
BIJLAGE III

STROOI I N G S A N A L Y S E S
1.

Gemiddelde atstand in cm van grond tot den 4en tros

Nadat de oogst was afgeloopen, zijn alle planten perceelsgewijs uit het warenhuis
gehaald en gemeten. De strooiingsanalyse is uitgevoerd van de gemiddelde waarden per
perceel.
Variatie door:
blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

66,40
1634,20
156,41

35

1857,01

F

5%
punt

1%
punt

4,6
20

3,44
2,26

5,72
3,18

Strooiing
33,20
* 148,56
7,11

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 6,1 cm.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 10 cm.
Wijze van berekenen van deze verschillen:
De strooiing tengevolge van toevallige omstandigheden is 7,11. De standaardafwijking
van de afzonderlijke perceelen is dan Y 7.11. Die van het gemiddelde van de drie
perceelen van één ras (de middelbare fout van het gemiddelde) is

V

-jj—- U'e van

}//~ 2 x 7' l'l = 2,18.
De kans, dat een waargenomen verschil betrouwbaar is, wordt beoordeeld aan de
waarde van t.'
•
•
^
't verschil tusschen de gemiddelde waarde van 2 rassen (verderop x genoemd),
de middelbare fout van dit verschil.
Het aantal graden van onafhankelijkheid betrokken bij een gemiddelde van 3 perceelen

35
is 2. Dat betrokken bij het verschil tusschen twee gemiddelden van ieder 3 perceelen is
2 + 2 = 4.
Bij P = 0,05 (d. w. z. 5 % kans, dat het verschil op toeval berust) en 4 graden van
onafhankelijkheid is t = 2,78.
Bij P = 0,01 (d. w. z. 1 % kans, dat het verschil op toeval berust) en 4 graden van
onafhankelijkheid is t = 4,60.
Deze waarden substitueerende in bovenstaande vergelijking van t, dan vinden we:
2,78 =

x = 2,78 x 2,18 = 6,1

2,18

4,60 =

x

2.

= 4>60 X

2>18

=

10>—

Gemiddelde afstand In cm van grond tot den len tros

Wijze van bepaling als boven.

Variatie door:
blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

8,60
264,11
32,72

35

305,43

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

4,30
24,01
1,49

2,9
16-

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 2,8 cm.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 4,5 cm.
3.

Gemiddeld aantal bladknoopen tusschen bladvoet en den len tros

Nadat de afgeoogste planten perceelsgewijze waren binnengehaald, zijn van iedere
plant het aantal bladknoopen tusschen bladvoet en den len tros geteld. Voor de strooiingsanalyse zijn weer de gemiddelde waarden per perceel gebruikt.

Variatie door:

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

0,12
15,46
2,27

35

17,85

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

0,06
1,40
0,10

0,6
14,-

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een Verschil tusschen 2 rassen zijn 0,7 bladknoopen.
Voor P = 0,01 moet een Verschil tusschen 2 rassen zijn 1,2 bladknoopen.
4.

Gemiddeld aantal dagen tusschen uitplanting en 10 kg per perceel geoogst

De tomaten zijn perceelsgewijs om de 2 of 3 dagen geoogst. Iedere oogst is steeds
gesorteerd in B + bonken, A, C, CC en uitschot, en van ieder van deze fracties is steeds
het gewicht bepaald. Uit de som van deze fractiegewichten resulteert het totaalgewicht
per oogst per perceel. Uit het overzicht van deze totaalgewichten over de geheele oogstperiode kon worden vastgesteld op welken oogstdatum of tusschen welke twee oogstdata
het punt lag, waarop 10 kg geoogst was. Wanneer dit 10 kg „punt" niet precies op een
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oogstdatum viel, is door interpolatie bepaald op welken dag tusschen twee oogstdata
het dan waarschijnlijk zou hebben gelegen.

Variatie door:

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

11,2
447,0
230,8

35

689,0

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

5,6
40,6
10,5

0,5
3,9

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 7,2 dagen.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 12,0 dagen.
5.

Gemiddeld aantal dagen tusschen uitplanting en 10 % van de
geheele opbrengst per perceel geoogst

Wijze van bepaling als boven, met alleen dit verschil, dat nu niet 10 kg, maar 10 %
van de totale opbrengst van het betreffende perceel als richtsnoer diende.

Variatie door:

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

5,06
517,56
208,94

35

731,56

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

2,5
47,0
9,5

0,3
4,9

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 7 dagen.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 11,5 dagen.

6.

Gemiddeld aantal dagen tusschen uitplanting en 75 % van de
geheele opbrengst per perceel geoogst

Wijze van bepaling als boven, maar nu diende 75 % van de totale opbrengst van het
betreffende perceel als richtsnoer.

Variatie door:

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

blokken
rassen . . . . . .
toeval

2
11
22

4,55
622,80
459,45

Totaal . . .

35

1086,80

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

2,3
56,6
20,9

0,1
2,7

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 10,2 dagen.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 17 dagen.
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7.

Gemiddelde lengte in cm van de stengelleden tusschen den len en den 4en tros

Deze waarde werd voor ieder perceel bepaald door den gemiddelden afstand tusschen
den len en 4en tros voor het perceel te deelen door het gemiddelde aantal leden tusschen
den len en 4en tros voor hetzelfde perceel.
Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

Variatie door:

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

2
11
22

0,21
6,80
2,06

35

9,07

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

0,10
0,62
0,09

1,6,9

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 0,7 cm.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 1,1 cm.

8.

Gemiddelde opbrengst in grammen per plant

Deze omvat het geheele gewicht van wat door de planten van één perceel aan
vruchten is opgebracht, het uitschot incluis, gedeeld door het aantal planten van het
perceel (32 stuks). De sorteering van de vruchten is grafisch weergegeven in fig. 16.
De fracties CC -f uitschot bedragen tezamen 2 tot hoogstens 6 % op een perceel.

Variatie door:

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

2
11
22

87 831,1
1 271 351,3
630 364,6

35

1 989 547,0

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

43 915,5
115 577,4
28 653,0

1,5
4,0

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 384,2 gram.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 635,7 gram.
9.

Gemiddelde lengte in cm van den len tros

De troslengten zijn gemeten nadat de planten perceelsgewijs waren binnengebracht.
Voor de strooiingsanalyse zijn de gemiddelde lengten per perceel gebruikt.
Variatie door:

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

4,15
265,59
48,40

35

318,14

Strooiing

F

5 %
punt

1 %
punt

2,07
24,14
2,20

0,9
10,9

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 3,3 cm.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 5,5 cm.
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10.

Gemiddelde lengte in cm van den 2en tros

Wijze van. bepaling als boven.

Variatie door:

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

2
11
22

20,59
771,84
99,44

35

891,87

Strooiing

F

5%
punt

1 %
punt

10,29
70,16
4,52

2
15

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tussehen 2 rassen zijn 4,7 cm.
Voor P = 0,01 moet een verschil tussehen 2 rassen zijn 7,8 cm.
11.

Gemiddelde lengte in cm van den 3en tros

Wijze van bepaling als boven.

Variatie door:

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

2
11
22

32,77
936,31
94,38

35

1063,46

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

16,39
85,11
4,29

3,8
19-

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tussehen 2 rassen zijn 4,7 cm.
Voor P = 0,01 moet een verschil tussehen 2 rassen zijn 7,8 cm.
12.

Gemiddelde lengte in cm van den 4en tros

Wijze van bepaling als boven.

Variatie door:

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

2
11
22

33,13
677,64
114,22

35

824,99

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

16,56
61,60
5,19

3,2
11,9

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tussehen 2 rassen zijn 5,0 cm.
Voor P = 0,01 moet een verschil tussehen 2 rassen zijn 8,3 cm.
13.

Gemiddeld aantal bloemen op den len tros

Nadat de afgeoogste planten perceelsgewijze naar binnen waren gebracht, zijn bij
iedere plant van iederen tros het aantal vrucht- en bloemsteeltjes geteld. De strooiingsanalyse is weer toegepast op het gemiddelde aantal steeltjes per tros van één perceel.
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Variatie door:

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

2
11
22

0,24
14,47
4,59

35

19,30

Stroóiing

F

5%
punt

1%
punt

0,12
1,31
0,21

0,4
6,2

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 1,0 bloemen.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 1,7 bloemen.
14.

Gemiddeld aantal bloemen op den 2en tros

Wijze van bepaling als boven.
Variatie door:

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

0,01
43,98
3,58

35

47,57

Strooiing

F

5%
punt

1 %
punt

0,005
3,99
0,16

0,03
25,—

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 0,9 bloemen.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 1,5 bloemen.
15. Gemiddeld aantal bloemen op den 3en tros
Wijze van bepaling als boven
Variatie door:

blokken
rassen
toeval
Totaal . . .

Graden
Som kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid
2
11
22

1,41
91,86
7,00

35

100,27

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

0,71
8,35
0,32

2,2
26,-

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 1,3 bloemen.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 2,1 bloemen.
16. Gemiddeld aantal bloemen op den 4en tros
Wijze van bepaling als boven.
Variatie door:

Graden
Som- kwadraten
van onafhan
afwijkingen
kelijkheid

blokken
rassen
toeval . . . . . . .

2
11
22

0,22
53,62
11,41

Totaal . . .

35

65,25

Strooiing

F

5%
punt

1%
punt

0,11
4,87
0,52

0,2
9,-

3,44
2,26

5,72
3,18

Voor P = 0,05 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 1,6 bloemen.
Voor P = 0,01 moet een verschil tusschen 2 rassen zijn 2,7 bloemen.
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Slechts in twee gevallen is de kans, dat er verschil is tusschen de blokken onderling,
grooter dan 95 %. Dat is onder 1 „Gemiddelde afstand in cm van grond tot den 4en tros"
en onder 11 „Gemiddelde lengte in cm van den 3en tros".
Op blok a was de lengte van grond tot den 4en tros gemiddeld 103,4 cm, op blok 6
103,7 cm en op blok c 100,7 cm. Blok c bleef dus een klein weinig in groei achter.
De gemiddelde lengte van den 3en tros was juist op blok a iets korter. Deze lengte
was op de blokken a, b en c resp. 29,0, 30,7 en 31,2 cm.
Overigens bracht de standplaats in het warenhuis in de blokken o, 6 en c geen
noemenswaardige verschillen in de vastgestelde kenmerken teweeg.
Tusschen de rassen is de kans op reëele verschillen daarentegen op één na in alle
gevallen grooter dan 99 %. Alleen onder 6 „Gemiddeld aantal dagen tusschen uitplanting
en 75 % van de geheele opbrengst per perceel geoogst" is de kans op de aanwezigheid
van reëele verschillen slechts grooter dan 95 %.
De gemiddelde waarden voor de rassen zijn in de tabellen in den tekst weergegeven.
Daar zijn alleen de verschillen bij P = 0,05 opgenomen, daar een kans van 20 tegen 1
over het algemeen voldoende geacht kan worden.

