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1. Bestaat er genetische variatie tussen
rassen in weerbaarheid tegen ‘damping-oﬀ’ en is dit gebaseerd op resistentie/tolerantie of verschil in ‘vigour’
van zaden?
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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 karakteriseren?
4. Hoe wordt de overerving van bovengenoemde componenten bepaald en wat
betekent dit voor de veredeling van spinazie?

Wegval van spinazie-zaailingen in een veld als gevolg van Pythium-aantasting
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