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stammen kunnen selecteren voor zowel de

derstammen, met name onder teeltcon-

van hybride nakomelingen (F1’s) op. Deze

gangbare als biologische tomatenteelt.

dities met kou of zout als stressfactoren,

worden als onderstam gebruikt en geënt

kan een belangrijke bijdrage leveren aan

met een hoog productief ras.

een efficiënter gebruik van nutriënten.

Het effect van de onderstam op groeikracht

Voor de veredeling van dergelijke ro-

en vruchtproductie van deze bovenstam
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Doel van het onderzoek
Het ontwikkelen van een snelle en effectieve methode die veredelaars in staat
stelt onderstammen te selecteren die ook
bij wisselende teeltcondities een goede
groeikracht en opbrengst garanderen.
Dergelijke robuuste onderstammen moeten het mogelijk maken om het nutriëntgebruik van zowel de gangbare als biologische tomatenteelt efficiënter te maken.
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Figuur 1: Verschillen in diefgewicht (g) tussen verschillende onderstammen.
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