
Aanleiding van het onderzoek

De populariteit van spinazie is de laatste ja-

ren flink toegenomen. Werd spinazie vroe-

ger alleen gegeten als gekookte groente, 

sinds een aantal jaren wordt het steeds 

meer gebruikt in salades en zogenaamde 

‘smoothies’, groentedrankjes op basis van 

vermalen spinazieblaadjes. Deze toegeno-

men populariteit is niet vreemd, aangezien 

spinazie van nature heel gezond is en rijk 

aan vitaminen en voedingsstoffen. 

Spinazie is dan ook een belangrijk groen-

tegewas in biologische en gangbare 

teeltsystemen. Met de toename van de 

spinazieteelt zien we een toename van 

wortelziekten, zoals bijvoorbeeld ‘dam-

ping-off’, waarbij kiemplantjes wegvallen 

vaak nog voordat ze boven de grond zijn. 

De ziekte wordt veroorzaakt door verschil-

lende ziekteverwekkers, waarvan Pythium 

de belangrijkste lijkt. Het gebruik van che-

mische middelen om ziekten te voorko-

men of te bestrijden is in de biologische 

teelt niet toegestaan. In de gangbare teelt 

is het gebruik ongewenst, onder andere 

vanwege eventuele problemen met voed-

selveiligheid. In het veld worden verschil-

len in aantasting tussen spinaziecultivars 

waargenomen en lijkt het aannemelijk dat 

er genetische verschillen bestaan in weer-

baarheid tegen Pythium. In de veredeling 

blijkt het echter moeilijk om te selecteren, 

want zaadpartijen van eenzelfde ras kun-

nen verschillen in gevoeligheid. 

Mogelijk berusten die verschillen op varia-

tie in de ‘vigour’ van de zaden.

Doel van het onderzoek

Het belangrijkste doel van het project is 

een veredelingsstrategie te ontwikkelen 

voor spinazie gericht op het vergroten 

van de weerbaarheid tegen Pythium. 

Aanpak

De aanpak bestaat uit een multidisciplinai-

re benadering waarin kennis en expertise 

vanuit de zaadtechnologie, plantenver-

edeling en bodemfytopathologie gecombi-

neerd wordt. In het project worden com-

ponenten van weerbaarheid en ‘vigour’ 

van het zaad onderzocht, met als doel een 

antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Bestaat er genetische variatie tussen 

rassen in weerbaarheid tegen ‘dam-

ping-off’ en is dit gebaseerd op resis-

tentie/tolerantie of verschil in ‘vigour’ 

van zaden? 

2. Is het mogelijk om een betrouwbare 

toetsmethode te ontwikkelen om de 

weerbaarheid tegen ‘damping-off’ te 

toetsen?

3. Is het mogelijk om een betrouwbare 

toetsmethode te ontwikkelen om de 

‘vigour’ van zaden goed te karakterise-

ren?

4. Hoe wordt de overerving van bovenge-

noemde componenten bepaald en wat 

betekent dit voor de veredeling van spi-

nazie?
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Wereldwijd wordt er weinig onderzoek 

gedaan aan spinazie en de weerbaarheid 

tegen Pythium. Dat betekent dat er nog 

maar weinig over dit probleem bekend is. 

Vanwege de onzekerheid die dat met zich 

meebrengt is besloten dat het onderzoek 

na het eerste jaar geëvalueerd moest wor-

den om vast te stellen of het onderzoek een 

vervolg zou krijgen of niet. Alleen als uit 

veldproeven zou blijken dat er rasverschil-

len bestaan in weerbaarheid tegen Pythium 

dan zou het onderzoek worden vervolgd. 

Resultaten

Om een antwoord te kunnen geven op 

de vraag of spinazierassen verschillen in 

weerbaarheid tegen Pythium zijn er in het 

eerste jaar een aantal veldtoetsen uitge-

voerd op percelen met een geschiedenis 

van ‘damping-off’. Uit deze veldproeven 

is naar voren gekomen dat spinazierassen 

inderdaad van elkaar verschillen in weer-

baarheid. 

Resultaten uit veldproeven kunnen vaak 

sterk van elkaar verschillen. Dit wordt on-

der andere veroorzaakt door verschillen 

in de mate van besmetting in het veld, de 

verspreiding van de ziekteverwekker in 

het veld, de temperatuur en de vochtig-

heid van de bodem en andere uitwendige 

omstandigheden. Om een deel van deze 

factoren op te heffen is ook een kasexpe-

riment uitgevoerd waarbij gebruik is ge-

maakt is van grond die van nature besmet 

was met Pythium. Ook uit het kasexperi-

ment is gebleken dat spinazierassen van 

elkaar verschillen in weerbaarheid tegen 

Pythium. Deze resultaten hebben ertoe 

geleid dat het onderzoek na een jaar een 

vervolg hee� gekregen.

Behalve aan de ziekteverwekker is in het 

laboratorium onderzoek uitgevoerd waar-

bij verschillende aspecten van ‘vigour’ van 

zaden zijn onderzocht. Hierbij is onder an-

dere gekeken naar de kiemsnelheid van za-

den afkomstig van verschillende rassen en 

zaadpartijen onder verschillende vochtcon-

dities. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd 

naar het effect van zaadgrootte op de kie-

ming. Hieruit zijn verschillende nieuwe aan-

wijzingen voor vervolgonderzoek gekomen.

Vooruitblik

In de komende periode zal het onderzoek 

zich richten op het ontwikkelen van een 

toetsmethode die onder gecontroleerde 

omstandigheden wordt uitgevoerd. Dat be-

tekent een toetsmethode waarbij elk zaad-

je aan dezelfde hoeveelheid Pythium wordt 

blootgesteld onder nauwkeurig vastgestel-

de condities van vocht en temperatuur. 

Deze toetsmethode zal de basis vormen 

voor het genetisch onderzoek. Tevens zal 

het onderzoek naar ‘vigour’ de komende 

jaren worden uitgebreid.
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Het onderzoeksprogramma Groene 

Veredeling 2010 tot 2020 richt zich  

zowel op veredeling van rassen die met 

minder bemesting en water toe kunnen 

als op resistentieveredeling om ziekten 

en plagen te voorkomen. Het onder-

zoek wordt uitgevoerd aan verschillen-

de gewassen. De hoofdgewassen in de 

periode van 2015 tot 2020 zijn aardap-

pel, prei, spinazie en paprika. Daarnaast 

loopt er nog een project met appel. Het 

programma wordt gefinancierd door 

het ministerie van EZ, met minimaal 

40% ‘in-kind’ en/of ‘in-cash’ bijdrage 

van betrokken bedrijfsleven.
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