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VOORWOORD
Ongetwijfeld zal het door den Nederlandschen Tuinbouw zeer op prijs
worden gesteld, dat door Prof. Dr. H. M. QTTANJEB de resultaten van den door
Ir. Y. VAN KOOT verrichten arbeid ter beschikking zijn gesteld en het daar
door mogelijk is, ze in den vorm van een Mededeeling van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst te publiceeren.
De tuinbouwers gaan immers meer en meer belangstelling toonen voor
wetenschappelijken arbeid, omdat zij ervan doordrongen geraken, dat bij
de oplossing van de moeilijkheden, welke zij de laatste jaren ondervinden,
het wetenschappelijk onderzoek niet gemist kan worden.
Waren vroeger de beste tuinbouwers degenen, die het nauwkeurigst
het bedrijf, zooals dit van ouder op ouder werd uitgeoefend, wisten uit te
oefenen, tegenwoordig is noodig, dat men zijn belangstelling laat uitgaan
naar nieuwe inzichten en zich nauwkeurig op de hoogte stelt van hetgeen
tot verbetering van het bedrijf wordt aanbevolen.
De tomatentelers zullen dan ook met belangstelling lezen, hetgeen over
de virusziekten van de tomaat wordt medegedeeld, omdat dit een gewas
is, dat op tal van bedrijven een zeer belangrijke rol speelt.
De totale productie en export bedroeg voor ons land in de afgeloopen
jaren:
in tonnen (netto)
productie
export
1928
1929 ontbreekt.
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

64 100

61 192

75 200
79 000
73 000
66 400
73 400
61500
62 000
59 000
69 470

67 855
71 667
62 514
52 335
51 100
41 798
37 215
32 745
38 746

Waar de teruggeloopen export aanleiding is geweest tot een sterke
prijsdaling en ook het binnenland geen hooge prijzen meer betaalt, is het
voor den individueelen tomatenteler van groote beteekenis, dat hij de
teelt goed uitoefent en dus met zoo laag mogelijke productiekosten een
grooten oogst van goede kwaliteit tracht te verkrijgen.
De inhoud van deze mededeeling zal hier ongetwijfeld toe kunnen bij
dragen.
's-Gravenhage, Maart 1939.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs.
Ir. A. W. VAK DE PLASSCHE.

INLEIDING
De aanleiding tot dit onderzoek, dat verricht is aan de Landbouwhoogeschool, Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek, was
het feit, dat vele tuinders in de omgeving van Venlo de laatste jaren
veel schade leden door strepenziekte in hun tomaten-gewas. Bij het onder
zoek bleek spoedig dat dit virusziekten waren.
Over de virusziekten van de tomaat bestaat reeds een uitgebreide litera
tuur, vooral in de Engelsche taal.
Het eerste werk was daarom te trachten de viren te identificeeren.
Dit had tot resultaat, dat 2 strepenziekten onderscheiden konden worden:
1°.

De gewone strepenziekte, veroorzaakt door 1 of meer stammen van
het tabaksmozaïek-virus. Deze vorm komt het veelvuldigst voor.

2°.

De complexe strepenziekte, veroorzaakt door een stam van het tabaksmozaïek-virus tezamen met een stam van het aardappel-x-virus.

Vooral betreffende de eerste van deze beide ziekten zijn reeds vele onder
zoekingen verricht. De meeste onderzoekingen hebben echter betrekking
op zwakke stammen van het tabaksmozaïek-virus, welke op de tomaatplanten slechts meer of minder duidelijke mozaïek-symptomen veroorzaken.
Bovendien bestaat er op verschillende punten geen overeenstemming
tusschen de onderzoekers (b. v. betreffende den overgang met het zaad).
Het was daarom noodig verschillende verschijnselen nader te bestudeeren,
waarbij vooral gelet werd op de bronnen van besmetting (hoofdstuk II)
en de wijze van verspreiding van het virus (hoofdstuk III).
De bestrijding van de ziekte is om verschillende redenen een ingewikkeld
vraagstuk:
1°.

Het virus bevindt zich binnen in de plant, zoodat een directe be
strijding met chemische middelen uitgesloten is.

2°.

Er bestaan talrijke bronnen van besmetting.

3°.

De verspreiding kan op velerlei wijze plaats hebben.

Het gevolg is, dat men in de literatuur wel een 20-tal bestrijdings
maatregelen opgesomd kan vinden, waarvan er verschillende in de practijk
moeilijk uitvoerbaar zijn. Ook kan men weinig cijfers vinden betreffende
de uitwerking van bepaalde bestrijdingsmaatregelen. Om hiervan iets
meer te weten te komen werden in Venlo een aantal proeven genomen,
waarvan (,1e belangrijkste in hoofdstuk IV beschreven worden.
Tenslotte is een voorloopig bestrijdingsschema ontworpen, dat in de
practijk waarschijnlijk goed uitvoerbaar zal zijn, en waarvan verwacht
wordt, dat het de strepenziekten wel is waar niet volkomen zal doen ver
dwijnen, maar toch wel zoodanig beperken, dat deze geen schade van beteekenis meer zullen veroorzaken.
De onderzoekingen worden echter nog voortgezet, zoodat de bestrijding
misschien nog verder verbeterd zal kunnen worden.

I.

BESCHRIJVING VAN DE VIRUSZIEKTEN EN VAN HET VIRUS
a.

Uitwendige symptomen

Gewone strepenziekte
De eerste symptomen verschijnen 's zomers meestal ongeveer 2 weken
na inoculatie (= inbrenging van het virus in de plant), en 's winters des te
later naarmate de groei van de plant langzamer is. De eerste symptomen
bestaan uit een mozaïekvlekking op de jongste bladeren. Soms kunnen
deze bladeren vrij sterk misvormd worden, doordat het weefsel tusschen
de nerven zich niet goed ontwikkelt, waardoor de laatste min of meer
draadvormig uitsteken (fig. 1). Met het ouder worden van de planten
wordt de mozaïekvlekking meestal zwak en onduidelijk.
In vele gevallen blijft de ziekte beperkt tot deze mozaïeksymptomen.
Vaak echter verschijnen korten tijd later bruine necrotische (= afster
vende) vlekjes op de jongste bladeren en bladstelen (fig. 2 en 3). Deze
necrose kan zich ook uitbreiden tot lange bruine strepen over de stengels
en kan ook de vrucht aantasten (fig. 4).
Complexe strepenziekte
Terwijl bij de gewone strepenziekte bijna steeds mozaïek en vaak geen
necrose voorkomt, treden bij de complexe strepenziekte steeds hevige
necrotische symptomen op en in vele gevallen geen mozaïek-symptomen.
De necrose verschijnt meestal na 2 à 3 weken op de topblaadjes (fig. 5)
en breidt zich vandaar snel uit over bladstelen en stengels (fig. 6). De bruine
strepen teekenen zich gewoonlijk veel scherper af dan bij de gewone strepen
ziekte. Ook op de vruchten komen vaak bruine necrotische vlekken voor,
omgeven door lichte zones. Aan deze algemeene necrose kan een locale
necrose voorafgaan: ter plaatse van de inoculatie op blad of stengel ver
schijnen dan de eerste necrotische vlekjes. Jonge planten kunnen soms
geheel afsterven.
Het komt vaak voor, dat bij het doorgroeien van de planten de nieuw
gevormde bladeren er weer gezond uitzien. Eenigen tijd later verschijnen
er echter meestal opnieuw necrotische vlekjes in den top, zoodat het herstel
slechts tijdelijk is.
b.

Eigenschappen van het virus

Gewone strepenziekte-virus
De eigenschappen van dit virus zijn voor het eerst duidelijk vastgesteld
door JAREETT (1930) en haar waarnemingen zijn bevestigd door AINSWOKTH,
BERKELEY en CALDWELL (1934). Deze eigenschappen zijn ongeveer gelijk
aan die van het gewone tabaksmozaïek-virus.
1. Verdunningsgrens
Men kan sap van zieke planten plm. 100.000 X verdunnen en hiermee
nog tomatenplanten infecteeren door het sap op de jongste blaadjes uit
te wrijven. Het virus is dus wel zeer infectieus.
2. Levensduur in vitro
Het virus kan zich alleen vermeerderen in enkele daartoe geschikte
waardplanten. Het virus kan buiten die planten wel geruimen tijd actief
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blijven, zoowel in plantensap, als in verdroogde, afgestorven plantendeelen,
alsook in den grond. Onder gunstige omstandigheden kan het infectie
vermogen zelfs eenige jaren behouden blijven.

3.

Resistentie tegen verwarming en chemicaliën

Deze resistentie is meestal zeer groot. Zoo kan het virus in sap gedurende
10 minuten een verhitting tot 85° C. verdragen en gedroogd nog aanmerkelijk
hoogere temperaturen. Door deze eigenschappen en door de omstandigheid,
dat het virus zich binnen in de plant bevindt, is een directe bestrijding
vrijwel uitgesloten.
Complexe strepenziekte-virus
Talrijke onderzoekers (o. a. hier te lande QUANJEB en SILBERSCHMIDT,
1932) zijn er in geslaagd met behulp van een combinatie van een tabaksmozaïek-virusstam en een aardappel-x-virusstam streepsymptomen bij de
tomaat te verwekken. Het uitvoerigst in dit opzicht is de publicatie van
VALLEATJ en JOHNSON (1930). Volgens hen kan ook een combinatie van
een komkommermozaïek-virusstam en een aardappel-x-virusstam streepverschijnselen bij de tomaat veroorzaken.
De eigenschappen van de tabaksmozaïekcomponent zijn gelijk aan die
van het gewone strepenziekte-virus.
De eigenschappen van de aardappel-x-component zijn o. a. door KENNETH
SMITH onderzocht.
1. Verdunningsgrens
Met een verdunning 1 : 1000 verkrijgt men nog in de meeste gevallen
geslaagde infecties. Het virus is dus iets minder infectieus dan het strepen
ziekte-virus.

2.

Levensduur in vitro

Ook het aardappel-x-virus kan gedurende eenigen tijd buiten de plant
actief blijven, echter niet zoo lang als het gewone strepenziekte-virus. Deze
tijdsduur schijnt in sterke mate te verschillen bij de verschillende aardappelx-virusstammen. Zij kan varieeren tusschen 1 en 6 maanden en bedraagt
voor de in Venlo geïsoleerde aardappel-x-virusstam waarschijnlijk niet veel
meer dan 1 maand.

3.

Resistentie tegen verwarming en chemicaliën

Deze resistentie is geringer dan die van het gewone strepenziekte-virus.
Zoo is het aardappel-x-virus slechts bestand tegen een verhitting gedurende
10 minuten tot 65° C.
c.

Variabiliteit van de symptomen

Vooral bij de gewone strepenziekte kunnen de symptomen zeer sterk
varieeren. Reeds werd vermeld dat de volgende vormen voor kunnen komen:
1°.

Alleen mozaïek.
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2°.

Mozaïek + bladnecrose.

3°.

Mozaïek + bladnecrose + stengelnecrose.

4°.

Alleen necrose.

Dit laatste komt het minste voor.
De vormen 1 en 4 gaan vaak over in vorm 2 en deze in vorm 3.
Deze vormen zijn allerminst constant, zooals reeds door JARKETT op
gemerkt werd. Bij sapoverbrenging komt vooral de verandering van de
vormen 2—4 in vorm 1 vaak voor. Echter kan ook het omgekeerde voor
komen, zooals uit de volgende proef blijkt. Er waren met hetzelfde virus
houdend sap planten met de vormen 1 en 2 verkregen. Om na tê gaan of
er hier van verschillende viren sprake is, werd zoowel van vorm 1 als vorm
2 sap op 3 andere tomaatplanten uitgewreven. Met sap van vorm 1 werden
toen 2 planten van vorm 2 verkregen en 1 van vorm 1 en met sap van vorm
2 werden 2 planten van vorm 1 en 1 van vorm 2 verkregen.
Ook de aard van het mozaïeksymptoom kan verschillen: soms licht
groen—donkergroen gevlekt, soms geel-groen, terwijl slechts vrij zelden
het verschijnsel van de draadvormig uitstekende nerven optreedt. Evenzeer
kan het necrosesymptoom verschillen. Zoo komt er vaak een bladnecrose
voor met typische bronzige, vettig glanzende, necrotische vlekjes, waarbij
soms de bladranden omhoog gaan krullen.
Deze variabiliteit is gedeeltelijk het gevolg van uitwendige omstandig
heden, welke een verschuiving van het physiologisch evenwicht in de plant
tengevolge hebben. Zoo treedt het symptoom van de draadvormig uit
stekende nerven op na een periode van donker, warm weer of nadat de
planten half afgesneden zijn, waardoor het evenwicht tusschen de opname
van de voedingszouten door de wortels en de assimilatie door de bladeren
verbroken wordt. Dit verschijnsel is feitelijk reeds opgemerkt door WOODS
(1902), zonder dat hij besefte met een virusziekte te doen te hébben.
Voor een ander deel is de variabiliteit het gevolg van het bestaan van
verschillende stammen van het gewone strepenziekte-virus, welke waar
schijnlijk gemakkelijk in elkaar over kunnen gaan (muteeren). Dit ver
schijnsel is bij andere tabaksmozaïek-virusstammen reeds enkele jaren
bekend en onlangs door NORVAL (1938) ook vastgesteld bij stammen, welke
necrotische verschijnselen bij tomaat verwekten. Ditzelfde zal dus waar
schijnlijk ook wel gelden voor de hier voorkomende stammen van het
gewone strepenziekte-virus. Daar de necrose-verwekkende stammen zich
meestal langzamer bewegen in de plant dan de zuivere mozaïek-stammen,
is de kans groot, dat wanneer men bij sap-overbrenging beide vormen tege
lijk in een plant brengt, de mozaïek-stam het eerst het groeipunt bereikt
en aldus de ontwikkeling van den anderen stam tegenhoudt: een soort
immunisatie. Dit is waarschijnlijk de verklaring van het feit, dat het bij
sap-overbrenging zoo vaak voorkomt, dat de vormen 2—4 overgaan in
vorm 1 (met uitsluitend mozaïek-symptomen).
Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat de tuinder goed doet, door niet
alleen op de streepzieke planten te letten, maar ook op de mozaïek-zieke,
omdat deze laatste vorm gemakkelijk in strepenziekte over kan gaan, hetzij
door mutatie van den mozaïekvirus-stam, hetzij doordat er een aardappelx-virusstam bij ingebracht wordt.
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Ook van de complexe strepenziekte werden verschillende vormen op
gemerkt. Deze zijn in het algemeen veel meer constant. Zoo werd een
vorm waargenomen in Venlo met abnormaal groote, donkerbruine, ring
vormige, necrotische vlekken op de bladeren en in een nieuwe kas in Venlo
een vorm met zeer hevige stengelnecrose, die ook op oude planten virulent
was. Hier is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de variabiliteit,
het bestaan van meerdere, verschillend virulente aardappel-x-virusstammen,
waardoor verschillende combinaties van complexe strepenziekte moge
lijk zijn.

II.

VATBAARHEID VOOR HET VIRUS EN WAARDPLANTEN

a.

Invloed van den ouderdom van de planten op de vatbaarheid

Uit laboratoriumproeven bleek, dat naarmate met oudere tomaatplanten
gewerkt werd, de verkregen symptomen zwakker waren en later optraden.
Dit verschijnsel kwam het sterkst tot uiting bij het gewone strepenziektevirus en werd bevorderd door het gebruik van kleine potten, wat voedsel
tekort en slechten groei bij de planten ten gevolge had. Vaak ontstonden
dan in het geheel geen symptomen. De oorzaak van dit verschil in vatbaar
heid tusschen jonge en volwassen planten ligt waarschijnlijk in de omstan
digheid, dat vermeerdering van het virus alleen plaats heeft in jonge,
groeiende plantendeelen. In verband hiermee is een onderzoek van SAMUEL
(1934) met het gewone tomatenmozaïek-virus belangrijk. Hij vond, dat
voor de verspreiding van het virus door de plant in jonge, krachtig groeiende
planten slechts enkele dagen noodig waren, in planten van middelmatige
grootte een 3-tal weken en in volwassen, vruchten dragende planten 2 maan
den. Hieruit blijkt dat men, wanneer de planten eenmaal volwassen zijn,
minder voor virus-infectie behoeft te vreezen. Echter werd in den zomer
van 1938 te Venlo een vorm van het complexe strepenziekte-virus aan
getroffen, die zeer virulent was, en veel schade aangericht heeft in een kas
met reeds vrijwel volwassen tomaatplanten. Bij nader onderzoek bleek
deze stam inderdaad ook op volwassen planten zeer virulent te zijn.

b.

Onkruid-waardplanten

De tomaat-viren komen het meest voor bij planten tot de familie der
Solanaceae behoorend. De belangrijkste onkruid-waardplant voor het ge
wone strepenziekte-virus in de tomaatkassen is de zwarte nachtschade,
die reeds door JARBETT (1930) als waardplant voor dit virus vermeld werd.
Deze plant kan aldus een rol spelen bij het overblijven van het virus in
de kas en het is dus gewenscht haar zoo veel mogelijk te vernietigen. Er
werden talrijke planten opgemerkt met een duidelijk mozaïek en bladmis
vorming, en later vaak een zwakke bladnecrose. Het bleek, dat het virus
gemakkelijk met sap over te brengen was van de nachtschade-planten
op de tomaat en omgekeerd, waarbij zich steeds de voor het gewone strepenziekte-virus typische symptomen ontwikkelden.
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c.
1.

Andere cultuurgewassen als waardplant

Tabak

Op deze plant komen de tabaksmozaïek-virusstammen (waaronder dus
ook het gewone strepenziekte-virus en de mozaïek-component van het
complexe virus) veelvuldig voor. Op Rhenensche tabak zijn de symptomen
als volgt:
Met gewoon tabaksmozaïek ontstaat een scherpe mozaïekvlekking en
blad vorming.
Met het gewone strepenziekte-virus ontstaan eerst necrotische vlekjes
op de met het virus ingewreven bladeren. Deze vlekjes kunnen soms zeer
groot worden, met concentrische ringen er omheen. Daarna ontstaat in
de topbladeren een mozaïekvlekking en bladmisvorming. Als deze bladeren
wat ouder worden ontstaan er talrijke kleine, lichte, necrotische vlekjes
op. Deze symptomen zijn ook waargenomen op in ons land verbouwde
tabak en komen veelvuldig in België op de tabak voor.
Met een anderen stam van het gewone strepenziekte-virus zijn nog heviger
symptomen op Rhenensche tabak verkregen, nl. bovendien eenige necrose
op de nerven en een duidelijk achterblijven in den groei.
Het virus kan zeer gemakkelijk met sap van tabak op tomaat, en om
gekeerd, overgebracht worden. Belangrijker is echter, dat het virus door
zijn groote resistentie tegen allerlei invloeden nog in rook- en pruimtabak
aanwezig kan zijn. En daar het virus bovendien zeer infectieus is, bestaat
de mogelijkheid het over te brengen op de tomaatplanten met handen,
welke tevoren met dergelijke tabak of sigaren in aanraking zijn geweest.
2.

Aardappel

Hierop komen de aardappel-x-virusstammen veelvuldig voor. Deze
virusstammen verwekken op bepaalde aardappelvariëteiten topnecrose of
mozaïekverschijnselen, terwijl er ook bepaalde aardappelvariëteiten bestaan,
waarin het virus zich kan ontwikkelen zonder duidelijke symptomen te
veroorzaken. Zulke planten noemt men „carriers".
Aardappels worden veel verbouwd in de buurt van de kassen om Venlo.
En in een nieuwe kas aldaar brak in 1938 een hevige vorm van complexe
strepenziekte uit, juist op een plek, waar te voren Eersteling-aardappels
gestaan hadden.
Iets dergelijks was er al eens eerder waargenomen. Eersteling is een
„carrier" (= drager) van meerdere aardappel-x-virusstammen en het is
denkbaar, dat enkele achtergebleven stolonen de infectie veroorzaakt hebben.
Ook kan het virus met de handen van in de nabijheid geteelde aardappel
planten zijn overgebracht. Ook dit virus gaat nl. gemakkelijk met sap van
de eene op de andere plant over.
Het ligt in de bedoeling nog nader te onderzoeken, welke aardappel
variëteiten in dit opzicht het gevaarlijkst zijn.
3.

Komkommer

Voor zoover bekend, is de komkommer geen waardplant voor tomaatviren.
In Venlo werden op de komkommerplanten geen virussymptomen waar
genomen.
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In Amerika komt echter op de komkommer een mozaïek-virus voor,
dat op tomaat hevige mozaïek-symptomen veroorzaakt. Dit virus is absoluut
niet verwant aan het tabaksmozaïek. Men zou daarom misschien ver
wachten, dat het voor de strepenziekten van de tomaat van geen beteekenis
is. Volgens VALLEAU en JOHNSON (1930) kan een combinatie van dit virus
met een aardappel-x-virus echter eveneens streep-symptomen bij de tomaat
teweegbrengen. Het virus is in ons land bij de komkommer cultuur nog
niet gevonden. Het heeft echter vele waardplanten en van verschillende
ziekten (zooals „Lupinenbräune" en „Spinach blight") wordt aangenomen,
dat zij door ditzelfde virus veroorzaakt worden. In dat geval moet het virus
zoowel in ons land als in de ons omringende landen voorkomen. Het is
daarom wenschelijk goed op te letten of dit virus niet ook in onze kom
kommercultuur voorkomt. Het veroorzaakt geel-groene vlekken op bladeren
en vruchten, terwijl de donkere gedeelten meestal boven het omringende
weefsel uitsteken.
In Engeland en ook in het Westland komt een mozaïek-virus bij de
komkommers voor, waarmee het tot nu toe niet gelukt is tomaatplanten
te infecteeren, maar hetwelk een stam van het tabaksmozaïek-virus is.
Dit virus veroorzaakt een lichtgroen-donkergroene vlekking op de bladeren.
Daarom zal onderzocht worden of de in Yenlo voorkomende strepenziekteviren op de komkommer plant over kunnen gaan. Indien dit niet het geval
blijkt te zijn en het Amerikaansche komkommer-virus in ons land in de
komkommercultuur inderdaad niet voorkomt, dan bestaat de mogelijkheid
door afwisseling van deze cultuur met de tomatencultuur een overblijven
van het gewone strepenziekte-virus in den grond te voorkomen, mits men
niet als nagewas in den herfst weer tomaten kiest.

III.

VERSPREIDING VAN HET VIRUS
a.

Overbrenging met sap

Zooals reeds eerder meegedeeld is, kunnen de strepenziekten-viren
gemakkelijk met sap van de eene op de andere plant overgebracht worden.
Wel zijn er enkele aardappel-x-virusstammen, die alleen door enting over
gebracht kunnen worden, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat deze
in de practijk van de tomatencultuur een rol zouden spelen.
Toch wordt de mogelijkheid van deze sapoverbrenging in de practijk
nogal eens betwijfeld, waar opzettelijke pogingen om het virus over te
brengen vaak mislukten. Men dient daarbij echter aan het volgende te
denken:
1°.

Bij inoculatie mag het blad niet geheel stukgewreven worden, zoodat
het afsterft, maar moet volstaan worden met een lichte beschadiging
van de haren en de opperhuidcellen (op het laboratorium gebeurt
dit door er met een ruw glazen staafje zacht over heen te wrijven).

2°.

Op volwassen planten ontwikkelt de ziekte zich meestal weinig.

3°.

De inoculatie gelukt het best op jonge, flink groeiende blad- en stengeldeelen. Hier treft men tevens de hoogste virus-concentraties aan.
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Dit geldt vooral voor het gewone strepenziekte-virus. In verband
hiermee werd een proef genomen, waarbij van 6 planten een deel
van het wortelstelsel werd blootgelegd en aan de bovenzijde ingewreven
met een flinke hoeveelheid van dit virus. Het resultaat was dat 1 plant
reageerde met een zwakke bladnecrose, terwijl 5 planten gezond bleven.
Hieruit blijkt dus, dat de kans op infectie door binnendringing van
het virus in het wortelstelsel gering is.
Doordat het virus zoo gemakkelijk met sap overgebracht kan worden,
kan men de ziekte, wanneer zij eenmaal aanwezig is, bij het verspenen,
planten, opbinden en vooral bij het dieven over het geheéle gewas ver
spreiden.
b. Infectie vanuit den grond
De Heer VAN LAAB, controleur van den Plantenziektenkundigen Dienst
te Maasniel, vestigde het eerst mijn aandacht op de onder de kweekers
te Venlo verbreide meening, dat de grond bij deze ziekte een belangrijke
rol speelt. In oude kassen zou de ziekte het meest voorkomen.
In 1937 werd reeds een aanwijzing verkregen, dat infectie vanuit den
grond plaats kan hebben. Bij een proef in Venlo werden toen van 34 kleine
tomaatplantjes, welke bij het uitpooten in sterke mate met den grond in
aanraking waren geweest, er 15 ziek. Van 9 groote planten waarvan de
onderste bladeren bij het uitpoten verwijderd werden, en die direct op
gebonden werden, bleven er 8 gezond.
In verband met hetgeen gebleken is bij de overbrenging van virus met
sap is het duidelijk, dat de kans op infectie vanuit den grond door de wortels
gering is, maar dat deze kans het grootst moet zijn, wanneer jonge blad- en
stengeldeelen met den besmetten grond in aanraking kunnen komen.
Er werd nu besloten te onderzoeken onder welke omstandigheden het
virus in den grond kan overblijven. Tot nu toe is een dergelijk onderzoek
nog slechts verricht bij het gewone tabaksmozaïek-virus door JOHNSON
en HOGGAN (1936). Zij vonden, dat de inactiveering van dit virus in den
grond berust op een oxydatieproces, waarbij waarschijnlijk ook micro
organismen een rol spelen.
Dit overblijven in den grond betreft hoogstwaarschijnlijk alleen het
gewone strepenziekte-virus en de mozaïek-component van het complexe
virus, daar de levensduur in vitro van het aardappel-x-virus te kort is om
het in staat te stellen lang in den grond over te blijven, tenzij in niet vergane
plantendeelen.
Het onderzoek werd daarom verricht met het gewone strepenziektevirus. Hierbij bleek dat de virus-activiteit in grond, bewaard in een C02
atmosfeer, dus bij afwezigheid van zuurstof, na 7 maanden nog volkomen
onverminderd was, waaruit blijkt dat de inactiveering ook bij dit virus
een oxydatieproces is.
Nu is de oxydatie niet in alle gronden even sterk. Zij zal waarschijnlijk
bij een slechte, dichte structuur geringer zijn. Daarom werd de inactiveering
nagegaan in verschillende gronden en bij verschillenden vochtigheidstoestand
(nl. bij verzadiging van 30 %, 60 % en 90 % van de watercapaciteit). Het
bleek, dat de inactiveering in zuiver rivierzand in drogen toestand het
snelst gaat, en reeds na 2 maanden bij alle vochtigheidstoestanden vol
komen is.

16
Bij klei in drogen toestand gaat de inactiveering van het virus eveneens
zeer snel en is na 2 maanden volkomen. Bij matig vochtige klei trad pas
een aanmerkelijke inactiveering op na 3 maanden en bij vochtige klei pas
na 5 maanden. In dit verband is het opmerkelijk, dat de klei, naarmate
zij vochtiger gehouden was, in een meer dichtgesmeerden toestand verkeerde.
Bij een humusrijken zandgrond was geen duidelijke invloed van de
vochtigheid merkbaar. De inactiveering ging hier zeer geleidelijk. In dezen
grond was na 7 maanden nog minstens 5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid
virus over, evenals trouwens in den matig vochtigen en vochtigen kleigrond.
Het is dus niet onmogelijk, dat in oude kassen, waar de structuur slechter
geworden is, het virus gemakkelijker in den grond zal kunnen overblijven.
Uit een andere proef bleek, dat het voor de mate van inactiveering van
het virus in humusrijken zandgrond geen verschil uitmaakt, of het virus
als sap, of in plantenresten aan den grond toegevoegd wordt.
Ook werd de inactiveering bij lage temperaturen nagegaan. Dit vraagstuk
is van belang in verband met een eventueel openleggen van de kassen in
den winter, waardoor de vorst beter in den grond kan dringen, hetgeen ook
een gunstigen invloed op de structuur moet hebben. De invloed op het virus
bleek echter gering. Zelfs een periode van matige vorst is niet instaat om
het virus volledig te inactiveeren.
c.

Overbrenging door insecten

Een overbrenging van de strepenziekten-viren door insecten is tot nu
toe nimmer aangetoond, maar wordt toch door de meeste onderzoekers
voor het gewone strepenziekte-virus niet onwaarschijnlijk geacht. Wel is
meermalen gebleken, dat de luis Myzus persicae het virus niet kan over
brengen. Ook proeven in Wageningen met deze luis genomen hadden dit
negatieve resultaat. Zij ontwikkelt zich bovendien slecht op de tomaatplanten. Er zal nog onderzocht worden of een zwarte luis, welke tamelijk
veel in de kassen wordt aangetroffen, misschien in staat is het virus over
te brengen.
Ook zijn proeven genomen met Thrips tabaci en een groote, zwarte,
niet gedetermineerde Thrips. Thrips tabaci ontwikkelde zich niet op de
tomaatplanten; de zwarte Thrips vermenigvuldigde zich sterk. Deze laatste
werd van zieke op gezonde planten overgebracht, waarbij met het gewone
strepenziekte-virus bij 2 van de 4 planten eenige bladnecrose werd verkregen.
Deze proeven zullen daarom op grootere schaal herhaald dienen te worden.
In de kassen te Venlo treft men echter zeer weinig Thrips aan. Daarom
lijkt mij deze wijze van verspreiding in de practijk niet van groote beteekenis
en zal zij, zoolang hierover niet meer gegevens beschikbaar zijn, bij het
bestrijdingsadvies buiten beschouwing worden gelaten.
d.

Overgang met het zaad

In de literatuur heerscht geen overeenstemming wat betreft de mogelijk
heid van overgang van tomaatviren met het zaad. Volgens de jongste onder
zoekingen van MILBRATH (1937) en van DOOLITTLE en BEECHEB (1937)
zouden de tomaatviren wel met versch zaad overgaan, maar weinig met
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oud zaad. Deze onderzoekingen hebben meestal betrekking op gewoon
tomaten-mozaïek. De complexe strepenziekte zal waarschijnlijk het moei
lijkst overgaan met zaad, vanwege den korten levensduur in vitro van den
aardappel-x-component. Men neemt nl. aan dat het virus zich niet in de
kiem bevindt, maar alleen in de zaadhuid, welke door het sap van de be
smette vrucht bevochtigd was. MILBBATH vond, dat met 3 weken bewaard
zaad het mozaïek-virus voor 7 % overging en met 9 maanden bewaard
zaad slechts voor 1 %.
Ook met het gewone strepenziekte-virus uit Venlo werd een proef
begonnen. Het zaad werd gewonnen van hevig zieke planten. De eerste
partij bestond uit 134 zaden, waarvan de helft direct is uitgezaaid. Hieruit
kwamen 56 planten op, die geen van allen het virus bevatten. De tweede
partij bestond uit 1200 zaden, die in 6 groepen van 200 verdeeld werden,
met het doel na verschillende be waartijden telkens 200 zaden uit te zaaien.
De eerste 200 werden direct uitgezaaid. Hieruit kwamen ongeveer 180
planten, waarvan slechts 2 planten ziek geworden zijn.
Na 1 maand werden weer 200 zaden uitgezaaid. De hieruit opgegroeide
planten zijn ongeveer 6 dm hoog, terwijl nog slechts 1 plant ziek is.
De overgang van het virus met zaad zal in de practijk dus waarschijnlijk
van weinig beteekenis zijn. Het is echter mogelijk, dat op deze wijze reeds
in het begin van het seizoen enkele planten besmet zijn. Worden deze niet
bijtijds opgemerkt en vernietigd, dan bestaat er groote kans, dat men bij
de verzorging van deze jonge, vatbare planten de ziekte op vele andere
planten overbrengt. Bovendien ontwikkelen de symptomen zich wegens
den geringen groei 's winters zeer langzaam, waardoor de zieke planten vaak
niet duidelijk van de gezonde te onderscheiden zijn. Het is daarom toch
wel het beste alleen van gezonde -planten zaad te winnen.

IV.

RESULTATEN VAN PROEFNEMINGEN BIJ DEN HEER
VAN WIJLICK TE VENLO

Deze proeven werden genomen, omdat het wenschelijk was de uitwerking
van bepaalde maatregelen in de practijk te leeren kennen. Voor dit doel
stelde de Heer VAN WIJLICK met groote bereidwilligheid een kas beschik
baar, waarin de strepenziekte elk jaar in sterke mate voorkwam. Het bleek,
dat het virus in deze kas in den grond was overgebleven. Het is een oude
kas, waarin elk jaar tomaten gekweekt worden, omdat zij voor andere
cultures minder geschikt is.
a.

Hygiënische behandeling

Het doel hiervan is te voorkomen, dat bij de behandeling van de planten
het virus met de handen wordt overgebracht. Er werden 2 methoden toe
gepast :
1°.

Op een perceel van 66 planten werden de zieke en gezonde planten
afzonderlijk behandeld. Deze methode is echter voor de practijk
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ongeschikt gebleken, omdat zij te veel tijd kost, daar de zieke planten
vaak niet gemakkelijk te onderscheiden zijn (in het beginstadium en
bij zwakke vormen met alleen mozaïek).
2°.

Op een ander perceel van 66 planten werden de zieke planten telkens
uitgetrokken en verbrand.

Om beide perceelen heen lag een contrôleperceel met 312 planten.
De ziektetoestand werd om de andere week opgeteekend. De planten
werden in de navolgende tabellen ingedeeld naar het meest ernstige symp
toom, dat erbij voorkwam. Van het contrôleperceel werd op 11 Mei slechts
de ziektetoestand van een gedeelte met 84 planten opgeteekend.

Totaal

Gezond

312
66
55

223
61
55

Mozaïek

Bladnecrose

Stengelnecrose

Toestand op 13 April 1938:
Contrôleperceel
1ste methode
2de methode

18
35
36
4
1
0
11 planten verwijderd
1
1

Er waren van de beide hygiënisch behandelde perceelen gemiddeld 12 %
van de planten ziek geworden, en van het contrôleperceel 29 %. Hieruit
blijkt duidelijk, dat de hygiënische behandeling een gunstige uitwerking
heeft. Zij was in dit geval echter lang niet afdoende, omdat ook infectie
vanuit den grond optrad. Het is duidelijk dat men hieraan eerst een einde
moet maken, vóór men met een gunstig gevolg de hygiënische behandeling
toe kan passen.
Op 13 April werd daarom van een verdere hygiënische behandeling van
deze beide perceelen afgezien.
De ziekte ontwikkelde zich daarna als volgt:

Totaal

Gezond

Mozaïek

Bladnecrose

Stengelnecrose

312
66
55

81
24
31

89
15
11

91
23
9

51
4
4

84
66
55

11
17
13

20
16
14

31
16
17

22
17
11

' 28 April 1938:
Contrôleperceel
1ste methode
2de methode
11 Mei 1938:
Contrôleperceel
1ste methode
2de methode

Zelfs op 11 Mei was de toestand op de beide aanvankelijk hygiënisch
behandelde perceelen dus nog iets gunstiger.
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b.

Bemestingsproef

Deze proef werd genomen, omdat in de praotijk vaak de meening naar
voren komt, dat bij een ruime kalibemesting minder necrotische verschijn
selen zouden optreden. Volgens waarnemingen van AixsWORTH (1932)
komt de strepenziekte veel voor op perceelen met een overmaat stikstof
en slechts zelden op perceelen met stikstof-gebrek. Het schijnt dus, dat
de verhouding van de kali- en de stikstof-bemesting belangrijk is.
Er werd daarom een proef genomen, waarin de volgende 3 perceelen
voorkwamen:
1°.

Een K-perceel van 90 planten, waaraan 1 kg patentkali extra gegeven
werd.

2°.

Een P-perceel van 90 planten, met 1 kg superfosfaat extra.

3°.

Een N-perceel van 114 planten, met 1 kg kalkammonsalpeter extra.

Doordat de ziekte aanvankelijk verreweg het veelvuldigst optrad in
het deel van de kas, waar het kali-perceel lag, konden de bemestingsperceelen niet zonder meer vergeleken worden. Daarom zijn ook de planten
met blad- of stengelnecrose in de 3 aangrenzende rijen rondom deze per
ceelen een paar maal geteld.
Totaal

Gezond

Mozaïek

90
162
90
114

39

28

—

—

76
96

9
3

90
162
90
162
114
150

13

38

—

—

Bladnecrose

Stengel
necrose

15
25
5
10

8
21
0
5

24
49
31
57
43
63

15
42
19
33
28
38

Toestand op 13 April 1938:
K-perceel
Rondom K
P-pereeel
N-perceel
Toestand op 24 Mei 1938:
K-perceel
Rondom K
P-perceel
Rondom P
N-perceel
Rondom N

13

27

—

—

13

30

~

Uit deze cijfers blijkt, dat, niettegenstaande de ziekte op het kaliperceel het vroegst voorkwam, op 24 Mei op het kali-perceel aanmerkelijk
minder necrotische planten geteld werden dan op het stikstof-perceel,
terwijl het fosfor-perceel er tusschen in stond. De toestand van de planten
rond het kali-perceel en rond het fosfor-perceel was toen dezelfde en gelijk
aan den toestand van het fosfor-perceel (behoudens een wat veelvuldiger
optreden van stengelnecrose rondom het kali-perceel). Rondom het stikstofperceel kwam echter aanmerkelijk meer necrose voor en wel in dezelfde
mate als op het stikstof-perceel. Misschien is de stikstof-bemesting ten
deele ten goede gekomen aan de randplanten, die om het perceel heen
stonden.
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Het aantal gezond gebleven planten is bij alle bemestingen op 24 Mei
even groot. De, invloed van de kali-bemesting heeft zich dus kenbaar gemaakt
in een matiging van de ziektesymptomen, die vaker tot uitsluitend mozaïek
beperkt bleven.
t
Het toedienen van een doelmatige bemesting (een ruime kaligift en niet
te veel stikstof) kan dus wel de gevolgen van de virusaantasting bij de
tomaat eenigszins temperen, maar voor de bestrijding is deze maatregel
van geen beteekenis.
Hetzelfde geldt voor een overbemesting van de zieke planten met een
snel opneembare meststof (b.v. gier of kali-nitraat). Dit bevordert waar
schijnlijk een sneller herstel. Men ziet nl. vaak, dat de top na eenigen tijd
gezond doorgroeit. Later treedt de ziekte echter vaak opnieuw op. In
hoeverre dit gezond doorgroeien door een overbemesting bevorderd wordt,
moet nog onderzocht worden.

c.

Bezandingsproef

Het vermoeden bestond, dat het virus in deze kas in den grond overbleef.
Zooals reeds eerder meegedeeld is, kan het virus moeilijk door de wortels
binnendringen, en gemakkelijk door de jonge bovenaardsche plantendeelen.
Infectie vanuit den grond kan dus in het algemeen slechts plaats hebben
kort na het planten en vóór het opbinden, wanneer de jonge blad- en stengeldeelen vooral bij het natspuiten veel met den grond in aanraking komen.
Om deze infectie te voorkomen werd een perceel van 114 planten bedekt
met een dun laagje rivierzand en daarna een voorzichtige bevloeiing toe
gepast. De bezanding had plaats onmiddellijk vóór het planten en nadat
de bevloeiingsgeulen waren aangelegd.
Door een gelukkig toeval was het perceel juist gelegen in een deel van
de kas, waar het virus blijkbaar in sterke mate in den grond was blijven
bestaan, zoodat de ziekte hier reeds vroegtijdig veel voorkwam. Volgens
den kweeker was de ziekte reeds eerder het hevigst opgetreden in het
deel van de kas, waar het kali- en het zand-perceel waren gelegen.
Ook de ziekte-toestand van dit perceel werd vergeleken met dien van
de 3 aangrenzende rijen planten rondom het perceel.

Totaal

Gezond

Mozaïek

114
114
114

113
104
—

—•

150
150
150

111
79

29
28

Bladnecrose

Stengelnecrose

0
5
23

0
3
15

10
26
55

0
17
41

Zand-perceel:
31 Maart
13 April
24 Mei

1
2

Rondom Zand-perceel:
31 Maart
13 April
24 Mei

21
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Aanvankelijk was het verschil tusschen het bezande perceel en de om
ringende planten dus zeer groot. 31 Maart was op het bezande perceel
1 % van de planten ziek en er omheen 26 %; 13 April was het aantal zieke
planten gestegen tot resp. 9 % en 47 %. Later breidde de ziekte zich ook
op het zand-perceel uit. Dit is echter toe te schrijven aan de overbrenging
van het virus bij het dieven. Na 17 Maart werd de behandeling nl. over
gelaten aan het personeel van den Heer VAN WIJLICK. Uit deze proef bleek
duidelijk, dat de infectie vanuit den grond van groote beteekenis kan zijn.
V.
a.

BESTRIJDING

Algemeen toe te passen maatregelen

We weten nu, dat de volgende mogelijkheden van verspreiding van het
virus bestaan:
1.

Overbrenging met sap (met de handen bij de verzorging van het gewas).

2.

Infectie vanuit den grond.

3.

Wellicht eenige overbrenging door Thrips.

4.

Een geringe overgang met het zaad.

Wanneer de kasgrond niet besmet is, is punt 1 verreweg het belangrijkst.
Vele kweekers hebben dan ook een gunstig resultaat verkregen door elk
jaar alle zieke planten direct te verwijderen. De smetstof kan zich dan niet
in den kasgrond ophoopen. Het aantal zieke planten is echter bij het uitpooten of kort daarna soms reeds vrij groot, zoodat men dan een aanzienlijke
reserve aan plantmateriaal voor het inboeten noodig heeft. De besmetting
op de kweekbedden of later in de kas moet wellicht als volgt verklaard
worden. Men verzuimt bijna steeds de uitgetrokken zieke planten te ver
branden. Toch is dit noodzakelijk. Anders bestaat de kans, dat het virus
met de zieke planten op de mesthoop en later met de mest in den kasgrond
of op de kweekbedden terecht komt.
Voor een afdoende bestrijding is het noodig, dat de volgende maatregelen
alle toegepast worden:
1°.

Het is wenschelijk, dat alleen zaad gewonnen wordt van gezonde planten.

2°.

In den grond, welke voor de kweekbedden gebruikt wordt, mogen geen
resten van zieke plantendeelen van het voorafgaande jaar aanwezig zijn.
Ook in den mest mogen deze niet voorkomen. Wanneer men hier
niet zeker van is, kan men het virus vernietigen door den grond te
stoomen. Hiervoor zal echter meestal wel geen toestel aanwezig zijn.

3°.

Van groot belang is, dat men voor de behandeling van het tomatengewas
zijn handen met water en zeep wascht, en dat men tijdens de behandeling
niet rookt, opdat de handen niet opnieuw besmet worden. Door
VAN DER WEY wordt voor de ontsmetting van de handen sterk aan
bevolen een oplossing van tri-natriumfosfaat-zeep. Deze wordt als
volgt bereid: 10 1 water, 4 kg tri-natriumfosfaat en 2 kg zeep
worden te zamen gekookt, tot alles in oplossing is gegaan. Voor
het gebruik moet men deze oplossing 5 X verdunnen. Men zet
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4°.
5°.

dan een bak met deze oplossing en een bak met water in de kas.
Men behoeft dan slechts zijn handen in de oplossing te dompelan
en deze daarna af te spoelen in het water.
De nachtschaden moeten zooveel mogelijk vernietigd worden.
Wanneer ondanks deze maatregelen toch nog enkele zieke planten
voorkomen, is het noodig deze onmiddellijk uit te trekken en te ver
branden.

Wanneer de kasgrond wel met virus besmet is, moeten de bovenstaande
maatregelen eveneens genomen worden, maar bovendien moet het virus
in den kasgrond onschadelijk gemaakt worden.
b.

Maatregelen om infectie van den kasgrond te beteugelen

Het gemakkelijkste zou zijn, indien men het virus in den kasgrond
direct kon vernietigen. Dit gaat echter moeilijk wegens de groote resistentie
van het virus. Er wordt nog gezocht naar een middel om de natuurlijke
oxydatie van het virus in den grond te versnellen. Ook zal het misschien
mogelijk zijn het virus te vernietigen door den grond te behandelen met
formaline. In 40 % formaline wordt het virus onmiddellijk geïnactiveerd.
Wanneer 1 deel formaline toegevoegd wordt aan 600 deelen tabaksmozaïekvirus-oplossing (ALLARD, 1916), duurt het een maand eer het virus volledig
geïnactiveerd is. Er zal nog onderzocht worden hoe de werking van formaline
op het virus in den grond is.
Er worden door Prof. Visser 'proeven genomen met het stoomen van den
kasgrond. Hierdoor worden vrijwel alle schadelijke organismen gedood.
Daar het niet mogelijk is den geheelen kasgrond op een gelijkmatig hooge
temperatuur te brengen, zal het virus misschien niet volkomen vernietigd
worden. Volgens literatuuropgaven moet dit nl. gedurende 10 minuten
tot 88° C. verhit worden, of y2 uur tot 84° C., of 20 dagen tot 80° C.
Prof. VISSEE acht het wel mogelijk, dat de kasgrond eenigen tijd na het
stoomen een gelijkmatige temperatuur van 80° C. verkrijgt, welke tem
peratuur zeker wel een uur behouden kan blijven. Het is nu gebleken,
dat na 1 uur verhitting van het virus tot 80° C. ruim 99 % van het virus
vernietigd is. In de practijk zal een dergelijk resultaat zeker voldoende zijn.
Andere mogelijkheden zijn de volgende:
M en kan de tomatencultuur 1 jaar vervangen door de komkommercultuur. Men mag dan natuurlijk niet datzelfde jaar als tweede gewas
tomaten telen in zoo'n kas. Sommige kassen zijn echter niet geschikt
voor de komkommercultuur, terwijl het ook niet volkomen zeker is,
dat geen van de tomaat-viren op de komkommerplant overgaat.
2°. Men kan den kasgrond onmiddellijk vóór het planten met een dunne
laug rivier- of heidezand bedekken en den eersten tijd daarna voorzichtig
bevloeien, opdat de ondergrond niet te zeer opspuit. Het is gewenscht
flinke planten uit te pooten en deze zoo spoedig mogelijk op te binden.
3°. Soms kan men gebruik maken van de omstandigheid, dat de grond
in oude kassen ongeschikt geworden is voor de tomatencultuur en
vervangen moet worden door verschen grond. Het is gewenscht hiervoor
geen grond te gebruiken, waarop het laatste jaar een aardappelgewas
heeft gestaan.

1°.
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Afb. 1. Gewone strepenziekte. Uitsluitend mozaïek-symptomen. Onderste blad links
vertoont het normale mozaïek. Het blad er boven vertoont typische smalbladigheid
met draadvormig uitstekende nerven.

Afb. 2. Gewone strepenziekte. Hoofdzakelijk bladnecrose. Een paar bladen zijn
geheel afgestorven. Het blad rechts er onder vertoont enkele necrotische vlekjes.

Afb. 3.

Gewone strepenziekte. Eenig mozaïek, duidelijke bladnecrose en eenige
stengelnecrose.

Afb. 4. Gewone strepenziekte. Zwakke stengelnecrose. Duidelijk aangetaste vruchten.
Een dergelijke aantasting komt veelvuldiger voor bij de complexe strepenziekte.

Afb. 5.

Complexe strepenziekte. Duidelijke bladnecrose.

Afb. 0.

Complexe strepenziekte. Duidelijke stengelnecrose. Deze is scherper afgeteekend dan bij de gewone strepenziekte.

