WETENSCHAP

Zaadrijpheid bepaalt hoe sterk spinazie is
Spinazie krijgt te maken met meer ziekten nu pesticiden worden
uitgefaseerd. Kim Magnée zocht in haar promotieonderzoek uit
welke zaden het best opgewassen zijn tegen ziekte.
In de afgelopen twintig jaar is de spinazieproductie verviervoudigd.
Vooral jonge spinazie, ook wel baby leaf-spinazie genoemd, wordt
steeds populairder. Boeren oogsten de jonge spinazie al binnen
zes weken na zaaien. Bovendien is de zaaidichtheid hoog en wordt
het gewas meerdere keren in een seizoen geteeld. Die trend zorgt
ervoor dat de vraag naar spinaziezaden enorm toeneemt en tegelijkertijd dat de kans op ziekten groter wordt – zeker nu de Europese Unie chemische bestrijdingsmiddelen in de ban doet. Onderzoeker Kim Magnée (Plant Breeding) bekeek welke zaden het meest
bestand zijn tegen infectie en hoe ze die tolerantie kan verbeteren.

Kiemkracht

Een van de belangrijkste ziektes bij spinazie is ‘damping off’ of
‘wegvalziekte’: het niet kiemen van zaden en niet opkomen of
verwelken van zaailingen. Verschillende schimmels en oömyceten
(schimmelachtigen) veroorzaken deze ziekte, met name de oömyceet Pythium ultimum. Magnée vond variatie in ziektetolerantie
tussen spinazierassen, maar de variatie tussen zaadpartijen van
eenzelfde ras bleek groter. Dit was onder meer het gevolg van de
variatie in zaadgrootte en rijpheid, omdat de plant over een groot
deel van de stengel bloeit. De zaden onderaan de stengel zijn het

grootst en meest rijp, terwijl alle zaden
van de plant in een keer worden
geoogst.
Magnée stelde zaden van vijf rassen
van spinazie bloot aan P. ultimum.
Rijpere zaden bleken beter bestand
tegen de oömyceet. Magnée verbeterde de ziektetolerantie van de zaden door tijdelijk het vochtgehalte
in de zaden te verhogen of door de vruchtwand te verwijderen (spinaziezaad is eigenlijk een vrucht met daarbinnen het echte zaadje).
Behandelde zaden hadden een hogere kiemkracht, waardoor de
ziekte minder greep op de plant kreeg. Nu steeds meer chemische
behandelingen voor planten zullen verdwijnen, worden zulke zaadbehandelingen relevant. ss
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BANANAS
Zwangere muizen jagen man
netjes de stuipen op het lijf door
dat ze ruiken naar ....bananen.
Dat hebben onderzoekers van
McGill University (Montreal)
ontdekt. Het geurtje (n-pen
tyl-acetaat) komt vrij in de urine
van zwangere vrouwtjes. Man
netjes raken erdoor in de stress
en blijven uit de buurt. Volgens
de onderzoekers beschermen
vrouwtjes zo hun kroost. Last van
muizen? Koop een banaan.

DON’T LOOK UP
Als je dit leest, is het goed afgelo
pen. Dan is asteroide 1989 JA, met
een doorsnede van ruim 1,5 kilo

meter alweer op weg de ruimte in.
Zonder ons te hebben geraakt. De
klomp steen heeft ons dan op een
haar na gemist. Nou ja, tien keer
de afstand aarde-maan. Daarmee
is-ie volgens de deskundigen
‘potentially hazardous’. Over
172 jaar komt-ie weer langs.

SPEELGOED
Vibrators zijn geen seksspeeltjes
maar medisch gereedschap. Art
sen zouden ze dus vaker moe
ten voorschrijven, concluderen
onderzoekers van het Cedar-Sinai
Medical Center in Los Angeles.
Zij plozen 558 studies uit over
het gebruik van vibrators voor
medische doeleinden. Regelmatig

gebruik verbetert de bekken
bodem, vermindert vaginale pijn
en vermindert stress. Komt een
vrouw bij de dokter...

SPINNEN
De meeste mensen gaan spin
nen liever uit de weg. Maar niet
iedereen. Online zijn liefst 1264
soorten van 66 families te koop,
hebben onderzoekers van de
Thaise Suranaree University of
Technology uitgevogeld. En dan
zijn de social media nog niet
meegerekend. De meeste spinnen
worden in het wild gevangen. De
spinn-off (sorry) van die handel
schaadt volgens de wetenschap
pers de wildstand. rk

