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Popeye gaat duurzaam!
De ontwikkeling van een integrale veredelingsstrategie
voor een duurzame spinazieteelt
Aanleiding van het onderzoek
De gangbare en de biologische spinazieteelt

pilotstudie onderzocht of- en welk spinazie
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Doel van het onderzoek
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In het onderzoek naar duurzame resistentie
tegen ‘wolf’ wordt gekeken of horizontale
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Zowel de stikstofveldproeven als de tunnelproeven met ‘wolf’-toetsen worden bij de
vier bedrijven uitgevoerd.
Spinazierassen getest op een hydropoon systeem met twee concentraties (hoog en laag) van
stikstof in water, Wageningen University.
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Spinazie

Veredelaars en onderzoekers bekijken de Peronosporaproef bij Nunhems Zaden.
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