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Bacterie verwelking (flaw siki) in tomaat
Hoe herken je het probleem
Verwelking in tomaat kan veroorzaakt worden door schimmels, bacteriën en 
nematoden. Dit informatie blad handelt over verwelking veroorzaakt door 
bacteriën. Planten beginnen eerst te verwelken en daarna vergelen zij en 
sterven uiteindelijk.

Achtergrond
Verwelking veroorzaakt door bacteriën komt veelal voor op zware kleigronden, 
die zuurder zijn dan de kalkrijke schelpgronden.
De bacteriën leven in de bodem en vooral in de regentijd veroorzaken zij grote 
problemen. Daar bacteriën heel klein zijn, kunnen zij door hele kleine wonden 
aan de wortels naar binnen. 
In de wortels vermeerderen zij zich en hierdoor raken de vaatbundels van de 
planten verstopt en kan er geen water meer naar de bovengrondse delen.
In een vroeg stadium verwelken de planten gedurende de heetste uren van de 
dag, maar zullen in de avonduren herstellen. Daarna treedt vergeling op 
beginnend aan de onderkant van de plant en de verwelking blijft. Uiteindelijk 
sterft de plant. 
De bacteriële verwelking is gemakkelijk te onderscheiden van de verwelking 
veroorzaakt door schimmel. Neem een stukje van de stam van een verwelkte 
plant. Plaats deze in een glas met water. Als er een witte wolkachtige stroom 
uit de stam komt, dan weet je zeker dat de veroorzaker een bacterie is.

Management
Zieke planten worden niet meer beter. 

• Verwijder alle zieke planten;
• Begin vroeg bijvoorbeeld 3 maanden voor het planten met de 

voorbereiding van de plant bedden; meng de bodem met fijn gestampte 
schelpen of landbouwkalk. De zure kleibodem wordt hierdoor 
geneutraliseerd. De bedden moeten goed gedraineerd zijn;

• Gewas rotatie toepassen, om de bacterie populatie te verlagen, met 
gewassen die geen familie zijn van tomaat zoals snijbonen, komkommer, 
oker en mais.

Wetenschappelijke naam > Ralstonia solanacearum 
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Bacterie verwelking in tomaat. 

Witte bacterie wolk uit de stam. 
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