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Problemen aardappelteelt: hoge input en klimaatverandering  
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Oplossing:   

Ontwikkel robuuste aardappelrassen met betere beworteling. 

Oorzaak:   
• klein wortelstelsel (lage wortellengte dichtheid)  
• oppervlakkige beworteling 

Vragen:   

• Is er variatie in abiotische stresstolerantie en beworteling binnen aardappel? 
• Welke worteleigenschappen zijn bepalend voor: 
 - N-opname efficiëntie? 
 - droogtetolerantie? 
 - zouttolerantie? 
 - overstroming (anaerobie) tolerantie? 
• Hoe kunnen kwekers selecteren op worteleigenschappen? 



Aanpak:   

Deel 1. Analyseren variatie in stresstolerantie en beworteling in 30 genotypen  

   Deel 2. Analyse worteleigenschappen in relatie tot functioneren plant en opbrengst   

Deel 3. Opheldering fysiologische &  genetische achtergrond worteleigenschappen    

9 genotypen met brede variatie in stresstolerantie en beworteling 

functionele worteleigenschappen die opbrengst verbeteren onder stress  

selectiemerkers voor worteleigenschappen die robuustheid verbeteren    



Wishart et al. 2013 

In 30 genotypen op zoek naar variatie in: 

 
 

• abiotische stresstolerantie: 
 
     biomassa stress / biomassa controle (%) 
 

 
• plasticiteit: aanpassing wortelgewichtsratio  
      
     RMR =massa basaal wortels / totale massa 
      
     RMR stress / RMR controle (%) 



Analyse variatie droogtetolerantie 
 

 
 

14 d dagelijks water/nutriënten 

11 d geen water/nutriënten 

start behandeling:  
10 cm stengellengte 

3 d herstel 



Analyse variatie zouttolerantie en reactie op laag [N] 

7 d: acclimatiseren 
start behandeling:  

10 cm lange spruiten 

7d:      controle (8 mM N) 

7d:     zout: 75 mM NaCl 

7d:     laag [N]: 2 mM 



Resultaat:  
9 genotypen met brede variatie in tolerantie en plasticiteit 

P = zeer plastisch met sterke toename in relatief wortelgewicht (RMR)  
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Fysiologische analyses: 
• Hormoon profielen 

Jaar 2 en 3: kas- en veldexperimenten  

• wortelarchitectuur 
• worteldiepte / specifieke wortellengte  
• wortelanatomie (cortex & xyleem) 

Gedetailleerde wortelanalyses 

9 genotypen vergelijken bij controle / droogte / zout / laag N / en flooding stress 

veldproeven kasproeven 

Plant functioneren  
• fotosynthese/verdamping 
• totaal [N] analyses 
• Na+ en Cl- accumulatie 
• opbrengst 
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