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Voorwoord 

Voor u ligt het eindverslag van een vier-jarig project Selectiestrategieën voor de veredeling van biologische 
uienrassen opzoek naar de invloed van het gangbare of biologische selectiemilieu en de meerwaarde van 
participatieve veredeling voor biologische rassen. De directe aanleiding van het onderzoek was een vraag van 
uienveredelaar Sjaan Hopmans van Advanta Seeds (nu Limagrain Advanta onder de vlag van Nickerson-
Zwaan). Sjaan is betrokken geweest bij de opzet van het onderzoek, maar bij de start van het project is hij van 
baan veranderd en waren we blij dat binnen Advanta zijn opvolger Reinout de Heer, samen met de uienselecteur 
Wim Minnaard, bereid was het onderzoek over te nemen en voort te zetten. Als onderzoekers danken wij hen voor 
de goede samenwerking en voor hun commitment voor het vervolgonderzoek.  

Het onderzoek bouwde voort op een eerder project (2002-2003) waarin Louis Bolk Instituut (LBI) en het Centrum 
voor Genetische bronnen, Nederland (CGN) in samenwerking met drie boerenveredelaars in ui diverse 
basispopulaties hebben gevormd. Het was uniek dat we zo dicht over de schouders van de biologische uientelers 
Jos Jeuken en René Groenen mochten meekijken om te documenteren hoe hun werkwijze in de selectie is. Tevens 
bedanken wij graag biologisch akkerbouwer Mia Salomons voor het ter beschikking stellen en het verzorgen van 
het biologisch proefveld voor de biologische selectie van Advanta in de afgelopen jaren. 

Daarnaast willen we de uienveredelaars van een aantal uienveredelingsbedrijven bedanken voor hun bereidheid 
zich te laten interviewen over hun selectiemethoden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Bioconnect Programma BO-04-388-II Plantaardige Veredeling 
(2004-2007) en is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. 
Aanvullende financiering is gerealiseerd door de Stichting Zaadgoed. 

Marjolein Tiemens-Hulscher, 

Aart Osman 

Edith Lammerts van Bueren 

 

December 2007 
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Samenvatting 

De biologische landbouw zoekt langs vele wegen naar mogelijkheden om de teelt te optimaliseren. Rassenkeus is 
een belangrijk element daarin. Omdat biologische telers grotendeels rassen gebruiken die geproduceerd zijn voor 
de gangbare landbouw, presteren die rassen niet altijd goed op de gewenste kenmerken onder biologische 
teeltcondities. Op diverse punten wensen biologische telers specifieke rasverbeteringen zodat rassen beter 
aangepast zijn aan de biologische, low-input teelt omstandigheden. Niet alleen ten aanzien van de gewenste 
raseigenschappen maar ook ten aanzien van de beste veredelingsstrategie om de gewenste eigenschappen te 
verkrijgen is nog veel discussie en is onderzoek noodzakelijk. Dergelijke vragen speelden ook concreet bij de 
uienveredelaar van Advanta die betrokken was bij biologische zaadproductie en die het van belang achtte te 
weten of selectie onder biologische teeltomstandigheden tot andere resultaten leidt dan onder gangbare teelt. 
Zijn ervaring was dat ui gevoelig is voor het milieu waarin die geselecteerd wordt en de verwachting was dat 
reeds na één of twee jaar verschillen in de selectie zichtbaar konden zijn. Omdat tevens een aantal biologische 
basispopulaties uit een voorgaand project waren voor een selectieonderzoek beschikbaar (Lammerts van Bueren 
et al., 2004) is besloten voor dit project de vragen rond de selectie te richten op ui. 

Om tot een selectiestrategie te komen waarmee efficiënt uienrassen veredeld kunnen worden die optimaal zijn 
aangepast aan biologische teeltomstandigheden zijn we in dit project van de volgende drie vragen uitgegaan: 

1. Verschilt het rasconcept voor een biologisch uienras van biologische telers van die van gangbare veredelaars?  

2. En zo ja, leidt het hanteren van dit rasconcept bij de selectie tot beter aangepaste rassen voor de biologische 
landbouw? 

3. Heeft het selectiemilieu invloed op de mate waarin rassen aangepast zijn aan biologische 
teeltomstandigheden? Met andere woorden maakt het uit of de uien in een biologisch of gangbaar milieu 
geselecteerd worden? Welke raseigenschappen zijn gevoelig voor de verschillen tussen biologische en gangbare 
teeltomstandigheden en welke niet? 

Voor de vergelijking van rasconcepten zijn de in dit project betrokken professionele uienveredelaar en de 
biologische boerenveredelaar tijdens het selectieproces geïnterviewd. Ter aanvulling zijn nog een tweede 
boerenveredelaar en nog een drietal uienveredelaars van andere veredelingsbedrijven in Nederland geïnterviewd. 
Aan hen is gevraagd welke selectiecriteria zij hanteren tijdens de uienselectie en hoe ze dit doen.  

Het effect van de eventueel verschillende benaderingen in rasconcepten is in veldproeven onderzocht door een 
gangbare veredelaar en biologische telers onafhankelijk van elkaar in dezelfde populaties (F1) te laten selecteren. 
De veredelaar deed dit onder zowel biologische als gangbare omstandigheden waardoor ook het effect van het 
selectiemilieu onderzocht kon worden. Uien hebben echter als tweejarig gewas de beperking dat er slechts in één 
generatie onder verschillende omstandigheden geselecteerd kan worden om nog binnen de vier jaar van het 
project de selectieresultaten met en naast elkaar op het veld te kunnen vergelijken. Daarom is gekozen voor een 
proefopzet waarbij het zaad van de uitgangspopulaties in twee porties is verdeeld zodat de selectie in één 
generatie (F1-F2) zowel in 2004 als in 2005 plaats kon vinden, om zodoende over gegevens van twee seizoenen 
te beschikken. 

De uitgangspopulaties en de selecties zijn daartoe voor diverse veld- en boleigenschappen gekarakteriseerd. De 
geselecteerde bollen zijn per selectie onderling afgebloeid om de volgende generatie (F2) te produceren. In de 
jaren 2006 en 2007 zijn deze nieuwe selecties (F2) met elkaar en met de uitgangspopulatie (F1) onder 
biologische omstandigheden vergeleken. De vooruitgang voor elke eigenschap in elke selectie is uitgedrukt in de 
selectierespons R = S * h2. R = selectierespons (= verschil tussen het gemiddelde van uitgangspopulatie (F1) en 
het gemiddelde van de nakomelingen van de selectie (F2)). S = selectiedifferentieel (= verschil tussen het 
gemiddelde van de uitgangspopulatie en het gemiddelde van de selectie.). h2 = heritability (erfelijkheid). Deze kan 
in 2006 en 2007 a posteriori berekend worden.  

Het rasconcept dat de biologische telers hanteren voor veldkenmerken is uitgebreider dan voor gangbare 
veredelaars, met een hogere prioriteit voor vroegheid en neklengte. Deze eigenschappen dragen volgens de telers 
bij aan een gezondere bol met een betere bewaarkwaliteit. De telers selecteren daartoe ook op het veld en 
markeren individuele planten die bij de oogst apart gehouden worden. De veredelaar is van mening dat voor 
gangbare rassen de beste uien na de bewaring in de schuur automatisch afkomstig zijn van de planten die zich 
in het veld goed ontwikkeld hebben. In deze visie is het efficiënter om het echte selectiewerk te beperken tot na de 



10  Selectiestrategieën voor de veredeling van biologische uienrassen 

bewaring. Uit een aanpalend onderzoek is duidelijk geworden dat de meeste geïnterviewde veredelaars bij selectie 
voor een biologisch uienras de veldselectie een hogere prioriteit zouden geven (Osman et  al., 2008). 

De vraag of het bredere rasconcept van de biologische telers ook bijdraagt aan beter aangepaste rassen voor de 
biologische landbouw kon in dit onderzoek nog niet beantwoord worden. Hiervoor zijn mogelijk meerdere 
generaties van selectie nodig. Uit de praktijk van selecterende telers is wel bekend dat als er voldoende, vroeg 
bollende planten op het veld geselecteerd worden en als moeder worden gebruikt bij de zaadproductie, de 
populatie in de loop van de volgende generaties vroeger wordt. In dit onderzoek was de selectierespons voor 
vroegheid na één generatie niet significant.  

De hypothese dat selectie onder biologische omstandigheden de kans kan verhogen dat goed aangepaste 
planten/rassen als zodanig herkend en dus geselecteerd worden, kon op grond van het onderhavige onderzoek 
(nog) niet onderbouwd worden. Hoewel ui gevoelig is voor milieuomstandigheden en de verwachting was dat 
mogelijk zou moeten zijn om na één generatie verschillen zichtbaar te krijgen, hebben de extreme 
weersomstandigheden de zaadproductie tussen de generaties bemoeilijkt en is het proefveld van 2007 verloren 
gegaan waardoor slechts één herhaling van de gangbare en biologische selectie beoordeeld kon worden. Er 
zullen toch meerdere generaties in het veldonderzoek betrokken moeten worden. Een interessante uitkomst van 
een pilotstudie naar verschillen in bewortelingscapaciteit tussen de gangbaar en biologische geselecteerde 
bollen in 2006 liet zien dat de biologische bollen uit de Platte groep significant meer wortels had dan die van de 
gangbare selectie. In de andere populaties kwam dit verschil niet voor.  Mogelijk houdt dit verband met het feit 
dat in de basispopulatie Platte groep meer variatie voor beworteling aanwezig is (Lammerts van Bueren et al., 
2004). Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dit verschil herhaalbaar is en ook via het zaad terug te vinden is 
in de volgende generatie.  

Wel bleek het in dit project goed mogelijk om voor de eigenschappen die de bolvorm bepalen door middel van 
positieve massaselectie in een open bestoven uienpopulatie in één generatie vooruitgang te boeken. Voor de 
overige boleigenschappen is het aan te raden om een andere selectiemethode te gebruiken aangezien de 
heritabilities daarvan lager zijn dan 0,4. Het selectiemilieu had voor deze eigenschappen geen invloed op de 
heritabilities en de selectierespons. In de populaties die in dit onderzoek onderzocht zijn bleek dat het voor 
boleigenschappen niet uitmaakt of onder biologische of gangbare omstandigheden werd geselecteerd. Voor 
veldeigenschappen (zoals vroegheid, bladstand, bladhoeveelheid en ziektes) kon de heritability niet bepaald 
worden.  

In een vervolgproject zal de selectie onder biologische en gangbare omstandigheden nog twee generaties 
worden vervolgd, waarna weer een vergelijkingsproef uitgevoerd kan worden. Dit creëert betere condities om een 
antwoord te krijgen op de vraag of een biologisch selectiemilieu wel of niet kan bijgedragen in meer aangepaste 
rassen voor de biologische teelt hetgeen zich zou kunnen uiten in een betere plantgezondheid, een hogere 
opbrengst en een betere (bewaar)kwaliteit. Daarbij verdient het aanbeveling om ook het effect van het 
selectiemilieu op bewortelingscapaciteit als beoordelingscriterium verder te onderzoeken.  
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1 Inleiding 

De biologische landbouw zoekt langs vele wegen naar mogelijkheden om de teelt te optimaliseren. Rassenkeus is 
een belangrijk element daarin. Omdat biologische telers grotendeels rassen gebruiken die geproduceerd zijn voor 
de gangbare landbouw, presteren die rassen niet altijd goed op de gewenste kenmerken onder biologische 
teeltcondities. Op diverse punten wensen biologische telers specifieke rasverbeteringen zodat rassen beter 
aangepast zijn aan de biologische, low-input teelt omstandigheden. Niet alleen ten aanzien van de gewenste 
raseigenschappen maar ook ten aanzien van de beste veredelingsstrategie om de gewenste eigenschappen te 
verkrijgen is nog veel discussie en onderzoek noodzakelijk. 

Voor gangbare veredelingsbedrijven, die zich naast de reguliere markt zich ook op de biologische landbouw 
willen richten, speelt de vraag of je met selectie onder biologische omstandigheden sneller en betere aan de 
biologische teelt aangepaste rassen krijgt dan met selectie onder gangbare omstandigheden maar wel met 
specifieke (aanvullende) selectiecriteria. Hoewel het veredelingstechnisch logisch zou zijn om in het doelmilieu te 
selecteren, is het vanuit economische motieven niet altijd realiseerbaar. Immers, het uitbreiden van hun 
selectieprogramma’s met biologische locaties brengt namelijk extra kosten met zich mee. Tot dan toe was er nog 
geen vergelijkend onderzoek bekend die op de bovengenoemde vraag antwoord kon geven.  

Tijdens het vergelijkende rassenonderzoek aan ui op een Zeeuwse biologische locatie bleek aldaar Sjaan 
Hopmans, de uienveredelaar van destijds Advanta Seeds, op beperkte schaal begonnen te zijn om het effect van 
het biologische milieu op selectie binnen ouderlijnen van uienhybriden te toetsen. Omdat uien bekend staan voor 
hun gevoeligheid voor genotype-milieu interacties verwachtte Hopmans na een of twee generaties al verschillen 
te kunnen zien. 

Omdat sommige biologische telers niet willen wachten tot de reguliere sector bereid is of de mogelijkheden heeft 
om specifiek voor de biologische sector rassen te ontwikkelen, hebben enkele telers zelf het heft in handen 
genomen en zijn een veredelingsprogramma op hun eigen bedrijf begonnen. In Nederland gebeurt dat o.a. met ui 
om naast de hybride rassen ook goede open bestoven rassen voor de biologische sector beschikbaar te maken. 
Deze teler-veredelaars (Rene Groenen en Jos Jeuken) waren ook al betrokken bij een voorafgaand project rond het 
evalueren van een collectie rassen van CGN in Wageningen en de vorming van basispopulaties voor biologische 
veredelingsprogramma’s (Lammerts van Bueren et al., 2005).  

Omdat er tegenwoordig in Nederland nauwelijks meer door telers zelf veredeld wordt, is het interessant om te 
weten wat de toegevoegde waarde is van de directe participatie van biologische telers in het veredelingsproces 
voor biologische rassen. Telers kennen immers het gewas van binnen uit door hun dagelijkse teeltervaring en 
voor gangbare veredelaars is de biologische landbouw veelal een nieuw terrein. Daarom is de vraag 
gerechtvaardigd of een biologische teler die met andere ogen en vanuit een ander rasconcept naar het gewas 
kijken dan een gangbare veredelaar, en of dat consequenties heeft in het uiteindelijke ras als resultaat van dat 
proces. Onder rasconcept wordt hier verstaan, de set van gewenste eigenschappen en de onderlinge prioritering 
daarvan (ideotype), als ook de vraag of het van belang is of een ras bijvoorbeeld in de vorm van een hybride of 
een open bestoven ras gerealiseerd wordt. 

De bovengenoemde context rond veredeling van ui leidde er toe dat in samenspraak met Sjaan Hopmans als de 
uienveredelaar van Advanta Seeds en de twee selecterende telers Rene Groenen en Jos Jeuken het voorliggende 
onderzoeksproject ontstaan.  

Advanta Seeds is ondertussen opgegaan in Nickerson-Zwaan. In dit projectverslag echter wordt nog de naam 
Advanta gebruikt. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Doelstellingen van het onderzoek 
Voor het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte selectiestrategie voor het veredelen van rassen die optimaal 
zijn aangepast aan biologische teeltomstandigheden, onderzoeken we in dit project de volgende twee vragen. 

1. Verschilt het rasconcept voor een biologisch uienras van biologische telers van die van gangbare veredelaars?  

2. En zo ja, leidt het hanteren van dit rasconcept bij de selectie tot beter aangepaste rassen voor de biologische 
landbouw? 

3. Heeft het selectiemilieu invloed op de mate waarin rassen aangepast zijn aan biologische 
teeltomstandigheden? Met andere woorden maakt het uit of de uien in een biologisch of gangbaar milieu 
geselecteerd worden? Welke raseigenschappen zijn gevoelig voor de verschillen tussen biologische en gangbare 
teeltomstandigheden en welke niet? 

2.2 Projectopzet 
In deze paragraaf wordt de projectopzet in hoofdlijnen beschreven. De opzet van de verschillende 
onderzoeksvragen zullen per onderdeel in dit rapport in details beschreven worden.  

Het project is uitgevoerd in de periode van 1 januari 2004 t/m 31 december 2007.  

Voor de vergelijking van rasconcepten zijn de uienveredelaars van een aantal veredelingsbedrijven in Nederland 
geïnterviewd. Aan hen is gevraagd welke selectiecriteria zij hanteren tijdens de uienselectie en hoe ze dit doen. 
Hetzelfde is gevraagd aan biologische telers die zelf in uien selecteren. Zij zijn geïnterviewd tijdens het 
selectieproces zelf (hoofdstuk 3).  

In veldproeven is onderzoek gedaan naar het effect van de eventueel verschillende benaderingen in 
rasconcepten, door een gangbare veredelaar en biologische telers onafhankelijk van elkaar in dezelfde 
populaties te laten selecteren (hoofdstuk 4).  

De resulterende selecties (F2) zijn vervolgens met elkaar en met de uitgangspopulaties (F1) vergeleken (hoofdstuk 
6). 

Het effect van het selectiemilieu is in veldproeven onderzocht. Een gangbare veredelaar heeft op een biologische 
en een gangbare locatie in drie dezelfde populaties selecties gemaakt (hoofdstuk 4).  

In hoofdstuk 5 is de zaadproductie tussen de generaties beschreven. 

Deze selecties (F2) zijn, onder biologische omstandigheden, met elkaar en met de uitgangspopulaties (F1) 
vergeleken (hoofdstuk 6). 

In hoofdstuk 7 is een pilotproef beschreven waarin onderzoek is gedaan naar de bewortelingspotentie van de 
verschillende selecties. 

In hoofdstuk 8 worden alle resultaten met elkaar in verband gebracht in een stuk discussie gevolgd door 
conclusies.  

In hoofdstuk 9 worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2.2.1 Fasering van het onderzoek: 
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Figuur 1. Schematische weergave projectopzet 2004-2007, met een herhaling van de cyclus van 2005-2007 in 
dezelfde uitgangspopulaties. 

Omdat ui een tweejarig gewas is, kan er in de vierjarige projectperiode slechts één generatie selectie beoordeeld 
worden, als de resultaten van de selectie ook binnen die termijn met elkaar vergeleken moeten worden. Om toch 
van meer jaren gegevens te hebben is in twee opeenvolgende jaren in hetzelfde uitgangsmateriaal geselecteerd. 

Het effect van het selectiemilieu wordt duidelijk door de selectierespons van de biologische en de gangbare 
selecties van de veredelaar met elkaar te vergelijken. Het effect van het hanteren van een ander rasconcept komt 
tot uiting in eventuele verschillen tussen de biologische selectie van de veredelaar en de selectie van de 
biologische teler. 
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3 Vergelijking van uienselectie door biologische 
telers en beroepsveredelaars 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van interviews met selecterende biologische uientelers, in het 
vervolg van dit verslag telers genoemd, en veredelaars van zaadbedrijven, in het vervolg veredelaars genoemd. De 
interviews zijn in 2004 en 2005 gehouden. 

3.1 Werkwijze 

3.1.1 Interviews met de telers en de veredelaar die betrokken waren bij het veldonderzoek 
De deelnemers aan het project zijn door de onderzoeker geïnterviewd terwijl ze voor het project in het veld én de 
schuur aan het selecteren waren. De interviews bestonden uit de volgende onderdelen: 

• beoordeling aan de hand van een scoreformulier van de populaties in het veld en de schuur 

• beschrijving van het favoriete standaardras en streefbeeld van de geïnterviewde 

• discussie tijdens de selectie over de redenen van het wel of niet selecteren van planten en bollen 

Door de deelnemers gedurende verschillende activiteiten en op verschillende momenten over hetzelfde onderwerp 
te interviewen, was het mogelijk om de verkregen informatie te controleren op inconsistenties en die eventueel 
nogmaals met de geïnterviewden te bespreken. 

3.1.2 Interviews met uienveredelaars van andere zaadbedrijven 
Veredelaars en medewerkers van de afdeling marketing van drie van de vier belangrijkste Nederlandse 
uienzaadbedrijven waren bereid mee te werken aan een rechtstreeks interview. Deze gesprekken hebben in 2004 
en 2005 op het kantoor van het betreffende bedrijf plaatsgevonden. Daarnaast hebben we in later stadium met 
twee van de geïnterviewde veredelaars nog een vervolggesprek in hun veredelingsveld gehad. 

De interviews waren semi-gestructureerd en bestonden uit vragen over de eigenschappen van de rassen van het 
betreffende bedrijf, selectiecriteria, huidige en toekomstige prioriteiten, geschiktheid van hun rassen voor de 
biologische teelt en selectie voor de biologische teelt. In alle onderwerpen stonden eigenschappen en manier van 
selecteren centraal. Hierdoor was het mogelijk de informatie uit de interviews te controleren op misverstanden en 
inconsistenties. Tenslotte is de informatie ook rechtstreeks met de bedrijven gecheckt, door de deelnemers een 
uitgewerkte lijst met de eigenschappen, waarop zij selecteren, op te sturen. Tevens hebben we hen gevraagd op 
deze lijst nogmaals hun prioriteiten op een schaal van 1 tot en met 5 aan te geven. 

3.2 Resultaten van interviews met betrokkenen van de 
veldproeven 

In deze sectie beschrijven we eerst het type ui waar de selecteurs (telers en veredelaar) naar streven, gevolgd door 
de eigenschappen waar ze naar kijken en de prioriteiten die ze stellen. Tenslotte beschrijven we de manier van 
selecteren. 

3.2.1 De gewenste ui 
De telers en de veredelaar zijn gevraagd naar een omschrijving van hun favoriete ras en de eigenschappen 
waarop ze hun populaties willen verbeteren. Dat geeft inzicht in het type ras, dat zij willen ontwikkelen. 

Voor Teler A komt het ras Summit het dichtst bij zijn ideaal. De eigenschappen die hem in dit ras aanspreken zijn 
gezond, sterk en kort loof, een bol die hoog op de grond staat en uniformiteit. Bij bolvorm streeft hij naar 
hoogrond en hij houdt van grove bollen. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat een ras vroeg is, omdat het dan 
bij een valse meeldauw epidemie al voldoende ver ontwikkeld is om nog een oogstbaar product te geven. 
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Het favoriete ras van Teler B is Promo. Dit is een vroege, ronde tot iets hoogronde ui met een fijne nek. Hij streeft 
ook naar een ui voor de lange bewaring, maar daar is Promo niet geschikt voor. Daarnaast zoekt hij een 
groeikrachtige ui, dwz een ui die de potentie heeft een hoge opbrengst te geven. Dat is voor hem een grove 
hoogronde ui met een fors en gezond loof, omdat die nog door kan groeien. Een grove platte ui heeft zijn 
maximum al bereikt. Wat betreft het loof, geeft hij de voorkeur aan langer, open loof, dan kort, gedrongen loof. 

De veredelaar heeft geen duidelijke voorkeur voor een bestaand ras. Hij geeft de voorkeur aan een kogelronde 
bolvorm en een bronsgele kleur. Het loof moet niet zo lang zijn, dat het gaat legeren. Hij houdt van strak en 
geordend loof. Het loof speelt echter een ondergeschikte rol bij selectie. 

3.2.2 Selectiecriteria 
Tabel 1 geeft de eigenschappen waar de telers en veredelaar op selecteren. Op de volgende pagina’s volgt een 
beschrijving van de verschillende eigenschappen. 

Tabel 1. Eigenschappen waarvoor de telers en veredelaar op selecteren 

 Se lecteur 

 Te ler A Te ler B Verede laar 

Fase 1: Tijdens de teelt in het veld    

Vroegheid x x +/-1 

Lengte nek x   

Dikte nek x x  

Bol boven de grond x   

Gezondheid/vitaliteit x x +/-1 

Bladmassa  x +/-1 

Bladstand   +/-1 

Bladlengte   +/-1 

Roodverkleuring   +/-1 

Bol grootte x x  

Bolvorm x x  

Op ‘t zwad    

Bol Grootte  x  

Vorm  x  

Aanwezigheid nek  x  

Rood verkleuring  x  

Rot  x  

Fase 2: Na de Bewaring in de schuur    

Vorm x x x 

Hardheid x x x 

Dikte Nek x Selecteert hiervoor op 
het zwad 

x 

# huiden x x  
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Kale x  x 

Grootte x x x 

Dubbelen x x x 

Spruitrust x x x 

Rot rond de kop x x x 

Fase 3: Voor het uitplanten van de 
bollen 

 
 

 

Spruitrust x x  

Roodverkleuring  x x 

Aantal ringen  x  

Fase 4: Bij de bloei    

Aantal bloemstengels x x  

Valse meeldauw x   

1De veredelaar selecteert in deze fase geen individuele planten, maar doet wel waarnemingen. Deze waarnemingen spelen 
een rol bij ouderkeuze en de keuze om met een populatie door te gaan. 

Vroegheid is voor de telers de belangrijkste eigenschap. Hoe vroeger, hoe groter de kans dat een ras kan 
ontsnappen aan valse meeldauw. Vroegheid gaat echter wel ten koste van bewaarbaarheid. Daarom mengen ze 
bij de zaadproductie vroege planten, met ouders met andere gunstige eigenschappen. Vroegheid beoordelen ze 
aan de hand van strijken van het loof. Plantdichtheid speelt hierbij ook een rol. Een vroege strijker neemt zijn 
buurplanten mee. Daarom zoekt Teler B vooral naar gestreken planten, die omgeven worden door nog niet 
gestreken buurplanten. Zaadbedrijven streven ernaar om rassen in verschillende vroegheidsklasses op de markt 
te brengen (vroeg, middel, laat). De vroege rassen zijn niet bestemd voor lange bewaring.  

De neklengte is de afstand tussen de bol en het punt van omknikken van het blad bij het strijken. Een langere 
nek maakt het strijken gemakkelijker en beschermt de bol ook tegen het binnendringen van regenwater (het water 
stroomt langs de nek om de bol heen). Het nat worden van de kop verhoogt de kans op schimmelinfecties. Voor 
Teler A is de ideale neklengte ongeveer 5 cm. 

De nekdikte is de dikte bij het bovengenoemde knikpunt. Hoe dunner, hoe beter de bol zich afsluit voor 
binnendringen van regenwater en pathogenen. De dikte van de nek is gerelateerd aan de bolgrootte. Hoe 
dunner, hoe kleiner de bol. Het gaat daarom niet om een absolute waarde, maar een juiste verhouding tussen de 
dikte van de nek en de grootte van de bol. Volgens Teler B is de dikte ook gerelateerd aan de omvang van het 
bladapparaat. Hoe meer blad, hoe dikker de nek. Voor een goede opbrengst is veel blad nodig. Ideaal is dan een 
plant met een dikke nek, die toch in staat is vroeg te strijken. Hij hanteert dit echter niet als criterium. Teler  A 
geeft aan dat te dun niet goed is, omdat de bol dan “dicht slaat”, dwz de bol vult niet op aan de bovenkant en 
blijft daar zacht. De professionele veredelaar meent dat vroegere planten een dunnere nek hebben. 

Plantgezondheid/vitaliteit. Voor de telers is dit een belangrijke eigenschap, maar in jaren met veel meeldauw 
speelt deze eigenschap niet mee bij de selectie, omdat vitale planten “late” planten zijn. Voor Teler A is een vitale 
ui een plant met een goede loof/bol verhouding met rechtopstaand loof dat gezond blijft tot het moment van 
strijken. Voor Teler B is naast gezond loof ook een goede afrijping van belang. Daarbij moet een ui op het veld tot 
een goede afsluiting van de nek komen om ook in de bewaring gezond te blijven. 

Bol boven de grond. Voor Teler A is dit criterium van belang, omdat een bol die op de grond groeit minder last 
van verwering heeft en dus een betere kleur krijgt. Vooral voor rode uien is dit belangrijk. 

Bladmassa, bladlengte en stand. Teler  A geeft de voorkeur aan kort, rechtopstaand loof. Teler B geeft de 
voorkeur aan een semi-erect (niet te rechtopstaand, maar ook niet hangend) planttype met een open 
bladstructuur. Voor beide telers hebben deze eigenschappen geen hoge prioriteit. De veredelaar geeft hieraan 
ook geen hoge prioriteit. Gangbare uiengewassen ontwikkelen veel meer loof dan biologische gewassen. Hij 
prefereert daarom rassen die niet zoveel loof produceren dat ze gaan legeren. Een meer geordend rechtopstand 
loof heeft zijn voorkeur.  
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Bolgrootte. Het is voor de biologische teelt belangrijk dat een ras al in een vroege fase een forse bol geeft. Eén 
van de twee telers geeft een extra markering aan forse bollen die heel vroeg gestreken zijn. Fors associeert hij met 
opbrengstpotentie. Daarbij is bolvorm ook van belang. Een forse hoogronde bol is nog niet uitgegroeid en kan 
dus nog groter worden. Een forse platte bol heeft zijn maximum al bereikt en heeft dus geen hogere 
opbrengstpotentie meer. 

Bolvorm. Beide telers streven naar een hoogronde bol, omdat ze dit associëren met een hoge opbrengst. Voor 
Teler A wat hoger, dan voor Teler B. Voor Teler A is het ook belangrijk dat de bol vanonder gevuld is, en dus niet 
puntig. Hij meent ook dat de consument een hoogronde bol gemakkelijker kan snijden. De professionele 
veredelaar vindt een kogelronde ui mooier. Voor de veredelaar en voor Teler B is de symmetrie van de vorm 
belangrijker. Asymmetrisch associëren ze met de neiging tot vorming van dubbele kernen (zie onder).  

De hardheid is een maat voor bewaarbaarheid. Aan het eind van de bewaarbare periode worden de uien 
zachter. Alle drie de deelnemers selecteren hierop. Bij de beoordeling wordt met de hand gevoeld.  

Aantal huiden/ niet kaal is ook een bewaareigenschap. In de loop van de bewaring en vooral tijdens de 
verwerking in een pakstation verliezen de uien hun huiden. Het is dan ook van belang dat een bewaarui in het 
eindstadium een minimum aantal huiden heeft, 2-3 voor Teler A, 3 of meer voor Teler B. De veredelaar hanteert 2 
huiden als minimum. Bij de selectie in de praktijk tellen ze niet het aantal huiden, maar selecteren ze vooral streng 
tegen kaal. Teler B kijkt of de huid nog strak (niet gerimpeld) om de ui zit. Teler  A en de professionele veredelaar 
kijken wat minder streng: nog een volledige huid om de bol is voldoende. 

Bolgrootte wordt geassocieerd met opbrengst, dus hoe groter hoe beter. Daarnaast is er een minimum 
bolgrootte nodig voor voldoende zaadzetting en kunnen te kleine bollen niet goed op vorm geselecteerd worden. 
Beide telers nemen uien <50 mm niet mee in de selectie. De veredelaar gooit bollen <40 mm standaard weg. 

Dubbele bollen (bollen met twee kernen) kunnen niet vermarkt worden. Zowel de veredelaar als de telers 
selecteren hier streng tegen. 

Spruitrust is de belangrijkste maat voor bewaarbaarheid. Alle drie de deelnemers selecteren hier na de bewaring 
streng op. De telers selecteren bij of vlak voor het uitplanten nog een keer op deze eigenschap. 

Rot rond de kop is natuurlijk ongewenst en hier wordt door alle drie deelnemers tegen geselecteerd. Bij twijfel 
over de gezondheid drukken ze de kop in. 

Roodverkleuring. Voor de markt is een egale gele of bronzen huidkleur en een witte vleeskleur gewenst en een 
niet egale roodverkleuring is ongewenst. Bij de overerving van roodverkleuring zijn meerdere genen betrokken en 
als het eenmaal in het materiaal zit, zijn er vele generaties nodig om het eruit te krijgen. Vandaar dat de 
veredelaar en Teler B hier streng tegen selecteren. Beiden snijden vóór het uitplanten de uien aan. 

Aantal stengels bij de bloei. Telers associëren dit met de neiging tot het vormen van dubbele en meerkernige 
uien. Planten met meer dan 4 à 5 bloeistengels verwijderen ze. 

3.2.3 Selectieprioriteiten 
Gezien het grote aantal selectiecriteria is het noodzakelijk prioriteiten te stellen. Teler B geeft aan slechts op twee 
tot drie eigenschappen per selectieronde te kunnen selecteren. Voor hem zijn dat: 

• Vroegheid 
• Vorm 
• Opbrengstpotentie 

Als hij daar verbetering in bereikt heeft, kijkt hij verder naar aantal huiden en huidvastheid. 

Voor Teler A ligt de prioriteit ook bij vroegheid en daarnaast laat hij de prioriteit afhangen van het seizoen en de 
populatie waar hij mee werkt. In een niet meeldauwgevoelig jaar zou hij meer naar plantgezondheid kijken, al 
streeft hij niet naar absolute meeldauwresistentie, omdat deze ziekte tot op zekere hoogte bij de plant hoort. 
Verder kijkt hij naar de zwakke punten van de uitgangspopulatie: zo is Balstora hoogrond, heeft een te dikke nek 
en te veel huiden rond de bol. Hij selecteert dan sterk op een dunnere nek, minder hoogrond en minder huiden. 
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Tijdens de observatie van de selectie van de professionele veredelaar werd duidelijk dat de hoogste prioriteit 
wordt gegeven aan: 

• Spruitrust 
• Rot 
• Kaal 
• Dubbel 

Daarna volgt vorm. Op nekdikte en hardheid werd minder streng geselecteerd. 

3.2.4 Het selectiemilieu 
Beide telers telen hun uien op een biologisch-dynamisch bedrijf. Het bedrijf van Teler A ligt in Flevoland 
(Swifterbant). Zijn favoriete voorvrucht voor ui is tarwe, gevolgd door een groenbemester. Dit zorgt voor een 
goede bodemstructuur. In het najaar vóór de uienteelt bemest hij met 20-25 ton gecomposteerde rundermest. 
Teler B huurt grond van een bedrijf in Zuid-West Nederland en kan daardoor de voorvrucht en bemesting niet 
beïnvloeden. Voor deze Teler B is ook de sociale inbedding van de selectielocatie van belang voor het 
selectieresultaat.  

Teler A bewaart zijn uien in de schuur met buitenlucht koeling. Teler B bewaart de uien in de buitenlucht, onder 
een afdak.  

Het veredelingsbedrijf heeft gangbare proefvelden in Zuid West Nederland en Flevoland. Tijdens de 
onderzoeksperiode was de voorvrucht in Flevoland wintertarwe. Op beide locaties krijgen de uien een bemesting 
van 110 kg stikstof/ha (exclusief de bodemvoorraad). Daarnaast worden herbiciden, fungiciden en insecticiden 
ingezet. De uien worden niet behandeld met spruitremmer (MH). De uien worden in een schuur met buitenlucht 
koeling bewaard. 

3.2.5 Selectiemethoden 
Bij de uienselectie kunnen we vier fasen onderscheiden: 

• Fase 1: tijdens de teelt in het veld 
• Fase 2: tijdens de bewaring in de schuur 
• Fase 3: kort voor het uitplanten van de bollen 
• Fase 4: bij de bloei van de bollen 

Fase 1: tijdens de teelt in het veld 
De telers. Voor beide telers vindt de eerste selectie-activiteit in het veld plaats. Teler A streeft er naar vanaf het 
moment van strijken iedere drie dagen door het veld te gaan. Teler B gaat in die periode twee keer door het veld 
(als eerste planten strijken en een week later). Het gaat ze hierbij vooral om het selecteren op vroegheid, maar in 
deze fase kijken ze ook naar de plant en bol. Vroege planten markeren ze en bewaren ze na de oogst in aparte 
zakken.  

Teler A bewaart de gehele oogst in kuubskisten in de schuur voor de volgende selectieronde. Teler B selecteert ook 
nog “op het zwad”. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze teler weinig opslagcapaciteit heeft en dus geen uien 
op wil slaan, die toch niet voor selectie in aanmerking komen. Hij voert negatieve massaselectie uit: uien die 
vanwege maat of vorm duidelijk ongewenst zijn, worden weggegooid.  

Een serieus probleem in deze fase is dat ook vaak de valse meeldauw toe slaat (beide onderzoeksjaren was dat 
inderdaad het geval). Door deze ziekte sterft het blad vervroegd af. Het is dan niet meer mogelijk om op 
vroegheid te selecteren. Vanwege het afsterven van de bladeren is ook de vegetatieve ontwikkeling van de plant 
niet goed te beoordelen. In zo’n geval heeft het selecteren op plantgezondheid ook weinig zin, omdat de minder 
aangetast planten meestal “late” planten zijn. Planten die nog in een vegetatieve fase zijn worden minder snel 
aangetast door valse meeldauw.  

De veredelaar selecteert in deze fase geen individuele planten in het veld. Wel beoordeelt hij de populaties als 
geheel. Deze beoordelingen neemt hij mee bij de beslissing om eventueel met de populatie door te gaan en bij de 
ouderkeuze voor hybriden. 
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Fase 2: tijdens de bewaring in de schuur 
De telers. Vanaf december verwijdert Teler B regelmatig rotte uien uit de kisten. Aan het eind van de bewaring 
(tweede helft februari) kijken ze de bollen van de, in het veld geselecteerde, vroege planten na op andere 
ongewenste eigenschappen (zie paragraaf selectiecriteria) en vullen deze selectie aan met bollen uit de rest van 
de bewaarde oogst. De reden voor het aanvullen is dat ze niet eenzijdig op vroegheid willen selecteren, omdat dit 
ten koste gaat van andere eigenschappen (zoals opbrengst, bewaarbaarheid). Door een aandeel vroege 
ouderplanten in de populatie op te nemen willen ze vroegheid combineren met andere gewenste eigenschappen. 
Teler B streeft naar een gelijke verhouding tussen bollen van vroege planten en bollen die in de schuur zijn 
geselecteerd. Voor teler A hangt het aandeel vroege planten af van de eigenschappen van de populatie: bij een 
populatie die al vroeg is, kan het aandeel vroege planten kleiner zijn. Hij heeft de ervaring dat hij met een aandeel 
van 10% vroege planten al goede vooruitgang voor vroegheid kan boeken. 

Teler A bewaart de uien in kuubskisten. De oogst, die niet afkomstig is van vroege planten, laat hij over zijn 
praktijk sorteerband lopen. Bollen, die kleiner zijn dan 50mm worden uitgezeefd, voordat ze op de band komen. 
Teler B bewaart minder bollen, omdat hij  tijdens de oogst al op het zwad selecteert. Hij bewaart de uien in kleine 
kisten en doet de selectie rechtstreeks in de kist. Ook teler B verwijdert bollen die kleiner zijn dan 50mm, omdat bij 
kleine bollen niet goed op vorm te selecteren is. 

Beiden telers willen per populatie uiteindelijk 100 bollen uitplanten. Omdat teler A ook vlak voor het uitplanten 
nog een keer wil selecteren (zie volgende fase), streeft hij er naar om in fase 2 zo’n 300 bollen over te houden, om 
dus in fase 3 nog 200 bollen weg te kunnen gooien. 

De veredelaar. Voor de veredelaar is deze fase de eerste selectieronde. Hij laat de uien binnen een week twee 
keer over de sorteerband lopen. De eerste keer haalt hij alleen rotte en uitgelopen bollen eruit. De tweede keer 
worden de bollen afgestaart en daarna geselecteerd (voor eigenschappen zie volgende paragraaf). De band 
komt zoveel mogelijk overeen met de praktijkomstandigheden bij de verpakkingsbedrijven. Bollen, die kleiner zijn 
dan 40mm worden uitgezeefd, voordat ze op de band komen. Hij streeft er naar 400 bollen per populatie uit te 
planten. Dat aantal past in één isolatiekasje. 

Fase 3: voor het uitplanten van de bollen 
De telers. Bij het uitplanten van de geselecteerde bollen selecteert Teler A nog een keer op (laat) uitlopen. Teler B 
streeft er naar de selectie in de schuur (fase 2) zo kort mogelijk voor het uitplanten uit te voeren, zodat voor het 
uitplanten geen selectie meer nodig is. Dat is mede omdat hij de uien in fase 2 ook aan wil snijden om te 
selecteren op roodverkleuring en aantal ringen. 

De veredelaar snijdt in deze fase de bollen aan om naar roodverkleuring te kijken (rood is ongewenst en wordt 
niet uitgeplant). Hij kijkt niet meer naar uitloop.  

Fase 4: bij de bloei van de bollen 
De telers. Beide telers voeren in deze laatste fase nog een negatieve massaselectie uit op aantal bloeistengels: 
Planten met meer dan 5 bloeistengels verwijderen ze. Ze associëren het aantal bloeistengels met de neiging van 
de ui om meerdere kernen en dubbelen te vormen. Beide telers selecteert in deze fase ook nog tegen meeldauw.  

Teler A oogst het zaad van alle overgebleven planten in bulk. Bij voldoende zaadzetting, oogst Teler B alleen zaad 
van de planten, die in het voorgaande in het veld als vroeg heeft gemarkeerd. Ook bij onvoldoende zaadzetting 
bewaart hij het zaad van deze planten apart.  

De veredelaar selecteert in deze fase niet meer. 

3.2.6 Selectie in de praktijk 
Bovenstaande paragrafen zijn voornamelijk gebaseerd op het interviewen van de betrokkenen en beschrijven dus 
hoe ze onder ideale omstandigheden zouden handelen. De praktijk levert echter meestal afwijkende 
omstandigheden op. Hier volgt een korte beschrijving van de specifieke omstandigheden in de twee 
onderzoeksjaren: 

2004/2005. Vanwege een vroege aantasting met valse meeldauw konden de telers niet selecteren op 
planteigenschappen en beperkt op vroegheid. Daarnaast was bij Teler B het plantaantal te beperkt voor een 
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optimale selectie, omdat bij het zaaien één van de vier zaaipijpen verstopt zat. Daardoor  zijn er 25% minder uien 
gezaaid dan gepland en zijn er daarna ook nog planten uitgevallen zijn vanwege aantasting door de uienvlieg. 
Teler B heeft in het veld tussen de 0 en 73 planten per populatie geselecteerd (Tabel 2). Teler A heeft in het veld 
veel minder planten kunnen selecteren: tussen de 11 en 23 planten per populatie.  

De te vroege oogst had ook zijn uitwerking op de selectie na de bewaring, voor zowel de telers als de veredelaar. 
Omdat er te weinig bollen geoogst waren kon er minder streng geselecteerd worden dan gewenst. Door de te 
vroege oogst waren de bollen nog klein en niet volledig ontwikkeld en kon er niet goed op vorm geselecteerd 
worden.  

2005/2006. In dit seizoen trad ook weer relatief vroeg valse meeldauw op. De telers hebben ongeveer dezelfde 
hoeveelheid planten in het veld geoogst als het jaar daarvoor. Maar omdat de kwaliteit van de oogst tegenviel 
heeft Teler A in de schuur minder bollen geselecteerd dan in 2004/2005. De veredelaar heeft juist meer bollen 
geselecteerd dan het voorgaande jaar. Door meer bollen af te laten bloeien hoopt hij meer zaad te kunnen 
oogsten. De zaadopbrengst van de bollen van 2004/05 was namelijk lager dan verwacht (Zie Hoofdstuk 5.2.). 

Tabel 2. Aantal geselecteerde bollen per fase. 

Seizoen  2 0 0 4/0 5 2 0 0 5/0 6 

Selecteur Populatie  Ve ld Schuur 

Voor 

Uitplanten1 
Uit-
geplant Ve ld 

Schuu
r 

Voor 

Uitplanten
1 

Uit-
geplant 

Teler b Rijnsburger 63 21 +9 93 nvt nvt nvt Nvt 

  Elite 73 30 -2 101 50 69 -26 93 

  Zeeuwse Bruine 25 22 +46 93 22 90 -23 89 

  Oost europa 0 75 +21 96 9 88 0 97 

Teler a Balstora 13 +/-2502  200 19 118 -23 114 

  Rijnsburger 17 +/-2502  200 28 120 -37 111 

  Elite 19 +/-2502  200 7 53 +18 78 

  Plat 18 +/-2502  200 11 118 -30 99 

  Rood 23 +/-2502  150 13 65 -9 69 

  Zeeuwse Bruine 18 +/-2502  200 13 87 -1 99 

  Oost europa 11 +/-2502  150 18 91 -19 90 

Veredelaa
r Balstora-bio 0 387 -58 329 0 650 

0 
650 

  Rijnsburger-bio 0 200 0 200 0 830 0 830 

  Plat-bio 0 106 -6 100 0 300 0 300 

  Balstora-gb 0 729 -329 400 0 835 0 835 

  Rijnsburger-gb 0 224 0 224 0 675 0 675 

  Plat-gb 0 160 0 160 0 300 0 300 

1.Bij het klaarmaken van de bollen voor het uitplanten voeren de telers nog een selectie uit. Een negatief aantal betekent hier 
dat ze bollen uit de schuurselectie verwijderd hebben. Een positief getal betekent dat ze voor het moment van uitplanten nog 
bollen aan de schuurselectie hebben toegevoegd. 
2. Per populatie is een zak van 25 kg geselecteerd; dat zijn ongeveer 250 bollen 

3.2.7 Beoordeling van de populaties 
Hoeveel planten/bollen er in de praktijk geselecteerd worden hangt in belangrijke mate af van de eigenschappen 
die in de populaties aanwezig zijn. Teler A laat ook zijn prioriteiten bij de selectie afhangen van zijn beoordeling 
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van de populatie, bijvoorbeeld meer aandacht voor een ronde bol, als de vorm te hoog rond is. Tabellen 3 en 4 
geven een overzicht van hoe de verschillende selecteurs de populaties in het veld (alleen telers) en in de schuur 
beoordeelden.  

Aangezien de telers en veredelaar alleen de populaties van hun eigen veld beoordeeld hebben, kunnen de 
resultaten tussen selecteurs niet goed vergeleken worden: eventuele verschillen kunnen zowel veroorzaakt zijn 
door een verschillende manier van kijken door de persoon, die de beoordeling heeft uitgevoerd, als het verschil in 
teeltlocatie. 

Uit de beoordelingen blijkt dat de Platte Groep en de Oost Europa Groep voor de meeste eigenschappen matig 
tot slecht scoren. Teler B heeft de Platte Groep zelfs niet geoogst (vanwege teveel roodverkleuring). De Platte 
Groep scoort wel goed voor vroegheid. De Oost Europa Groep wordt ondanks de matige scores aangehouden 
vanwege de bladstand en de hardheid in de bewaring. Beide telers waren enthousiast over de Zeeuwse Bruine 
Groep. Met name van de bewaareigenschappen en de bladhoeveelheid in het veld. Deze populatie  scoort wel 
minder voor vroegheid. Balstora krijgt een hoge score vanwege de uniformiteit en opbrengstpotentie, maar is het 
laatst oogstrijp. 

Uit Tabel 4 blijkt ook dat bij de beoordeling door de veredelaar de populaties van het gangbare proefveld minder 
goed scoorden voor hardheid en huidvastheid dan dezelfde populaties van het nabij gelegen biologische 
proefveld.  

Tabel 3. Beoordeling van de verschillende populaties door de telers in hun eigen veld 

Naam populatie B
la

d
s
ta

n
d

B
la

d
h
o
e
v
e
e
lh

e
id

B
la

d
k
le

u
r

M
e
e
ld

a
u
w

V
ro

e
g
h
e
id

U
n

if
o

rm
it
e

it

P
o
o
tj
e

Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A

Balstora 4 6 6 7 7 6 7 7 3 2 7 8 4 6

Ronde Rijnsburger 5 7 7,5 6 6 6 6,5 8 6,5 7 6 8 7 6,5

Elite 5 6 5 6 6,5 6 6,5 6 6 8 6 8 6,5 7

Platte groep 7 5 6,5 4 5 6 4 4 8 9 3 6 5,5 8

Zeeuwse Bruine 6 7 7 8 6,5 6 6 7 4,5 3 6 7 6 5

Oost-Europa 8 8 6,5 5 4,5 7,5 4 5 4,5 5 2 4 3 4

Rode groep 6 7 5 7 8 8 8

Promo 5,5 6 6,5 5 6 8 8  

Bladstand 1 = wijd gespreid, 9 stijf rechtop, bladhoeveelheid 1 = zeer weinig, 9 = zeer veel, bladkleur 1 = licht, 9 = zeer 
donker, meeldauw 1 = veel aangetast, 9 = schoon, vroegheid 1 = zeer laat, 9 = zeer vroeg, uniformiteit 1 = zeer laag, 9 = 
zeer hoog, pootje 1 = kort, 9 = lang 

Tabel 4. Beoordeling van de verschillende populaties door de telers en de veredelaar van hun eigen oogst na 
bewaring in de schuur  

Naam populatie U
n
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Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A Teler B Teler A

Balstora 8 7 8 6 7 8 8 8 7,5

Ronde Rijnsburger 6 6 7 7 8,5 7 7 7 6 6,5 7 6 5 6 6 6 5,5 6

Elite 6 8 8 8 8 8,5 7,5 7,5 6 8 7 7,5 5 7 5 6 6 7,5

Platte groep 4 4 5 8 7 6 4 4 5

Zeeuwse Bruine 7 7 8 7 7 9 7 6,5 8 6 5 6,5 6 7 6 7,5 7 8

Oost-Europa 5 5 2 6 2 4 7 5 7 6 7,5 8 4 7 5 7 4 5

Rode groep 4 5 6 6 7 7 7 7 6

Promo 8 8 7 8 8 7,5 5 7 8

Advanta Advanta Advanta Advanta Advanta Advanta Advanta Advanta Advanta

Gb Bio Gb Bio Gb Bio Gb Bio Gb Bio Gb Bio Gb Bio Gb Bio Gb Bio

Balstora 5 6 hr r 3 5 d-bruin d-bruin 5 7 #=2 #=2 5 7 6 6

Ronde Rijnsburger 4 4 r-hr r-hr 7,5 7,5 bruin bruin 3 3 #=2 #=2 2 2 1 1

Platte groep 1 1 alles alles 5 5 alles alles 4-6 "5-7 #=2 #=2 4 6 1 1  

Bij de verschillende eigenschappen: 1 = ongewenst, 9 = gewenst, r = rond, hr = hoogrond 
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3.3 Resultaten interviews met uienveredelaars van drie 
zaadbedrijven 

3.3.1 Selectie in de schuur versus selectie in het veld 
De geïnterviewde veredelaars schatten in dat ze ongeveer 90% van hun selectiewerk besteden aan selectie na de 
bewaring in de schuur. Ze besteden dus maar weinig tijd in het veld. De belangrijkste reden voor selecteren in het 
veld, zou het selecteren op resistentie tegen valse meeldauw en bladvlekkenziekte zijn, maar ze verwachten weinig 
of geen resistentie in hun veredelingslijnen en –populaties te vinden. Dat komt omdat ze allemaal Rijnsburger 
populaties als basis voor hun veredelingsprogramma hebben gekozen. De veredelaars zijn het met elkaar eens 
dat deze populaties geen resistentie tegen de eerder genoemde bladziekten bevatten. De reden voor het werken 
met Rijnsburgers is dat deze populaties een goede bron zijn voor bewaarbaarheid, (ronde) vorm en kleur. Kruisen 
met buitenlandse rassen leidt tot een achteruitgang in deze eigenschappen. 

Uiteraard zijn twee van de drie verdelingsbedrijven wel bezig met het verbeteren van de resistentie tegen valse 
meeldauw. Daarvoor hebben ze in het verleden van het IVT (voorloper van het PRI) populaties van kruisingen 
tussen de gewone ui en de wilde verwant Allium roylei gekregen. Deze populaties bevatten een gen van Allium 
roylei, dat de plant resistent maakt tegen valse meeldauw. De eerste rassen van Nickerson-Zwaan en Bejo Zaden, 
met dat resistentiegen worden op dit moment in het veld getest. Het is echter bewerkelijk gebleken om uit die 
populaties weer een commercieel ras te ontwikkelen. Daarom vindt de selectie op resistentie grotendeels 
gescheiden van het reguliere programma plaats. Ze maken daarbij gebruik van een moleculaire merker voor het 
resistentiegen, die ook door PRI is ontwikkeld. Deze laboratoriumtechniek maakt het toetsen op resistentie in het 
veld in de eerste fases van het veredelingsprogramma overbodig. 

Hoewel de veredelaars een lage prioriteit aan selectie in het veld geven, zijn er wel verschillen tussen de drie 
geïnterviewden. Een van de drie geeft aan nog minder tijd in het veld te besteden als de beroepsveredelaar, die 
aan ons selectie-experiment heeft meegedaan. Beiden zijn van mening dat een goede bol in de schuur, afkomstig 
is van een mooie plant in het veld. In deze visie is het dus voldoende om alleen in de schuur de bollen te 
beoordelen. De andere twee veredelaars maken weliswaar meer aantekeningen in het veld, maar geven 
tegelijkertijd aan dat deze aantekeningen niet zwaar meewegen bij hun besluitvorming over de te selecteren 
planten en lijnen. 

3.3.2 Belangrijkste eigenschappen waarop in de gangbare veredeling geselecteerd wordt 
 

Boleigenschappen en netto opbrengst. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven ligt de prioriteit bij de 
selectie na de bewaring in de schuur. Alle veredelaars kijken naar dezelfde eigenschappen en deze verschillen niet 
van de eigenschappen die de telers en de veredelaar in paragraaf 3.2.1 genoemd hebben: netto opbrengst, 
spruitrust, hardheid, huidvastheid, fijne nek, vorm, kleur, etc. 

Een aantal bewaareigenschappen gaan echter ten koste van opbrengst en/of andere eigenschappen. Zo meent 
men dat hardheid ten koste gaat van opbrengst en een te vaste huid, watervellen kan veroorzaken. Verder 
belemmert een te sterke spruitrust niet alleen de kieming van de bol, maar ook het in bloei komen en dus de 
zaadproductie. Daarom geven alle veredelaars aan dat het zaak is om naar een goede balans te zoeken.  

Vroegheid is de belangrijkste veldeigenschap. Binnen de drie vroegheidsklassen van ui (vroeg, middel, laat) 
zoeken ze de vroegste planten en lijnen. Dit beoordelen ze door het moment van 50% strijken te noteren.  

Daarnaast zijn er twee veredelaars die aangeven dat ze ook naar een vroege bolvorming kijken. Dit associëren ze 
met resistentie tegen droogtestress en dat is belangrijk in een aantal buitenlandse regio’s. Het gaat hier echter 
om een beperkte markt en de prioriteit is daarom laag. 

Beworteling en resistentie tegen stress. De twee veredelaars die geïnteresseerd zijn in droogtestress 
hebben in het verleden ook naar beworteling gekeken. Eén van de twee heeft beworteling beoordeeld door ad hoc 
planten op het zwad te bekijken of op te trekken. De andere veredelaar heeft een meer systematische screening 
uitgevoerd. Deze laatste veredelaar meent dat er ook een verband is tussen dode bladpunten en stress en kijkt 
ook naar het vermogen van planten om door te groeien bij droogtestress. 
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Opgerichte bladstand. Deze eigenschap heeft de voorkeur van de twee veredelaars die ook in het veld 
beoordelen. 

Resistentie tegen bladziekten. Zoals boven reeds aangegeven, verwachten de veredelaars geen resistentie te 
vinden in de Rijnsburger populaties. Ze zoeken naar een hoog niveau van resistentie, omdat een slechts 
gedeeltelijke resistentie niet voldoende is voor de gangbare markt. 

Eén van de twee veredelaars meent binnen zijn Rijnsburger populaties en tussen lijnen wel kleine verschillen te 
zien in plantgezondheid. Hij voert daarvoor doelbewust een beoordeling uit bij een beperkt fungicide-gebruik. In 
zijn reguliere selectieveld vindt wel een volledige ziektebestrijding met fungiciden plaats. 

Ook een andere veredelaar voert een gedeelte van zijn selectie uit onder “stress”-omstandigheden (geen 
kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen). Hij meent ook vooruitgang in plantgezondheid geboekt te hebben, 
maar niet vanwege dit selectiemilieu, maar omdat hij selecteert op waslaag en opgericht blad. 

3.4 Discussie 
Het doel van de studie was te onderzoeken of biologische telers van uien bij hun selectie naar andere 
eigenschappen kijken dan beroepsveredelaars en indien dat zo is, of deze andere eigenschappen bijdragen aan 
de plantgezondheid.  

Het grote verschil tussen de telers en de veredelaar is de aandacht voor selectie op het veld. De veredelaar, die bij 
het project betrokken was, maakt slechts beknopte aantekeningen in het veld en selecteert geen individuele 
planten. Hij is van mening dat de beste uien na de bewaring in de schuur automatisch afkomstig zijn van de 
planten, die zich in het veld goed ontwikkeld hebben. In deze visie is het efficiënter, om het echte selectiewerk te 
beperken tot na de bewaring.  

De telers zijn op zoek naar rassen die in het veld gezond blijven en menen dat je dat alleen aan de planten in het 
veld kunt zien. De belangrijkste ziekte op dit moment is valse meeldauw. Deze ziekte kan in korte tijd het loof van 
het gehele gewas vernietigen. In de vrij beschikbare uienrassen en populaties is geen hoog niveau van resistentie 
beschikbaar. De telers denken dat er voor biologisch alleen vooruitgang te boeken is, door te selecteren op 
planten, die vroeg een bol vormen. Deze planten hebben een grotere kans om de uitbraak van een valse 
meeldauw epidemie voor te blijven.  

Daarnaast streven ze ernaar om bij de vroege planten ook te selecteren op forse, groeikrachtige, gezonde 
planten. Eén van de twee telers let daar scherper op dan de andere. Maar voor beiden bleek het gedurende de 
onderzoeksperiode niet goed mogelijk om op gezondheid en vitaliteit te selecteren, omdat de valse meeldauw al 
vroeg in het gewas zat en het loof te veel aangetast had. 

Vroegheid gaat ten koste van opbrengst  en bewaarbaarheid. Om een balans tussen die eigenschappen te 
behouden, vullen ze voor het afbloeien de vroege bollen aan met bollen, die later gestreken zijn, maar goed 
bewaarbaar waren.  

Naast ziekten in het veld, streven zowel de telers en de veredelaar naar gezonde bollen in de bewaring. Een 
belangrijke planteigenschap die daar aan bijdraagt is de een goed afgesloten, fijne nek. Dit maakt het voor de 
pathogenen lastiger om de bol binnen te dringen. Maar een te dunne nek gaat gepaard met een minder blad en 
opbrengstpotentie. Daarom streven allen naar een balans tussen nekdikte en bolgrootte. Tijdens het observeren 
van de selectie bleek dat telers hier strenger op selecteren dan de beroepsveredelaar. Uit de gemeten data (zie 
Bijlage 2), blijkt echter dat ook de veredelaar op een dunne nek selecteert. 

Eén teler kijkt nog naar een additionele planteigenschap: de lengte van de nek. Volgens hem geldt: hoe langer de 
afstand tussen de bol en het omknikpunt van het loof, hoe makkelijker het loof tijdens de afrijping strijkt. Dit 
bevordert een vroege, goede afsluiting van de nek en voorkomt dat pathogenen met het regenwater van het loof 
de bol in kunnen spoelen. 

Voor deze laatste teler is het ook belangrijk dat de uienbol hoger boven de grond staat. Dit zorgt voor minder 
verwering tijdens de afrijping. 

Bij de selectie na de bewaring komen de prioriteiten van de telers- en de veredelaar overeen: allen selecteren streng 
tegen uitlopen. Alhoewel de veredelaar aangeeft prioriteit aan hardheid te geven, lijkt hij daar in 2004 tijdens de 
bewaring minder streng op te letten. Dit beeld komt ook overeen met de gemeten waarden in 2004. (Bijlage 2) 
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Naast de interviews met de veredelaar die meewerkte in het project, zijn nog drie  professionele uienveredelaars 
van drie andere veredelingsbedrijven geïnterviewd. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoeverre de 
manier van de eerste veredelaar, representatief is voor de uienveredeling in Nederland. Uit de interviews blijkt dat 
ook deze andere veredelaars aangeven dat selectie in het veld een lage prioriteit heeft. Maar er blijken ook 
belangrijke verschillen in benadering te zijn. Eén van de drie geeft aan helemaal geen aandacht aan het veld te 
besteden, terwijl de andere twee wel observaties in het veld doen. Eén van de twee zoekt naar planten met gezond 
loof in een proefveld, waarin hij minder fungiciden gebruikt. De andere veredelaar selecteert op planten met 
opgericht loof en een waslaag. Hij meent dat deze sneller opdrogen en daardoor minder gevoelig zijn voor 
schimmels. 

Opmerkelijk is dat beiden ook kijken naar vroeg bolvorming. Echter niet met het doel om te ontsnappen aan valse 
meeldauw, maar omdat ze geïnteresseerd zijn in resistentie tegen droogtestress. 

Hoewel deze twee veredelaars aangeven dat ze naar planteigenschappen in het veld kijken, geven beiden aan dat 
dit een lage prioriteit krijgt. 

Voor de criteria en prioriteiten voor de selectie na de bewaring, zijn er geen grote verschillen tussen de 
zaadbedrijven. 

3.5 Conclusies 
Professionele veredelaars- en selecterende telers verschillen in opvatting over het belang van selectie in het veld. 
Voor veredelaars heeft selectie in het veld een lage of geen prioriteit. 

De biologische telers besteden in het veld veel aandacht aan vroegheid, omdat ze menen zo de valse meeldauw 
voor te kunnen blijven.  

Een dunne nek is een eigenschap, die zowel volgens de veredelaars als de telers, een bijdrage levert aan een 
gezondere bol tijdens de bewaring. Volgens één van de twee telers zijn ook een langere nek een bol die hoger 
boven de grond van belang voor een goede bewaring.  

Of selectie op bovengenoemde eigenschappen leidt tot rassen, die beter voldoen in de biologische teelt, kon in dit 
project nog niet experimenteel vastgesteld worden 
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4 Het tot stand komen van de selecties, veldproeven 
2004 en 2005 

Het doel van de veldproeven was een antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

1. Leiden de rasconcepten van de telers bij de selectie tot andere, beter aangepaste rassen voor de biologische 
landbouw dan van de veredelaar (teler versus veredelaar)?  

2. Heeft het selectiemilieu invloed op de mate waarin rassen aangepast zijn aan biologische 
teeltomstandigheden (bio versus gangbaar)?  

De opdracht voor de telers en de veredelaar was om te selecteren voor aan de biologische teeltomstandigheden 
aangepaste uien. 

4.1 Materiaal en methoden 

4.1.1 Uitgangspopulaties (F1) 
In de veldproeven zijn drie uitgangspopulaties met een brede genetische variatie gebruikt.: Ronde Rijnsburger 
Groep, Platte Groep en Balstora. 

Bij de Ronde Rijnsburger Groep (hierna Ronde Rijnsburger genoemd) en de Platte Groep gaat het om een F1-
populatie. Deze populaties zijn in een voorafgaand project (2001-2003) in een samenwerkingsverband tussen 
LBI, CGN (genenbank) en biologische uientelers tot stand gekomen (Lammerts van Bueren et al., 2004; 2005). In 
dat project zijn verschillende accessies uit de genenbank van o.a. het Ronde Rijnsburgertype en het Platte type 
geëvalueerd op een biologische locatie. Per groep zijn de beste planten van de beste accessies geselecteerd. De 
geselecteerde planten zijn per groep onderling bestoven (vrije bestuiving door vliegen). Het resultaat hiervan 
vormen de uitgangspopulaties van dit onderhavige project. Naast deze twee basispopulaties is nog een open 
bestoven ras als uitgangsmateriaal gebruikt: Rijnsburger 5 “Balstora”. Dit zaadvaste ras wordt  biologisch veel 
geteeld en wordt in de reguliere veredeling  als kruisingsouder voor F1-hybriden gebruikt. Het zaad van dit ras is 
afkomstig van Bejo Zaden. 

De biologische telers hebben aanvullend in meerdere populaties uit het voorgaande project geselecteerd (Elite 
Groep, Europese groep, Zeeuwse Bruine Groep en een Rode Groep. De Elite Groep is een elite selectie uit de Ronde 
Rijnsburger Groep). De ervaringen bij het selecteren in deze populaties zijn alleen gebruikt bij de interviews over 
de selectiecriteria (zie hoofdstuk 3 en het beoordelen van de veldkenmerken). Voor de vergelijking veredelaar – 
teler zijn alleen de gegevens van teler A gebruikt, omdat teler B slechts in één overlappende populatie heeft 
geselecteerd (tabel 5). 

Tabel 5. Overzicht van de populaties 

 Biologische telers Verede laar 

 Te ler A Te ler B Advanta 
biologisch 

Advanta 
gangbaar 

Populatie 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 5 

Ronde Rijnsburger Groep x x x  x x x x 

Platte Groep x x   x x x x 

Balstora x x   x x x x 

Elite Groep x x x x     

Zeeuwse Bruine Groep x x x x     

Oost Europa Groep x x  x     
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Rode Groep x x       

4.1.2 Proefvelden 
De biologische telers hadden hun selectieveld ieder op het eigen bedrijf (Swifterbant (teler A) en Zevenbergen 
(teler B)). Het gangbare selectieveld van Advanta lag bij Swifterbant en het biologisch proefveld van Advanta bij 
een nabij gelegen biologisch bedrijf (Salomons) in Dronten. In tabel 6 is een overzicht van de proefvelden 
gegevens. Op elke locatie zijn de populaties in enkelvoud gezaaid op bedden (1,5 m breed) met 4 rijen. Per bed 
zijn 10.000 zaden gezaaid. 

Tabel 6. Proefveldgegevens, 2004 en 2005. 

 Teler A 

Swifterbant 

Advanta biologisch 

Dronten 

Advanta gb* 

Swifterbant 

Teler B 

  1*            2* 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Bodemkarakterisering         

Lutumgehalte (%) 26 26 16 17 18 17 15 24 

Berekend slib (%) 35-43 35-43 21-28 23-29 24-31 23-29  32-40 

Pw (mg P2O5/l) 61 39 15 32 32 31  59 

Kalium (mg K/kg) 79 97 31 60 71 73  156 

K-getal 20 23 11 17 18 19  32 

Magnesium (mg Mg/kg) 79 82 52 61 32 39  95 

Zuurgraad (pH) 7,3 7.3 7,3 6.7 7,0 7.4  7.2 

Organische stof (%) 2,7 3.2 5,0 4.2 2,4 2.7  3.8 

N-voorraad (kg/ha) 98 60 97 68 211 101  95 

Datum monstername 21 jun 21 jun 21 jun 21 jun 21 jun 21 jun  28 jun 

Tee ltomstandigheden         

Voorvrucht Peterselie-
blad 

Spinazie 
zaad 

Glas-
klaver / 
zomer-
tarwe 

Zomer-
tarwe en 
mosterd 

Tarwe Tarwe Mosterd-
zaad-
teelt 

Peen 

Zaaidiepte (cm) 2 2 2 2 2 2 1,5-2 1,5-2 

Zaaiafstand (cm) 3 3 3 3 3,2 3,2 3,2 3,2 

Zaaitijdstip 2 april 2 mei 2 april 2 mei 2 april 26 april 9 april 10 mei 

Oogst tijdstip sept sept 9 sept sept 9 sept sept 24 aug 16 sep 

Beoordeling na bewaring 21 feb 

2005 

13 feb 

2006 

28 feb 
2005 

20 feb 

2006 

28 feb 

2005 

20 feb 

2006 

15 feb 

2005 

28 feb 

2006 

*gb = gangbaar, 1 = St. Philipsland, 2 = Zevenbergen  

4.1.3 Karakteriseren van de populaties 
De populaties op het veld zijn geëvalueerd door aselect 30 planten te karakteriseren voor een aantal 
gewaskenmerken (tabel 7). Voor elke populatie is per locatie voor alle kenmerken een gemiddelde berekend van de 
30 planten. Dit gemiddelde voor elke eigenschap is gebruikt als de karakteristiek van de populatie. De 
boleigenschappen zijn na de bewaring in februari beoordeeld. Het karakteriseren is aan de hand van 
verschillende eigenschappen gedaan bij 30 aselect gekozen bollen uit de kuubskisten. 
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Tabel 7. Gewas- en bolkenmerken die gekarakteriseerd zijn 

Gewaskenmerken 

Bladstand  3 = wijd gespreid, 5 = half opgericht, 7 = opgericht 
Bladhoeveelheid  1 = zeer weinig, 9 = zeer veel 
Bladlengte  in cm langste blad 
Bladbreedte  in cm breedste blad 
Neklengte (pootje) in cm, afstand van de bol tot afbuiging onderste blad 
Bladknikken  3 = zwak, 5 =  midden, 7 = sterk 
Dode bladpunten  1 = zeer veel, 9 = geen 
Meeldauw  1 = zeer veel, 9 = geen 
Bladvlekkenziekte 1 = zeer veel, 9 = geen 
Vroegheid   1 = nog geen bolvorming, 9 = volledig afgerijpte bol (waargenomen op 1   

tijdstip) 
Uniformiteit:  1 = zeer laag, 9 = geen 

 

Bolkenmerken 

Bolvorm 1 = grootste breedte bij de basis, 2 = bij midden, 3 = bij bovenkant 
Bolgrootte 3 =  klein, 5 = medium, 7 = groot, 9 = erg groot 
Bollengte (zie figuur) 1 = elliptisch, 2 = eirond, 3 = hoogrond, 4 = rond, 5 = breed eivormig,  
  6 = breed schouderig, 7 = ruitvormig, 8 = plat elliptisch, 9 = zeer plat  

Bolvorm bovenkant 1= ingezonken, 2=plat, 3=licht rijzend, 4=rond, 5=licht puntig, 6 = zeer 
  puntig 
Bolvorm onderkant 1= ingezonken, 2=plat, 3=licht rijzend, 4=rond, 5=licht puntig 
Nekdikte 1 = zeer smal, 3 = smal, 5 = medium, 7 = dik, 9 = zeer dik 
Wortelpositie 3 = verdiept, 5 = plat, 7 = uitstaand  
Intensiteit kleur 3 = licht, 5 = midden, 7 = donker 
Hardheid 5 = onvoldoende, 6 = voldoende, 7 = ruim voldoende, 8 = goed 
Aantal huiden 4 = 1 huid, 6 = 2 huiden, 8 = 3 huiden 
Huidvastheid 5 = onvoldoende, 6 = voldoende, 7 = ruim voldoende, 8 = goed 
Bolsplitsing percentage van de populatie 
Spruitlustigheid 1 = wit, 2 = geel, 3 = groen 
Rood  percentage rode uien in de populatie 
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A                                                                                  B 

   

C                                                                                  D 

Figuur 2. Voorbeelden van eigenschappen. A: bolvorm; van links naar rechts: grootste breedte boven midden, 
grootste breedte in het midden, grootste breedte onder het midden, B: nekdikte; van links naar rechts van dunne 
nek tot zeer dikke nek, C en D: spruitrust en meerdere kernen, C is spruit nog in rust (wit) D: spruit niet meer in rust 
(groen). 

4.1.4 Selecteren 
Het selectieproces van zowel de telers als de veredelaar is uitgebreid beschreven in paragraaf 3.2.5. 

Bij de selectie is gebruik gemaakt van positieve massaselectie. De biologische telers hebben individuele planten 
op het veld geselecteerd en deze met stokjes gemarkeerd en bij de oogst apart bewaard van de rest van de bollen. 
De veredelaar heeft niet op het veld geselecteerd. 

Na de oogst van de uien zijn deze in kisten in de koeling bewaard. In februari hebben de telers en de veredelaar in 
de bollen geselecteerd. Bij de telers moesten nog ongeselecteerde bollen toegevoegd worden om een voldoende 
groot bloeibestand op te zetten (tabel 2). Een vuistregel is dat er minimaal 100 bollen nodig zijn om 
inteeltdepressie te voorkomen en voldoende zaad te produceren.  

Na deze selectieactiviteit zijn er van elke populatie de volgende selecties tot stand gekomen: 

1. Selectie Adv gb (gangbare selectie van de veredelaar van Advanta) 
2. Selectie Adv bio (biologische selectie van de veredelaar van Advanta) 
3. Selectie teler A (biologische selectie van de teler A) 
4. Selectie teler B (biologische selectie van de teler B) 

4.1.5 Karakteriseren van de selecties 
De selecties zijn op dezelfde wijze gekarakteriseerd als de planten van de gehele uitgangspopulatie op het veld 
(alleen bij de telers) en de bollen na de bewaring. Per selectie zijn 30 aselect gekozen planten of bollen 
gekarakteriseerd voor de in tabel 7 genoemde eigenschappen. Per eigenschap is per selectie een gemiddelde 
berekend dat als de karakteristiek voor de selectie is gebruikt. 
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4.1.6 Verwerking van de gegevens 
We zijn geïnteresseerd in de vooruitgang die wordt geboekt door de verschillende selectiestrategieën (bio versus 
gb en teler versus veredelaar). De vooruitgang voor elke eigenschap apart wordt uitgedrukt in de selectierespons: 
R = S * h2 (Soleri, 2000). 

R = selectierespons (= verschil tussen het gemiddelde van uitgangspopulatie en het gemiddelde van de 
nakomelingen van de selectie). R kan pas in de volgende generatie (F2) berekend worden dus in 2006 en 2007. 

S = selectiedifferentieel (= verschil tussen het gemiddelde van de uitgangspopulatie en het gemiddelde van de 
selectie) S kan in dezelfde generatie (F1) dus in 2004 en 2005 berekend worden. 

h2 = heritability (erfelijkheid). Deze kan in 2006 en 2007 a posteriori berekend worden (h2 = R/S) (Simmonds & 
Smartt, 1999; Soleri, 2000) 

Met de gegevens van 2004 en 2005 (herhaling van elkaar) kan S berekend worden. Hiermee kan je echter nog 
niet verschillende groepen populaties met elkaar vergelijken. Dit kan wel als S gestandaardiseerd wordt door deze 
te delen door de standaarddeviatie van de uitgangspopulatie (sedpopulatie.). Met de gestandaardiseerde 
selectiedifferentieel mogen groepen van populaties met elkaar vergeleken worden ook al verschillen deze in soort 
en mate van variatie (Falconer, 1989). 

De gestandaardiseerde selectiedifferentieel S = (gemselectie – gempopulatie)/sedpopulatie 

Om de gestandaardiseerde selectiedifferentieel te berekenen wordt eerst gekeken of het verschil tussen de 
uitgangspopulatie en de selectie significant is (ANOVA, P=0,1). Per eigenschap kan zo over de verschillende 
selecties heen berekend worden hoe vaak een verschil significant is. Dit wordt uitgedrukt in percentage van het 
totaal aantal populaties. Een hoog percentage wil zeggen dat het een eigenschap betreft met een hoge prioriteit. 
Bijvoorbeeld: Totaal zijn er 9 selecties (3 populaties * 3 selectiewijzen). Als in 5 van deze selecties het gemiddelde 
voor bolvorm significant verschillend is van het gemiddelde van de respectievelijke uitgangspopulatie dan is 
(5/9)*100% = 56% van de verschillen significant. Hierbij moet nog wel opgemerkt worden dat de 
selectiedifferentieel van een eigenschap alleen significant zal zijn als de uitgangspopulatie nog sterk afwijkt van 
het gewenste niveau van die eigenschap en er genoeg variatie voor die eigenschap in de populatie aanwezig is. 
Als de populatie voor een eigenschap al op het gewenste niveau is hoeft er niet meer voor geselecteerd te worden. 

Indien het verschil significant is wordt dit gedeeld door de standaarddeviatie van de uitgangspopulatie. Met 
deze gestandaardiseerde selectiedifferentieel mogen groepen selecties met elkaar vergeleken worden (bv het 
gemiddelde van de selecties van Jeuken versus het gemiddelde van de selecties Advanta bio). Een hogere 
gestandaardiseerde S wijst op een hogere selectie-inspanning.  

4.2 Resultaten 

4.2.1 Gewaseigenschappen (op het veld) 
Alle uitgangspopulaties (F1) zijn op het veld gekarakteriseerd. In bijlage 1 staan tabellen per eigenschap met 
daarin per populatie het gemiddelde en de standaard deviatie. In deze tabellen staan ook de gemiddelden van de 
selecties die de biologische telers hebben gemaakt. 

In tabel 8 staan alleen de resultaten van de selecties van de telers, omdat de veredelaar niet op het veld heeft 
geselecteerd. 
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Tabel 8. Gestandaardiseerde selectie differentieel (S) van gewaskenmerken in 2004 en 2005                     (S = 
(gemselectie – gempopulatie)/sedpopulatie 
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% significant  

P < (0,1), n = 20 

35 35 55 15 0 40 15 0 45 100 

Teler A % sig 43 36 50 7 0 43 14 0 36 100 

1* ***     -2.09    2.46 

2  0.73 0.68   -0.62    1.85 

3          2.31 

4  0.94       0.94 2.51 

5      -0.89    2.1 

6          2.92 

7 -0.66 0.49 -0.62   0.38    1.96 

1 0.52 1.22 -0.53   0.66   -0.48 0.77 

2 0.66 0.43 -0.87       1.38 

3 0.89  -2.01 -0.78   -1.23  1.1 3.33 

4      -0.9    2.04 

5 1.42  -0.94    -0.66  0.83 2.6 

6 1.32  -0.38      1.6 2.43 

7          2.22 

2004 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

Gem** 0.91 0.76 0.86 0.78  0.92 -0.95  0.99 2.21 

            

Teler B % sig 17 33 67 33 0 33 17 0 67 100 

1*  0.49 0.82      -1.25 1.82 

4  0.75       -1.26 1.87 

5   0.71   -0.52    1.80 

4   0.87 0.8      0.82 

5      -0.92 -0.82  1.01 1.13 

6 0.71  1.05 1.09     1.06 0.75 

2004 

 

 

2005 

gem 0.71 0.62 0.86 0.95  -0.72 -0.82  1.15 1.37 

populatie 1= Ronde Rijnsburger, 2 = Platte groep, 3 = Balstora, 4 = Elite, 5 = Zeeuwse Bruine, 6 = Oost Europese groep, 7 = 
Rode groep. ** indien positieve en negatieve getallen voor S (verschillende selectierichting) , dan voor het gemiddelde 
uitgegaan van absolute getallen. *** een leeg vakje betekent een niet significante S. 

 

Uit tabel 8 blijkt dat voor selectie op het veld vroegheid het belangrijkste selectiecriterium is (100% significantie 
bij zowel teler A als B). Alle selecties verschillen significant van de uitgangspopulatie voor dit kenmerk. De telers 
selecteren ook voor ongevoeligheid tegen valse meeldauw, maar dit is erg moeilijk, omdat gezonde planten op 
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het veld over het algemeen de latere types zijn. De nieuw gevormde, vroegere selecties bleken dan ook meer door 
valse meeldauw aangetast te zijn dan de uitgangspopulatie. 

Tegelijkertijd wordt er ook geselecteerd op de eigenschappen bladstand, bladhoeveelheid, bladlengte en lengte 
van het pootje. Voor deze eigenschappen waren respectievelijk 35, 35, 55 en 45% van de selecties significant 
verschillend van de uitgangspopulatie Voor de eigenschappen dode bladpunten en bladknikken is er niet 
geselecteerd (0% significantie). De variatie voor deze eigenschappen was niet groot binnen de populaties. 
Daarom viel er voor deze eigenschappen ook niet veel te selecteren. 

De gestandaardiseerde selectiedifferentieel per eigenschap verschilt niet veel tussen beide telers. Dat wil zeggen 
dat de selectie-inspanning die de beide telers hebben gedaan vrijwel gelijk is. Er is echter te weinig data om dit 
statistisch te toetsen. 

4.2.2 Boleigenschappen 
In bijlage 2 zijn per eigenschap tabellen opgenomen met de gemiddeldes van alle populaties en selecties.  

Uit tabel 9 blijkt dat het vaakst wordt geselecteerd op de eigenschappen bolgrootte en bolvorm (in de tabel 
bollengte (61%), bolvorm onderkant (50%) en bolvorm bovenkant (67%)). Dit geeft aan dat bolvorm een 
selectiecriterium met een hoge prioriteit is.  

Maar ook op de eigenschappen nekdikte, aantal huiden, huidvastheid, hardheid, kleurintensiteit en wortelpositie 
wordt veel geselecteerd. Gemiddeld verschilt 39% van de geselecteerde selecties bij deze eigenschappen van de 
uitgangspopulatie. 

Over het geheel genomen is de gestandaardiseerde selectie differentieel van teler A hoger dan die van Advanta 
bio. Er zijn echter te weinig data om dit statistisch te toetsen. De verschillen tussen Advanta bio en Advanta 
gangbaar zijn klein, met uitzondering van hardheid en kleurintensiteit. Bij deze eigenschappen is de 
gestandaardiseerde selectiedifferentieel van de gangbare selecties groter dan van de biologische selecties. 

De teler en de veredelaar selecteren voor de meeste boleigenschappen in dezelfde richting (bijlage 2). Voor 
bolvorm (bollengte, bolvorm onder- en bovenkant) is dit richting rond. Er wordt geselecteerd richting een dunnere 
nek (gemiddeld 4,5) en hardere uien. Dit komt overeen met de eisen die de markt stelt aan (biologische) uien. In 
de Ronde Rijnsburger en de Platte Groep is weinig op kleurintensiteit geselecteerd. In Balstora is geselecteerd 
richting een donkere gele kleur van de huiden.  

Bij bolgrootte is een verschil gevonden in de selecties van de teler en de veredelaar. De teler heeft geselecteerd 
richting grovere bollen, terwijl de selecties van de veredelaar juist fijner zijn dan van de teler. Dit kan een gevolg 
zijn van het feit dat de veredelaar streng geselecteerd heeft tegen dikke nekken. 
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Tabel 9. Gestandaardiseerde selectie differentieel (S) voor de bolkenmerken seizoen 2004 en 2005              ( S = 
(gemselectie – gempopulatie)/sedpopulatie) 
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% significant 50 61 6 67 50 39 22 44 39 44 44*** 

P < (0,1), n = 18            

Teler A % sig 50 83 0 67 67 33 33 50 67 50 67 

1**  -0.42     -1.27    -0.41 

2  -0.99  0.50 0.58  -1.04    -0.82 

3 1.45 0.98  -1.08 -1.72 -0.91   0.88 0.37  

            

1 0.98 -0.5      0.53 0.97 1.2 - 

2  -1.72  0.75 0.36   0.73 2.66  - 

3 1.2   -0.95 0.48 -0.71  0.67 1.21 1.07 - 

2004 

 

 

 

2005 

Gem 
****   

1.21 0.92  0.82 0.79 -0.81 -1.16 0.64 1.43 0.88 -0.62 

             

Adv*. bio % sig 67 33 0 67 33 33 0 33 33 17 17 

1 -0.48 -0.49       0.56   

2 -0.62 -0.78  0.57        

3 -0.48   -0.58  -0.6  -0.42 0.56  -0.47 

2004 

            

2005 1    -0.38 -0.42      - 

2 -0.46    0.43   -0.47   - 

3    -0.50  -0.36    0.48 - 

gem -0.51 -0.64  0.51 0.43 -0.48  -0.45 0.56 0.48 -0.47 

             

             

Adv. gb* % sig 33 67 17 67 50 50 33 50 17 67 33 

1 -0.37 -0.47    -0.50    -0.43  

2  -0.84  0.78 0.38 -0.51 -0.57  1.04   

3   -0.55 -0.55      1.2 0.62 

2004 

            

2005 1        0.45   - 

 2 -0.38 -0.45  0.51 0.51   0.65  -0,95 - 

 3  0.57  -0.76 0.42 -0.54 0.49 0.53  0,61 - 

 gem -0.38 0.58 - 0.55 0.65 0.44 -0.52 0.53 0.52 1.04 0.80 0.62 

*Adv. = Advanta gb = gangbaar,** 1= Ronde Rijnsburger, 2 = Platte groep, 3 = Balstora,  *** n = 9 (alleen in 2004), **** 
indien positieve en negatieve getallen voor S (verschillende selectierichting) , dan voor het gemiddelde uitgegaan van 
absolute getallen. 
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Een aantal eigenschappen zijn ongewenst, zoals (inwendige) roodverkleuring in gele uien, splitsende uien (figuur 
3) en uien die vroeg uitlopen in de bewaring (tabel 10). Voor deze eigenschappen voeren de telers en de 
veredelaar een negatieve massaselectie uit. Uien met deze eigenschappen worden verwijderd. 

Tabel 10: Overzicht van percentage rode uien, percentage splitsende uien, percentage uien met een nog 
rustige scheut en de uniformiteit van alle uitgangspopulaties in 2004 en 2005. 

   Locaties 

Eigenschap Jaar Populatie Te ler A 
Swifterbant 

Advanta bio ,  
Dronten 

Advanta gb 
Swifterband 

% rode uien 2004 Ronde Rijnsburger 0 0 0 

  Platte groep 9 10 13 

  Balstora 0 0 0 

      

 2005 Ronde Rijnsburger 0 0 0 

  Platte groep 3 23 10 

  Balstora 0 0 0 

      

% splitsende uien 2004 Ronde Rijnsburger 7 11 13 

  Platte groep 8 21 16 

  Balstora 1 2 6 

      

 2005 Ronde Rijnsburger 0 0 0 

  Platte groep 7 13 3 

  Balstora 0 3 0 

      

2004 Ronde Rijnsburger 23 - 30 

 Platte Groep 23 37 17 

% nog rustige 
spruit 

(feb 2005) 
 Balstora 83 73 77 

      

(feb 2006) 2005 Ronde Rijnsburger 53 17 60 

  Platte groep 57 23 60 

  Balstora 80 43 100 

      

Uniformiteit 
partij 

2004 Ronde Rijnsburger 5 4 5 

  Platte Groep 4 5 4 

  Balstora 7 6 6 

      

 2005 Ronde Rijnsburger 6 4.5 5.5 

  Platte groep 4 - 4.5 
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  Balstora 6 5.5 4 

 

Er zijn geen gegevens over het percentage bollen dat de teler of de veredelaar geselecteerd heeft, omdat het 
totaal aantal bollen waaruit is geselecteerd onbekend is. In het volgende hoofdstuk over de zaadteelt is in de 
tabellen wel af te lezen hoeveel bollen van welke selectie uiteindelijk opgeplant (en dus geselecteerd) zijn voor de 
zaadproductie. 

Advanta heeft meer bollen opgeplant dan de biologische teler, maar bij Advanta was het aantal bollen dat 
geoogst en bewaard was van de uitgangspopulatie ook groter. 

 

     

Figuur 3. Voorbeeld van ongewenste roodverkleuring in populaties gele uien (links) en een splitsende uit (rechts) 
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5 Zaadproductie 

5.1 Zaadteelt  
De geselecteerde bollen zijn op locatie gekoeld bewaard, dat wil zeggen die van de biologische teler op het eigen 
bedrijf en die van Advanta op het veredelingsbedrijf in Rilland. 

De zaadproductie vond ook op eigen locaties plaats. Bij de teler vond de zaadproductie plaats in een plastic 
tunnel, waarin de populaties van elkaar gescheiden werden door aparte gaastunneltjes (figuur 4). 

De zaadproductie bij Advanta vond plaats in kassen. Als er meerdere populaties in een kas stonden dan werden 
deze gescheiden door aparte gaaskooien. De bestuiving werd verzorgd door uitgezette vliegen (figuur 4) 
(poppen). Bij Advanta heeft de bestuiving deels plaatsgevonden met behulp van uitgezette hommels. 

5.2 Zaadproductie 2005 
In 2005 is er zaad geproduceerd van de bollen die in 2004/2005 zijn geselecteerd. In tabel 11  staat een 
overzicht van het aantal bollen dat is opgeplant en hoeveel zaad daarvan is geproduceerd. De bollen van 
Advanta zijn in 2005 erg laat geplant. Ze waren daardoor al versleten en aan het uitlopen, waardoor ze niet 
goed geworteld hebben. De bloeibestanden vielen daardoor erg tegen en de zaadzetting was minimaal. Van de 
gangbare selectie van Ronde Rijnsburger is helemaal geen zaad geoogst. Van de overige selecties werd gelukkig 
nog genoeg zaad geoogst voor de voortzetting van de proef in 2006. De kiemkracht van het zaad was goed. De 
zaadproductie bij teler A is zeer voorspoedig verlopen. Van alle selecties werd ruim zaad geoogst. 

Tabel 11. Overzicht van de bloeibestanden, aantal opgeplante bollen en de hoeveelheid geproduceerd zaad, 
1000 korrelgewicht en kiemkracht (2005) 

Se lectie  Populatie Plantdatum Aantal 

bollen 

Gram 

zaad 

1 0 0 0 

korrelgewicht 

Kiemkracht 

(%) 

Advanta bio Ronde Rijnsb 10 mei 200 72.7 4.24 94 

 Platte groep 2 mei 106 66.1 4.35 96 

 Balstora 10 mei 587 89.9 3.94 96 

       

Advanta gb Ronde Rijnsb 10 mei 224 0.1 - - 

 Platte groep 2 mei 160 46.0 4.24 98 

 Balstora 10 mei 729 36.0 4.14 94 

       

Teler A Ronde Rijnsb 6 april 200 241 4.74 96 

 Platte groep 6 april 200 224 4.76 94 

 Balstora 6 april 200 168 4.61 95 
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Figuur 4. Zaadproductie in aparte compartimenten (links) en bestuiving door vliegen (rechts) 

5.3 Zaadproductie 2006 
In 2006 is er zaad geproduceerd van de bollen die in 2005/2006 zijn geselecteerd. In tabel 12  staat een 
overzicht van het aantal bollen dat is opgeplant en hoeveel zaad is geproduceerd. De zaadproductie bij teler A is 
in 2006 helaas geheel mislukt. De bloeibestanden leken eerst veel belovend, maar door de droge en zeer warme 
periode in juli is de bestuiving en de zaadzetting niet goed verlopen. De zaadproductie bij Advanta is dit jaar wel 
geslaagd. 

Tabel 12. Overzicht van de bloeibestanden, aantal opgeplante bollen en de hoeveelheid geproduceerd zaad, 
1000 korrelgewicht en kiemkracht (2006) 

Se lectie  populatie plantdatum Aantal 

bollen 

Gram 

zaad 

1 0 0 0 

korrelgewicht 

Kiemkracht 

(%) 

Advanta bio Ronde Rijnsb eind maart 830 1116 4.2 100 

 Platte groep eind maart 300 296 4.5 97 

 Balstora eind maart 650 228 4.1 98 

       

Advanta gb Ronde Rijnsb eind maart 675 595 4.3 91 

 Platte groep eind maart 300 274 4.5 98 

 Balstora eind maart 835 843 4.2 91 

       

Teler A Ronde Rijnsb april 100 -   

 Platte groep april 100 -   

 Balstora april 100 -   
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6 Selectierespons, veldproeven 2006 en 2007 

Het doel van de veldproeven in 2006 en 2007 was om te onderzoeken welke effecten de selectiestrategieën (teler 
versus veredelaar, bio versus gangbaar) hebben gehad op verschillende eigenschappen van de ui in de volgende 
generatie (F2). Hiertoe wordt de selectierespons van de verschillende selecties bepaald en met elkaar vergeleken. 

6.1  Materiaal en methoden 2006 

6.1.1  Plantmateriaal 
In tabel 13 is een overzicht gegeven van selecties die in 2006 beproefd zijn. Naast deze selecties zijn ook twee 
standaard rassen gebruikt ter vergelijking: Julia, een zaadvast ras van Hoogzand uienhandel en Profit, een F1-
hybride van Advanta. Van beide rassen was in 2006 en 2007 biologisch vermeerderd zaad op de markt. 

Tabel 13. Beproefde selecties in 2006 

Populatie Uitgangspopulatie*  Se lectie Te ler Se lectie Advanta 

biologisch 

Se lectie Advanta 

gangbaar 

Ronde Rijnsbuger x x x ** 

Platte Groep x x x x 

Balstora x x x x 

* zaad van de uitgangspopulaties werd bewaard in de genenbank. 
** van de gangbare selectie van Ronde Rijnsburger was geen zaad geoogst. 

6.1.2 Proefvelden 
De vergelijking van de selectieresultaten is op twee biologische locaties uitgevoerd: in Swifterbant (de 
selectielocatie van de teler) en in Dronten (de biologische selectielocatie van Advanta ). De proef is opgezet als 
een blokkenproef (3-voud) met daarbinnen een split/plot. De eerste splitsing is gemaakt op het niveau van de 
populaties, waarbij de standaardrassen ook als een populatie zijn beschouwd, en de tweede splitsing is gemaakt 
op het niveau van de selecties. De populaties zijn binnen een blok geward en de selecties zijn vervolgens binnen 
de populaties geward. Het proefveld werd geflankeerd door een randbed met het standaardras Profit. Open 
veldjes zijn opgevuld met willekeurige selecties van andere, die in de verwerking van de gegevens niet zijn 
meegenomen. 

De veldjes waren een bed breed (1,5 m) en 12 meter lang. Er zijn vier rijen per bed gezaaid. Er is gestreefd naar 
een plantdichtheid van 25 planten op een strekkende meter in de rij, door bij het zaaien rekening te houden met 
het duizendkorrelgewicht en de kiemkracht van het zaad. Er is 10 mei gezaaid. 

In figuur 5 is de proefveldplattegrond van locatie Dronten weergegeven. De locatie Swifterbant heeft een zelfde 
opzet, maar de populaties en selecties zijn daar anders geward. 
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randbed

Balstora Profit Gb Bio Ui Teler A J P Profit Standaard

Ronde Rijnsburger Profit René 1 Jeuken Bio Ui Ui Gb Teler A Bio Profit Plat

Plat Profit Bio Gb Ui Teler A Teler A Bio Gb Ui Profit Balstora

Ronde Rijnsburger Profit Teler A Ui Bio P J Profit Standaard

Plat Profit Bio Ui Teler A Gb Ui Teler A Bio Profit Ronde Rijnsburger

Standaard Profit P J Gb Ui Bio Teler A Profit Balstora  

Gb = selecties (F2) van Advanta gangbaar,  Bio = selecties (F2) van Advanta biologisch, Ui, = uitgangspopulatie (F1), Teler A 
= selecties (F2) van biologische teler, J = Julia, P = Profit. Elke kleur is een blok (herhaling). De lege veldjes zijn opgevuld met 
andere selecties die niet zijn beoordeeld. 

Figuur 5. Proefveldschema locatie Dronten, 2006 

6.1.3 Waarnemingen 
Zes weken na zaaien is de standdichtheid van de uien bepaald door per veldje de planten in 3 x 1 strekkende 
meter te tellen. Als de standdichtheid tussen de selecties binnen populatie (binnen een blok) teveel uiteen liep zijn 
de veldjes met de hoogste standdichtheid gedund, om de verschillen te minimaliseren. 

9 en 10 juli zijn de gewaswaarnemingen gedaan door per veldje aselect 20 planten te karakteriseren zoals in 
hoofdstuk 3 is beschreven. Aantasting door valse meeldauw en vroegheid zijn op 25 juli beoordeeld. Per veldje is 
een gemiddelde van 20 planten berekend. 

Vroegheid is ook bepaald door op een aantal data eind juli en begin augustus het percentage gestreken planten 
te noteren. 

De uien zijn op de locatie Swifterbant op 8 september gerooid en op locatie Dronten op 15 september. De uien 
hebben een week op het zwad gelegen en zijn daarna geraapt en in 20 kilo zakken gedaan. 18 oktober zijn de 
uien gesorteerd (tarra, sortering 40-60, 60-80 en > 80). Alle fracties zijn gewogen. 

Het percentage droge stof (48 uur 70 °C) is bepaald aan een mengmonster van 20 kwart bollen per veldje.  

De boleigenschappen zijn in februari na gekoelde bewaring beoordeeld aan 20 bollen per veldje. Per veldje is een 
gemiddelde van deze 20 bollen berekend. 

6.1.4  Verwerking van de data 
Voor de gewas- en boleigenschappen is per veldje een gemiddelde berekend, omdat het veldje de experimentele 
eenheid is. Bij de verwerking van de data zijn er geen locatie x populatie effecten gevonden en daarom zijn de 
data van beide locaties als herhalingen in één proef verwerkt. 

Voor alle selecties is de selectierespons R berekend, door het gemiddelde van de selectie te vergelijken met het 
gemiddelde van de uitgangspopulatie. Het effect van het selectiemilieu is berekend door de selectierespons van 
de gangbare en de biologische selecties van Advanta met elkaar te vergelijken. Het effect van de selecteur is 
bekeken aan het verschil tussen de biologische selecties van Advanta en van Teler A. 

6.2 Resultaten 2006 
In bijlage 3 en 4 zijn respectievelijk voor de gewaseigenschappen en de boleigenschappen de resultaten 
weergeven van de selecties (F2) en de uitgangspopulaties (F1). In de tabellen die hier in de tekst zijn opgenomen 
staat alleen de selectierespons vermeld.  
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6.2.1 Gewaseigenschappen 
In de tabellen 14 t/m 16 is de selectierespons van alle selecties voor de gewaseigenschappen weergegeven 
alsmede het milieu-effect en het selecteur-effect. Een significant effect is gemarkeerd met een *. De 
selectierespons is berekend als het gemiddelde van de selectie minus het gemiddelde van de uitgangspopulatie. 
Het milieu-effect is berekend als het gemiddelde van de biologische selectie minus het gemiddelde van de 
gangbare selectie en het selecteur-effect als het gemiddelde van de biologisch selectie van Advanta minus het 
gemiddelde van de (biologische) selectie van de teler. Bij de Ronde Rijnsburger populatie was geen zaad geoogst 
van de gangbare selectie. Daarom is daarvan geen selectierespons berekend en kon ook het milieu-effect niet 
onderzocht worden. 

Tabel 14: Selectierespons en selectiestrategie-effect van de selecties uit de populatie Ronde Rijnsburger, 2006 

 Se lectierespons (gem selectie – gem populatie) Se lectiestrategie 

Eigenschap Advanta 
gangbaar 

Advanta 
biologisch 

Te ler A Mi l ieu Se lecteur 

Bladstand - -0.06 -0.23 - 0.17 

Bladhoeveelheid - 0.18 0.23* - -0.05 

Bladlengte - 0.68 -4.22* - 4.9* 

Pootje - -0.03 -0.15 - 0.12 

Vroegheid - 0.07 0.03 - 0.04 

Uniformiteit - 0.00 0.14 - -0.14 

Bladknikken - 0.20 -0.14 - 0.34 

Dode bladpunten - 0.04 -0.06 - 0.1 

Valse meeldauw - -0.33 -0.07 - -0.27 

* Significant (P<0,05) 

Tabel 15: Selectierespons en selectiestrategie-effect van de selecties uit de populatie Platte Groep, 2006 

 Se lectierespons (gem selectie – gem populatie) Se lectiestrategie-effect 

Eigenschap Advanta 
gangbaar 

Advanta 
biologisch 

Te ler A Mi l ieu Se lecteur 

Bladstand 0.04 -0.03 -0.15 -0.06 0.12 

Bladhoeveelheid -0.19 -0.02 -0.09 0.16 -0.02 

Bladlengte -1.88 -0.81 -1.83 1.07 1.02 

Pootje 0.02 0.12 0.09 0.11 0.03 

Vroegheid -0.08 -0.08 -0.32 0 0.24 

Uniformiteit -0.17 -1.00* -0.67* -0.83* -0.33 

Bladknikken -0.32 -0.43 -0.47 -0.12 0.04 

Dode bladpunten -0.23* -0.18 -0.10 0.04 -0.09 

Valse meeldauw 0.30 0.23 0.20 -0.07 0.03 

* Significant (P<0,05) 
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Tabel 16: Selectierespons en selectiestrategie-effect van de selecties uit de populatie Balstora, 2006 

 Se lectierespons (gem selectie – gem populatie) Se lectiestrategie-effect 

Eigenschap Advanta 
gangbaar 

Advanta 
biologisch 

Te ler A Mi l ieu Se lecteur 

Bladstand -0.56* -0.41 -0.49* 0.14 0.08 

Bladhoeveelheid -0.05 -0.01 -0.09 0.04 0.08 

Bladlengte 1.58 1.34 2.27 -0.24 -0.93 

Pootje 0.21 0.17 0.16 -0.04 0.01 

Vroegheid 0.27 0.04 0.27 -0.22 -0.22 

Uniformiteit 0.08 -0.25 -0.09 -0.33 -0.16 

Bladknikken 0.13 -0.04 0.18 -0.17 -0.22 

Dode bladpunten -0.17 -0.08 -0.05 0.09 -0.03 

Valse meeldauw -0.13 -050 -0.02 -0.37 -0.48 

* Significant (P<0,05) 

In de tabellen 14 t/m 16 is te zien dat met betrekking tot de veldeigenschappen er geen effecten zijn gevonden 
die teruggevoerd kunnen worden op het selectiemilieu. Slechts in één geval verschilde de biologische selectie van 
de gangbare. De biologische selectie van de Platte Groep was significant minder uniform dan de gangbare 
selectie. Ook het effect van de selecteur was minimaal. De selectie van teler A van de Ronde Rijnsburger had 
korter blad dan de biologische selectie van Advanta. In alle overige gevallen was het effect van de selecteur niet 
significant. 

6.2.2 Vroegheid  
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Figuur 6. Percentage gestreken planten op 2 augustus 2006 van de selecties op de locaties Swifterbant en 
Dronten  
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Voor vroegheid is bij Balstora een selectie-effect waargenomen als er wordt gekeken naar het percentage 
gestreken planten. In figuur 6 is te zien dat op de locatie Swifterbant de gangbare selectie en de selectie van Teler 
A een stuk vroeger waren (meer gestreken planten op 2 aug) dan de uitgangspopulatie en de biologische selectie 
van Advanta. Op de locatie Dronten is dit effect echter niet waargenomen en het trad ook niet op bij de andere 
populaties. 

6.2.3 Boleigenschappen 
In de tabellen 17 t/m 19 is de selectierespons van de verschillende selecties weergeven alsmede het effect van het 
selectiemilieu als het effect van de selecteur. Voor de boleigenschappen grootte, vorm, aantal groeipunten en 
spruitlustigheid of kiemrust is in meerdere gevallen een significante selectierespons gevonden. Voor deze 
eigenschappen is het dus mogelijk om in één generatie  massaselectie (van F1 naar F2)vooruitgang te boeken. In 
deze eerste selectieronde is echter geen effect van het selectiemilieu zichtbaar geworden voor de 
boleigenschappen. De verschillen tussen de biologische selecties van Advanta en die van teler A waren soms wel 
significant. Hier trad een selecteurseffect op. In de Platte Groep zijn de bollen van de selectie van teler A ronder, 
ze hebben gemiddeld meer groeipunten en zijn wat kiemlustiger. Ook het percentage rode uien is hoger. In de 
Ronde Rijnsburger zijn de bollen van de selectie van teler A van boven iets ronder, ze hebben gemiddeld een 
dunnere nek, minder huiden en een lagere huidvastheid. Ze hebben meer groeipunten en minder kiemrust. In 
Balsotra zijn de uien van de selectie teler A wat lichter van kleur, ze hebben een dunnere nek en meer groeipunten. 

Tabel 17: Selectierespons en selectiestrategie-effect van de selecties uit de populatie Ronde Rijnsburger, 2006 

 Se lectierespons Se lectiestrategie-effect 

Eigenschap Advanta 
gangbaar 

Advanta 
biologisch 

Te ler A Mi l ieu Se lecteur 

Bolgrootte - -0.11 0.07 - -0.18 

Kleurintensiteit - 0.15 0.05 - 0.10 

Bolvorm - 0.01 0.02 - -0.01 

Bollengte - -0.54* -0.11 - -0.43 

Bolvorm boven - 0.42* 0.13 - 0.29* 

Bolvorm onder - 0.13 0.03 - 0.10 

Nekdikte - 0.39 -0.16 - 0.55* 

Aantal huiden - 1.02* -0.13 - 1.16* 

Huidvastheid - 1.13* 0.27 - 0.86* 

Hardheid - 0.28* 0.17 - 0.11 

Aantal groeipunten - -0.43* 0.07 - -0.49* 

% spruit op 2/3 - -13.00* 6.10 - -19.1* 

% uitgelopen - -7.81* -4.11 - -3.7 

% rood - 0.0 0.88 - -0.88 

% meer kernen - -11.40 -2.50 - -8.9 

* Significant (P<0,05) 
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Tabel 18: Selectierespons en selectiestrategie-effect van de selecties uit de populatie Platte Groep, 2006 

 Se lectierespons Se lectiestrategie-effect 

Eigenschap Advanta 
gangbaar 

Advanta 
biologisch 

Te ler A Mi l ieu Se lecteur 

Bolgrootte -0.11 -0.16 -0.15 -0.06 -0.01 

Kleurintensiteit 0.40 -0.03 -0.05 -0.43 0.02 

Bolvorm -0.70 0.02 -0.01 0.09 0.03 

Bollengte -0.87* -0.52* -1.23* 0.35 0.71* 

Bolvorm boven 0.17 0.26* 0.58* 0.09 -0.33* 

Bolvorm onder 0.23* 0.23* 0.42* -0.00 -0.19 

Nekdikte 0.29 0.17 0.29 -0.12 -0.12 

Aantal huiden 0.98* 0.47 0.44 -0.51 0.03 

Huidvastheid 0.62* 0.15 0.23 -0.47 -0.08 

Hardheid 0.34* 0.31* 0.26* -0.03 0.05 

Aantal groeipunten -0.41* -0.40* -0.13 0.01 -0.27* 

% spruit op 2/3 -28.3 -34.20* -5.70 -5.9 -28.5* 

% uitgelopen -6.14 -5.30 0.49 0.84 -5.79 

% rood -6.26* -8.05* -2.13 -1.79 -5.92* 

% meer kernen -10.10 -10.00 -2.40 0.1 -7.6 

* Significant (P<0,05) 

Tabel 19: Selectierespons en selectiestrategie-effect van de selecties uit de populatie Balstora, 2006 

 Se lectierespons Se lectiestrategie-effect 

Eigenschap Advanta 
gangbaar 

Advanta 
biologisch 

Te ler A Mi l ieu Se lecteur 

Bolgrootte 0.14 0.28* 0.16 0.14 0.12 

Kleurintensiteit -0.05 0.32 -0.42 0.37 0.74* 

Bolvorm 0.12* 0.09 0.13* -0.03 -0.04 

Bollengte 0.33 0.07 0.36 -0.26 -0.29 

Bolvorm boven -0.11 -0.28* -0.23 -0.17 -0.05 

Bolvorm onder -0.01 0.04 -0.15 0.05 0.19 

Nekdikte -0.08 0.09 -0.52 0.18 0.61* 

Aantal huiden -0.57 -0.11 -0.76 0.47 0.65 

Huidvastheid -0.33 -0.13 -0.30 0.20 0.17 

Hardheid -0.11 0.07 -0.01 0.18 0.08 

Aantal groeipunten -0.22 -0.15 0.17 0.07 -0.32* 

% spruit op 2/3 -4.90 -0.70 7.80 4.2 -8.5 

% uitgelopen 1.71 -4.21 -5.09 -5.9 0.88 

% rood 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 
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% meer kernen -4.60 -3.20 0.00 1.4 -3.2 

6.2.4 Opbrengst 
De opbrengsten waren op locatie Dronten hoger dan op locatie Swifterbant (figuur 7). Op de locatie Dronten zijn 
geen verschillen in selectierespons gevonden tussen de selecties. Over het algemeen gaven de selecties een lagere 
opbrengst dan de uitgangspopulatie, maar deze verschillen waren niet significant, met uitzondering van de 
biologische selectie van Advanta in de Platte Groep. De opbrengst van deze selectie was significant lager dan de 
uitgangspopulatie. 

Op locatie Swifterbant brachten zowel de biologische als de gangbare selectie van Advanta van Balstora minder 
op dan de uitgangspopulatie. Hier was dus sprake van een negatieve selectierespons. De opbrengst van de 
selectie van de teler verschilde niet van die van de uitgangspopulatie. In de Platte Groep zijn geen significante 
verschillen gevonden. Bij de Ronde Rijnsburger bracht de selectie van de teler minder op dan de biologische 
selectie van Advanta. De opbrengst van deze selecties verschilde echter niet van die van de uitgangspopulatie. 
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Figuur x. Netto opbrengst en sortering in kg/veldje van de verschillende selecties op locatie Swifterbant en 
Dronten (P<0,05, 2006). 

De drie populaties die in dit onderzoek zijn gebruikt hadden een lagere netto opbrengst dan de standaard rassen 
Julia en Profit. De Platte Groep en de Ronde Rijnsburger Groep hadden significant meer tarra (resultaten niet 
weergegeven) 

Bij de Platte Groep was het percentage drogestof in de gangbare en biologische selecties van Advanta 0,9% 
hoger dan in de uitgangspopulatie (gemiddeld voor beide locaties). Bij de groep van de Ronde Rijnsburger 
hadden op locatie Dronten de biologische selecties van zowel Advanta als de teler een lager percentage 
drogestof dan de uitgangspopulatie. Dit scheelde respectievelijk 1.9 en 2.6%. Dit verschil werd niet 
waargenomen op locatie Swifterbant. Bij de selecties van Balstora was het drogestofgehalte gelijk aan de 
uitgangspopulatie.  
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6.3 Materiaal en methode 2007 
De bedoeling was dat in 2007 een herhaling van de proef in 2006 uitgevoerd zou worden, maar dan met de 
selecties die in 2005/2006 gemaakt waren. Gezien de hoeveelheid zaad van sommige uitgangspopulaties en het 
mislukken van de zaadoogst van de selecties van Teler A in 2006 is er voor gekozen om in 2007 twee 
verschillende proefvelden aan te leggen. Op locatie Dronten is de vergelijking biologisch versus gangbaar 
gemaakt. Op locatie Swifterbant zijn de verschillende biologische selecties (teler versus veredelaar) met elkaar 
vergeleken. Op beide proefvelden zijn ook de standaardrassen Robelja, Julia en Profit uitgezaaid. 

6.3.1 Plantmateriaal 

Tabel 20. Beproefde selecties in 2007 

Locatie Populatie Uitgangs 

populatie*  

Te ler A 

2 0 0 4 

Advanta 

B io 2 0 0 4 

Advanta 

B io 2 0 0 5 

Advanta 

Gangbaar 
2 0 0 5 

Dronten Ronde Rijnsburger x   x x 

 Platte Groep x   x x 

 Balstora x   x x 

Swifterbant Ronde Rijnsburger  x x x  

 Platte Groep  x x x  

 Balstora  x x x  

* zaad bewaard in de genenbank 

6.3.2 Proefveld 
De proef is opgezet als een blokkenproef (3-voud) met daarbinnen een split/plot. De eerste splitsing is gemaakt 
op het niveau van de populaties, waarbij de standaardrassen ook als een populatie zijn beschouwd, en de 
tweede splitsing is gemaakt op het niveau van de selecties. De populaties zijn binnen een blok geward en de 
selecties zijn vervolgens binnen de populaties geward. Het proefveld werd aan alle kanten geflankeerd door een 
rand met het standaardras Profit. De veldjes waren een bed breed (1,5) en 12 meter lang. Er zijn vier rijen per bed 
gezaaid. Er is gestreefd naar een plantdichtheid van 25 planten op een strekkende meter in de rij, door bij het 
zaaien rekening te houden met het duizendkorrelgewicht en de kiemkracht van het zaad. In figuur 8 is de 
plattegrond van het proefveld weergegeven. Dit betref de locatie Swifterbant. De locatie Dronten heeft een zelfde 
opzet, maar daar zijn andere selecties gebruikt. 
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8 Profit

Balstora 7 Adv Bio II Adv Bio I Teler A Adv Bio I Teler A Adv Bio II Platte groep

Ronde Rijnsburger 6 Adv Bio I Teler A Adv Bio II Profit Robelja Julia Standaard rassen

Standaard rassen 5 Randrij Julia Profit Robelja Adv Bio I Teler A Adv Bio II Randrij Balstora

Platte groep 4 Teler A Adv Bio II Adv Bio I Adv Bio II Adv Bio I Teler A Ronde Rijnsburger

Ronde Rijnsburger 3 Teler A Adv Bio II Adv Bio I Teler A Adv Bio II Adv Bio I Balstora

Platte groep 2 Profit Adv Bio II Adv Bio I Teler A Julia Profit Robelja Profit Standaard rassen

1 J Profit  

Figuur 8. Proefveldplattegrond locatie Swifterbant, 2006. Adv Bio I =selectie uit 2004, Adv Bio II is selectie uit 
2005 

De proeven zijn 11 april 2007 gezaaid. Door de extreme droogte, die duurde van eind maart tot 6 mei, is de 
opkomst erg slecht en onregelmatig geweest. Op de locatie Dronten is 1x beregend, maar dit heeft helaas geleid 
tot het kiemen en vervolgens verdrogen van het zaad. De kiemplantjes konden het contact met de dieper gelegen 
vochtige ondergrond niet maken. Daarom is besloten om dit proefveld op te geven. Op de locatie Swifterbant is 
het zaad pas na de regen in mei gaan kiemen. Er trad echter veel doorwas op, waardoor de stand erg 
onregelmatig was. Over het algemeen is het gewas erg schraal gebleven. 

6.3.3 Waarnemingen 
Door de onregelmatige stand was het niet mogelijk om waarnemingen aan individuele planten te doen voor de 
gewas- en boleigenschappen. Binnen de veldjes hebben we daarom stukken gemarkeerd die een redelijke stand 
hadden en in die stukken zijn de ziektes (bladknikken, dode bladpunten en bladvlekken op 6 en 20 augustus) en 
vroegheid (percentage gestreken planten op 6, 20 en 29 augustus) waargenomen. Er is een score per veldje 
gegeven. Er zijn geen afzonderlijke planten waargenomen. Andere gewaseigenschappen als bladstand en –
hoeveelheid hebben we dit jaar achterwege gelaten, omdat deze eigenschappen sterk beïnvloed worden door de 
standdichtheid.  

De bollen zijn eind september geoogst en vervolgens in de koeling (buitenluchtkoeling) bewaard. Eind oktober is 
een ruwe opbrengst bepaald aan het hele veldje. Op de band zijn de bollen kleiner dan 40 mm als tarra 
uitgesorteerd. De rest is als opbrengst gewogen. De bollen waren nog niet afgestaart. Hardheid, aantal huiden 
en huidvastheid zijn waargenomen aan 20 aselect gekozen bollen per veldje. De bolvorm is dit jaar niet bepaald 
vanwege de relatie standdichtheid en bolvorm. 

6.3.4 Verwerking data 
Er kon geen selectierespons berekend worden, omdat de uitgangspopulaties op locatie Dronten niet goed 
opgekomen zijn en zijn ondergeploegd. De verschillende biologische selecties zijn met elkaar vergeleken door de 
veldscore per veldje in een Anova te verwerken en de lsd te bepalen. Dit geldt ook voor de opbrengst. Voor de 
boleigenschappen is dit gedaan met het gemiddelde van de 20 bollen. De opbrengst is nog gecorrigeerd voor 
standdichtheid door in de variantie-analyse het aantal planten per meter mee te nemen als covariabele. 
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6.4 Resultaten 2007 

6.4.1 Selectieresultaat 

Tabel 21. Gemiddeldes van de biologische selecties over de populaties heen van de veldwaarnemingen, 2007 

 Se lecties    

Eigenschap Advanta 
2 0 0 4 

Advanta 
2 0 0 5 

Te ler A lsd P-waarde 

Bladknikken 6 aug* 7.44 7.44 8.11 1.19 0.088 

Bladknikken 20 aug 7.00 7.00 7.44 1.06 0.590 

Bladvlekken 6 aug* 6.67 7.00 5.89** 0.44 <0.001 

Bladvlekken 20 aug 5.33 5.44 4.44** 0.75 0.026 

Dode bladpunten 6 aug* 4.33 5.44 4.67 1.00 0.082 

Dode bladpunten 20 aug 5.67 6.00 5.33 1.24 0.523 

% gestreken planten 6 aug 1.57 1.23 1.71 1.98 0.862 

% gestreken planten 20 aug 11.2 8.40 13.1 5.68 0.234 

% gestreken planten 29 aug 70.8 60.1 75.3 15.01 0.117 

* Gescoord op een schaal van 1 tot 9. 1 = veel bladknikken, dode punten en bladvlekken, 9 = geen bladknikken, dode punten 
en bladvlekken. ** significant (P<0,05) 
In tabel 21 zijn de resultaten van het veldseizoen op de locatie Swifterbant weergegeven. In deze tabel staan de 
gemiddeldes van Advanta’s biologische selecties uit 2004 en 2005 en van de biologische selectie van de teler uit 
2005. Het zijn gemiddeldes over de populaties heen omdat er geen populatie*selectie interactie werd gevonden. 
In de tabel is te zien dat de selecties van de teler A meer bladvlekken hadden. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat het gewas van de teler iets verder was in de afrijping (trend naar een hoger percentage gestreken planten). 
Een ouder gewas is minder weerbaar. Voor de andere eigenschappen zijn geen significante verschillen gevonden. 
In bijlage 5 zijn de resultaten per populatie en selectie weergegeven. 

 
De gegevens van de opbrengst en boleigenschappen staan weergegeven in tabel 22. De opbrengst is gecorrigeerd 
voor standdichtheid, door het aantal planten per strekkende meter als covariabele in de variantieanalyse op te 
nemen. De opbrengst van de selecties van Advanta uit 2005 brachten significant meer op dan de selecties uit 
2004, zowel van Advanta als van de teler. Hier is dus duidelijk sprake van een jaareffect. Mogelijke oorzaken 
hiervan kunnen zijn: de selectieomstandigheden in 2004 en 2005, de omstandigheden tijdens de zaadteelt, of de 
langere bewaarperiode van het zaad van de selecties uit 2004. De kiemkracht van deze selecties is voor het zaaien 
niet opnieuw vastgesteld. Gemiddeld was de opbrengst van de selecties uit Balstora en de Platte Groep en van het 
standaardras Robelja lager dan de standaardrassen Julia en Profit (resultaten niet weergegeven).  
De selecties van teler A hadden gemiddeld genomen minder huiden dan de biologische selecties van Advanta. In 
bijlage 5 staan de resultaten per populatie en selectie weergegeven. 

Tabel 22. Gemiddeldes van de biologische selecties over de populaties heen  van de opbrengst, hardheid, 
aantal huiden en huidvastheid, 2007. 

 Se lecties    

Eigenschap Advanta 
2 0 0 4 

Advanta 
2 0 0 5 

Te ler A 
2 0 0 4 

lsd P-waarde 

Opbrengst (kg/veldje)* 15.83 a** 23.58b 18.86 a 4.30 0.004 

Hardheid 7.42 a 7.38 a 7.28 a 0.23 0.467 

Aantal huiden 7.65 b 7.60 b 7.19 a 0.39 0.048 
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Huidvastheid 7.39 a 7.38 a 7.16 a 0.43 0.429 

* adjusted for covariate standdichtheid 
** een verschillende letter in de rij geeft een significant verschil aan(P<0,05) 
 

6.4.2 Heritability 
Met behulp van de selectiedifferentieel (S) die in 2004 is bepaald en de selectierespons die in 2006 is verkregen 
kan a posteriori de narrow sense heritability uitgerekend worden h2 = R/S (Simmonds & Smart, 1999; Soleri, 
2000). De data zijn te beperkt om harde conclusies te trekken, maar de exercitie geeft wel een idee of de 
selectierichting (positieve of negatieve selectiedifferentieel) terug te vinden is in de selectierespons. Een negatieve 
heritability duidt erop dat de selectierichting en de selectierespons tegengesteld waren aan elkaar. Er was 
bijvoorbeeld geselecteerd op minder huiden omdat de uitgangspopulatie te veel huiden had, maar de 
nakomelingen (F2) bleken meer huiden te hebben dan de uitgangspopulatie (F1). Een positieve heritability geeft 
aan dat de selectierespons in dezelfde richting was als de selectiedifferentieel. De heritability is alleen berekend 
als de selectiedifferentieel significant was. 

In de tabellen 23 t/m 25 (* = significant P<0,05) is te zien dat de vorm van de ui (bollengte, bolvorm boven en 
onder) en de hardheid een positieve heritability hadden. De selectie-inspanning heeft hier een positief effect 
gehad. Eigenschappen als bolgrootte, het aantal huiden, nekdikte en kleurintensiteit hadden een erg lage of zelfs 
negatieve heritabilty. De grootte of richting van de heritability verschilde niet structureel tussen de gangbare en 
de biologische selecties of tussen de biologische selecties en die van de telerselecties. 
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Tabel 23. Overzicht van selectiedifferentieel (S), selectierespons (R) en  heritability (h2) bij Ronde Rijnsburger, 2007.  

Eigenschap Advanta gangbaar Advanta B io logisch Te ler A 

 S 
2 0 0 4 

R  2 0 0 6 h2 S  
2 0 0 4 

R  
2 0 0 6 

h2 S  
2 0 0 4 

R  2 0 0 6 h2 

Bolgrootte -0.73 -  -1.00* -0.11 0.11 0.53 0.07  

Kleurintensiteit -0.40 -  -0.13 0.15  -0.27 0.05  

Bolvorm -0.03 -  -0.07 0.01  0.17 0.02  

Bollengte -0.63* -  -0.79* -0.54* 0.68 -0.60 -0.11  

Bolvorm boven 0.00 -  -0.07 0.42*  0.27 0.13  

Bolvorm onder 0.17 -  0.10 0.13  0.20 0.03  

Nekdikte -0.70 -  -0.10 0.39  -0.50 -0.16  

Aantal huiden -0.40 -  -0.07 1.02*  -0.47* -0.13 0.28 

Huidvastheid -0.13 -  0.10 1.13*  0.20 0.27  

Hardheid 0.07 -  0.73* 0.28* 0.38 0.27 0.17  

Tabel 24. Overzicht van de selectiedifferentieel (S), de selectierespons (R) en de heritality (h2) bij de Platte Groep, 2007  

Eigenschap Advanta gangbaar Advanta B io logisch Te ler A 

 S 
2 0 0 4 

R  
2 0 0 6 

h2 S  
2 0 0 4 

R  
2 0 0 6 

h2 S  
2 0 0 4 

R  2 0 0 6 h2 

Bolgrootte -0.8 -0.11  -1.00* -0.16 -0.16 0.40 -0.15  

Kleurintensiteit -0.07 0.40  -0.40 -0.03  0.07 -0.05  

Bolvorm -0.13 -0.70  -0.03 0.02  0.00 -0.01  

Bollengte -1.5* -0.87* 0.58 -1.13* -0.52* 0.46 -1.63* -1.23* 0.75 

Bolvorm boven 0.57* 0.17  0.43* 0.26* 0.60 0.47* 0.58* 1.23 

Bolvorm onder 0.23 0.23*  -0.10 0.23*  0.50* 0.42* 0.84 

Nekdikte -0.83 0.29  -0.23 0.17  0.03 0.29  

Aantal huiden -0.47* 0.98* -2.1 -0.13 0.47  -0.93* 0.44 -0.47 

Huidvastheid 0.00 0.62*  0.33 0.15  0.23 0.23  

Hardheid 1.20* 0.34* 0.28 -0.07 0.31*  -0.11 0.26*  

Tabel 25. Overzicht van de selectiedifferentieel (S) en de selectierespons (R) en heritiablity (h2) bij Balstora, 2007  

Eigenschap Advanta gangbaar Advanta B io logisch Te ler A 

 S 
2 0 0 4 

R  
2 0 0 6 

h2 S 
2 0 0 4 

R  
2 0 0 6 

h2 S 
2 0 0 4 

R  
2 0 0 6 

h2 

Bolgrootte -0.27 0.14  -0.53 0.28*  1.80* 0.16 0.09 

Kleurintensiteit 1.67* -0.05 -0.03 0.13 0.32  0.33 -0.42  

Bolvorm -0.20* 0.12* -0.60 0.13 0.09  0.10 0.13*  

Bollengte 0.17 0.33  -0.03 0.07  0.80* 0.36 0.45 

Bolvorm boven -0.27* -0.11 0.41 -0.30* -0.28* 0.9
3 

-0.77* -0.23 0.30 

Bolvorm onder -0.07 -0.01  -0.17 0.04  -1.17* -0.15 0.13 
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Nekdikte 0.40 -0.08  -0.63* 0.09 0.1
4 

-1.10* -0.52 0.47 

Aantal huiden -0.13 -0.57  -0.20 -0.11  -0.13 -0.76  

Huidvastheid 0.03 -0.33  0.56 -0.13  0.23 -0.30  

Hardheid 0.27 -0.11  0.60* 0.07 0.1
1 

1.20* -0.01 0 
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7 Beworteling op hydrocultuur 

De verwachting is dat het meeste effect van het selectiemilieu wordt gevonden bij grondgebonden 
eigenschappen zoals bijvoorbeeld beworteling (Siddique, et al., 1990). Bewortelingsonderzoek op het veld is 
echter moeilijk en tijdrovend. Om toch enig idee te krijgen van de bewortelingscapaciteit van de verschillende 
selecties is een pilotexperiment uitgevoerd met een indirecte methode: beoordeling van beworteling aan een 
hydrocultuur van geoogste bollen. Een dergelijke methode is in het verleden ook gebruikt door een van de 
uienveredelaars die geïnterviewd is.  

Er zijn twee experimenten uitgevoerd die een herhaling van elkaar waren. De eerste is in januari gedaan en de 
tweede in februari. 

7.1 Materiaal en methoden 

7.1.1 Plantmateriaal 
Voor deze experimenten zijn bollen gebruikt die in 2006 op locatie Dronten hebben gestaan. De bollen zijn tot het 
inzetten van de experimenten gekoeld bewaard. Van de populaties Balstora en de Platte Groep zijn bollen van de 
biologische en gangbare selecties als mede van de uitgangspopulatie gebruikt. Van de Ronde Rijnsburger 
populatie waren alleen de biologische selectie en de uitgangspopulatie beschikbaar. Per selectie zijn 20 bollen 
ingezet. 

7.1.2 Hydrocultuur 
Het systeem dat voor de experimenten is gebruikt is geënt op de manier 
waarop hyacinten op water worden getrokken. De bol ‘zweeft’ net boven het 
water. In dit experiment is gebruik gemaakt van glazen jampotjes waarin 
een plastic netje (figuur 9) werd gehangen. De ui werd in het netje gelegd en 
de jampot gevuld met water tot net onder de onderkant van het netje. De 
jampot werd omwikkeld met zwart landbouwplastic, om de 
wortelontwikkeling in het donker te laten plaatsvinden. Gedurende het 
experiment werd ervoor gezorgd dat het waterniveau net onder het zwarte 
netje bleef. De bollen, 20 per selectie, werden weggezet bij 
kamertemperatuur en daglicht in een volledig gewarde proef.  

 

Figuur 9: Zwarte netje met ui. Het netje wordt in een glazen pot met water 
gehangen. Het netje blijft droog, maar de wortels ontwikkelen zich in het 
water. 

7.1.3 Waarnemingen 
Alle bollen zijn bij het inzetten van de proef gewogen om voor het effect van bolgewicht op de beworteling te 
kunnen corrigeren. De snelheid van de wortelontwikkeling is gevolgd door twee keer per week het aantal bollen te 
tellen dat wortels had gevormd. Drie weken na inzetten van het experiment zijn de volgende eigenschappen 
waargenomen: het aantal wortels, het aantal vertakte wortels, lengte kortste wortel, lengte langste wortel, vers- 
en drooggewicht (24 uur 70 °C) van de wortels. 

7.1.4 Verwerking van de data 
De snelheid van de beworteling is uitgezet in grafieken. Hier is verder geen statistische analyse op uitgevoerd. De 
overige data zijn verwerkt in een variantie analyse, waarbij het bolgewicht is meegenomen als covariabele. Er was 
geen interactie tussen beide experimenten, zodat de data van beide experimenten in één Anova zijn verwerkt als 
een herhaling. De resultaten berusten dus op 40 bollen per selectie 
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7.2 Resultaten 
In het experiment bleken de populaties en selecties in verschillend tempo te bewortelen. In figuur 10 is per 
populatie en selectie het aantal bollen met wortels weergegeven in de loop van de tijd. Bij de Rijnsburgerpopulatie 
en de Platte Groep wortelden de uitgangspopulatie en de biologische selectie even snel. Bij de Platte Groep bleef 
de gangbare selectie duidelijk achter in beworteling. Bij Balstora bewortelden zowel de biologische als de 
gangbare selectie sneller dan de uitgangspopulaties. Bij de biologische selectie bewortelden de bollen nog weer 
sneller dan de gangbare selectie. In tabel 26 is te zien dat de gangbare selectie van de Platte Groep ongeveer 
40% minder wortels heeft gevormd dan de biologische selectie en de uitgangspopulatie. De gangbare selectie 
lijkt achteruit gegaan te zijn wat betreft bewortelingscapaciteit. In de andere populaties is een dergelijk effect niet 

waargenomen, terwijl bij Balstora wel 
verschillen in bewortelingssnelheid tussen 
de selecties waren waargenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur10. Invloed van de selectie op het aantal bollen met wortels voor de populaties Ronde Rijnsburger, Platte 
Groep en Balstora. 
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Tabel 26. Effect van de selecties op het aantal wortels, aantal vertakte wortels, lengte van de langste wortel en 
het drooggewicht van de wortels, 2007 

Populatie Se lectie  Aantal 
wortels  

Aantal 
vertakte 
wortels  

Lengte 
langste 
wortel (cm) 

Drooggewicht 
(mg) 

Ronde R i jnsburger Uitgangspop 28.2 a* 
(±18.14)** 

5.87 a 20.6 a 129 a (±90) 

 Adv.  bio 24.8 a 5.45 a 21.0 a 122 a 

 Adv.  gb     

      

Platte groep Uitgangspop 55.1 b 
(±26.84) 

9.26 b 18.36 a  217 b (±137) 

 Adv.  bio 56.9 b 6.77 ab 20.14 a 225 b 

 Adv.  gb 36.8 a 4.03 a 16.87 a 127 a 

      

Ba lstora Uitgangspop 28.8 a 
(±16.72) 

5.34 a 19.64 a 119 a (±76) 

 Adv.  bio 27.8 a 5.37 a 20.26 a 118 a 

 Adv.  gb 31.6 a 4.45 a 19.73 a 119 a 

* een verschillende letter per populatie geeft een significant verschil tussen de selecties aan (P<0,05).           ** 
Tussen haakjes de standaarddeviatie van de uitgangspopulaties 
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8 Conclusies en discussie 

Om tot een selectiestrategie te komen waarmee efficiënt rassen veredeld kunnen worden die optimaal zijn 
aangepast aan biologische teeltomstandigheden zijn we in dit project van de volgende drie vragen uitgegaan: 

1. Verschilt het rasconcept voor een biologisch uienras van biologische telers van die van gangbare veredelaars?  

2. En zo ja, leidt het hanteren van dit rasconcept bij de selectie tot beter aangepaste rassen voor de biologische 
landbouw? 

3. Heeft het selectiemilieu invloed op de mate waarin rassen aangepast zijn aan biologische 
teeltomstandigheden? Met andere woorden maakt het uit of de uien in een biologisch of gangbaar milieu 
geselecteerd worden? Welke raseigenschappen zijn gevoelig voor de verschillen tussen biologische en gangbare 
teeltomstandigheden en welke niet? 

Vraag 1 wordt beantwoord in paragraaf 8.1. In paragraaf 8.2 worden de vragen 2 en 3 behandeld. 

8.1 Het selectieproces 
Het doel van de vraag naar de verschillende rasconcepten was te onderzoeken of biologische boeren-veredelaars 
van uien bij hun selectie naar andere eigenschappen kijken dan beroepsveredelaars en indien dat zo is, deze 
andere eigenschappen bijdragen aan rassen die beter aangepast zijn aan de biologische teelt. Hiervoor hebben 
we twee boerenveredelaars en een beroepsveredelaar tijdens de selectie geïnterviewd. Door deze interviews tijdens 
het werk in het veld en de schuur te houden, was het mogelijk om hun antwoorden direct te vergelijken met hun 
daadwerkelijke handelen tijdens het selecteren. Daartoe werden zowel de uitgangspopulaties en de daaruit 
verkregen selecties gekarakteriseerd.  

Het grote verschil tussen de boeren-veredelaars en de beroepsverdelaar is de aandacht voor selectie op het veld. 
De beroepsveredelaar maakt slechts beknopte aantekeningen in het veld en selecteert geen individuele planten. 
Hij is van mening dat de beste uien na de bewaring in de schuur automatisch afkomstig zijn van de planten, die 
zich in het veld goed ontwikkeld hebben. In deze visie is het efficiënter, om het echte selectiewerk te beperken tot 
na de bewaring.  

Tabel 27. Percentage van de telerselecties die significant verschilden van de uitgangspopulatie ,voor de 
veldeigenschappen, gemiddelde van 2004 en 2005 
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Teler A 43 36 50 7 0 43 14 0 36 100 

Teler B 17 33 67 33 0 33 17 0 67 100 

P < 0,1, Teler A n = 14, teler B n = 6 

De boeren-veredelaars zijn op zoek naar rassen die in het veld gezond blijven en menen dat je dat alleen aan de 
planten in het veld kunt zien. De belangrijkste ziekte op dit moment is valse meeldauw. Deze ziekte kan in korte 
tijd het loof van het gehele gewas vernietigen. In huidig beschikbare uienrassen en populaties is geen hoog 
niveau van resistentie beschikbaar. De boeren-veredelaars denken dat er voor biologisch alleen vooruitgang te 
boeken is door te selecteren op planten die vroeg een bol vormen. Deze planten hebben een grotere kans om de 
uitbraak van een valse meeldauw epidemie voor te blijven. Uit de karakterisering bleek dat alle telerselecties 
vroeger waren dan de uitgangspopulatie (tabel 27). Dit scheelde 2 tot 3 punten, op een schaal van 1 t/m 9 
(Bijlage 1).  

Daarnaast streven ze ernaar om bij de vroege planten ook te selecteren op forse, groeikrachtige, gezonde 
planten. Eén van de twee telers let daar scherper op dan de andere. In de praktijk resulteerde dit in gemiddeld 
30% van de telerselecties tot een meer erecte bladstand, in 30% van de selecties in meer blad (maar dit waren 
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niet  altijd dezelfde selecties als de selecties met een meer opgerichte bladstand), en in 55% van de selecties tot 
een kortere bladlengte. Voor beide telers bleek het gedurende de onderzoeksperiode niet goed mogelijk om op 
gezondheid en vitaliteit te selecteren, omdat de valse meeldauw al vroeg in het gewas zat en het loof te veel 
aangetast had. Valse meeldauw verschijnt massaal in een gewas dat al naar het afrijpen toegaat. In een 
populatie zullen vooral de vroege planten die het verst in de afrijping zijn aangetast worden door valse 
meeldauw. Met name late planten blijven relatief lang groen. Als in een dergelijke situatie op forse, groene en 
gezonde planten geselecteerd zou worden dan wordt er in feite geselecteerd voor laatheid. Omdat de telers op 
vroegheid geselecteerd hebben, waren deze selecties meer aangetast door valse meeldauw. Late gewassen 
worden op den duur ook aangetast door valse meeldauw maar hebben dan nog geen bol gevormd, terwijl vroege 
planten dit al wel hebben gedaan als ze worden aangetast. Daarom lijkt het een goede benadering om eerst op 
vroegheid te selecteren.  

Vroegheid gaat echter ten koste van opbrengst en bewaarbaarheid. Om een balans tussen die eigenschappen te 
behouden, vullen de telers voor het afbloeien de vroege bollen aan met bollen, die later gestreken zijn, maar goed 
bewaarbaar waren. De kunst is om hier de goede verhouding in te vinden. 

De telers selecteerden grovere bollen dan de veredelaar. Telers associëren grove bollen met een hogere 
opbrengstpotentie. Navraag bij de veredelaar over de bolgrootte bracht aan het licht dat hij niet zozeer op 
bolgrootte had geselecteerd, als wel sterk tegen dikke nekken. Aangezien de echte dikke nekken bij de grofste 
bollen het meeste voorkomen heeft dit tot effect gehad dat de hele grove bollen weggeselecteerd zijn, waardoor 
de gemiddelde bolgrootte van de selecties van de veredelaar kleiner werd. 

Tabel 28 Percentage van de selecties van de teler en de veredelaar die significant verschilden van de 
uitgangspopulatie voor de boleigenschappen, gemiddelde van 2004 en 2005 
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Teler A 50 83 0 67 67 33 33 50 67 50 67 

Advanta bio 67 33 0 67 33 33 0 33 33 17 17 

Advanta gb 33 67 17 67 50 50 33 50 17 67 33 

P < 0,1, n = 6 

Naast ziekten in het veld, streven zowel de telers en de beroepsveredelaar naar gezonde bollen in de bewaring. 
Een belangrijke planteigenschap die daar aan bijdraagt is de een goed afgesloten, fijne nek. Dit maakt het voor 
ziekteverwekkers lastiger om de bol binnen te dringen. Maar een te dunne nek gaat gepaard met minder bladeren 
en een lagere opbrengstpotentie. Daarom streven allen naar een balans tussen nekdikte en bolgrootte. Er werd 
vooral geselecteerd tegen dikke nekken (negatieve massaselectie). Dit had tot resultaat dat  33% van de 
biologische en 50% van de gangbare selecties van de veredelaar een dunnere nek hadden en 33% van de 
selecties van teler A (tabel 28). 

Teler A keek nog naar een additionele planteigenschap: de lengte van de nek. Volgens hem geldt: hoe langer de 
afstand tussen de bol en het omknikpunt van het loof, hoe makkelijker het loof tijdens de afrijping strijkt. Dit 
bevordert een vroege, goede afsluiting van de nek en voorkomt dat pathogenen met het regenwater van het loof 
de bol in kunnen spoelen. De meeste selecties van de telers hadden gemiddeld een langere nek (pootje in tabel 
27) dan de uitgangspopulaties. 

Voor teler  A is het ook belangrijk dat de uienbol hoger boven de grond staat. Dit zorgt voor minder verwering 
tijdens de afrijping. Dit kenmerk is bij de karakterisering van de uien door de onderzoekers echter niet 
meegenomen. 

Bij de selectie na de bewaring komen de prioriteiten van boeren- en beroepsveredelaar overeen: allen selecteren 
streng tegen uitlopen, roodverkleuring in gele uien en splitsende uien. Alhoewel de beroepsveredelaar aangeeft 
prioriteit aan hardheid te geven, lijkt hij daar tijdens de bewaring minder streng op te letten. In een kwart van de 
selecties (17 % gangbare selecties en 33% biologische selecties) die de beroepsveredelaar gemaakt heeft bleken 
de uien harder dan in de uitgangspopulatie. Bij de biologische teler was dit 67% (tabel 28).  
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Uit de karakterisering blijkt dat zowel de beroepsveredelaar als de teler(s) met name selecteren op bolvorm. 
Iedereen selecteert richting een ronde bol. Dit wordt dan ook door de markt gevraagd.  

Naast de interviews met de beroepsveredelaar die meewerkte in het project, zijn nog drie beroepsveredelaars van 
drie andere bedrijven geïnterviewd. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoeverre de manier van de 
eerste veredelaar, representatief is voor de uienveredeling in Nederland. Uit de interviews blijkt dat ook deze 
andere beroepsveredelaars aangeven dat selectie in het veld een lage prioriteit heeft. Maar er blijken ook 
belangrijke verschillen in benadering te zijn. Eén van de drie geeft aan helemaal geen aandacht aan het veld te 
besteden, terwijl de andere twee wel observaties in het veld doen. Eén van de twee zoekt naar planten met gezond 
loof in een proefveld, waarin hij minder fungiciden gebruikt. De andere selecteert op planten met opgericht loof 
en een waslaag. Hij meent dat deze sneller opdrogen en daardoor minder gevoelig zijn voor schimmels. 
Opmerkelijk is dat beiden ook kijken naar vroege bolvorming. Echter niet met het doel om te ontsnappen aan 
valse meeldauw, maar omdat ze denken op deze manier voor resistentie tegen droogtestress te selecteren. 
Hoewel deze twee veredelaars aangeven dat ze naar planteigenschappen in het veld kijken, geven beiden aan dat 
dit voor de gangbare veredeling een lage prioriteit krijgt. Voor de biologische veredeling echter, zeggen drie van 
de vier geïnterviewde veredelaars veldselectie een hogere prioriteit te zullen geven (Osman et al., 2008 in 
voorbereiding). Voor de criteria en prioriteiten voor de selectie na de bewaring, zijn er geen  belangrijke verschillen 
tussen de zaadbedrijven. 

Conclusie 
Beroepsveredelaars- en biologische boerenveredelaars verschillen in opvatting over het belang van selectie in het 
veld. Voor beroepsveredelaars heeft, voor de ontwikkeling van gangbare rassen, selectie in het veld een lage of 
geen prioriteit. De meeste geïnterviewde veredelaars geven echter aan dat als ze specifiek uienrassen voor de 
biologische landbouw zouden ontwikkelen, de selectie op het veld belangrijker zou worden. Biologische 
boerenveredelaars besteden in het veld veel aandacht aan vroegheid, omdat ze menen zo de valse meeldauw 
voor te kunnen blijven. Een dunne nek is een eigenschap, die zowel volgens de beroeps als boerenveredelaars, een 
bijdrage levert aan een gezondere bol tijdens de bewaring. Volgens één van de twee boerenveredelaars zijn ook 
een langere nek en een bol die hoger boven de grond van belang voor een goede bewaring.  

Hieruit valt af te leiden dat het rasconcept dat de biologische telers hanteren voor veldkenmerken uitgebreider is 
dan voor gangbare veredelaars, met de accenten op vroegheid en neklengte. Deze eigenschappen dragen 
volgens de telers bij aan een gezondere bol met betere bewaarkwaliteit. 

8.2 De selectierespons 

Veldeigenschappen 
Voor de veldeigenschappen zijn er in de veldproeven over het algemeen, na één generatie van F1 naar F2, geen 
verschillen gevonden tussen de selecties van de beroepsveredelaar en de boeren-veredelaar. Binnen een populatie 
zat er weinig verschil in vroegheid tussen de selecties. Slechts in één geval op 2 augustus 2006 op de locatie 
Swifterbant zijn duidelijke verschillen gevonden tussen de selecties binnen de populatie Balstora. De gangbare 
selectie van de veredelaar en de selectie van de teler waren vroeger dan de uitgangspopulatie. Balstora is relatief 
laat, daarin valt goed op vroegheid te selecteren. Op de locatie Dronten verschilden de selecties binnen de 
populaties  echter niet van elkaar in vroegheid.  

De jaren 2006 en 2007 waren moeilijke jaren om verschillen in plantgezondheid waar te nemen. In 2006 werd het 
gewas egaal en zwaar aangetast door trips en in 2007 voornamelijk door bladvlekken. Hierdoor zijn in 2006  
geen verschillen gevonden in bladvlekken, bladknikken en dode bladpunten tussen de selecties. In 2007 waren de 
selecties van de teler gevoeliger voor bladvlekken dan de selecties van Advanta. Dit heeft mogelijke te maken met 
de vroegheid van het gewas. Valse meeldauw kwam in deze jaren nauwelijks voor, waardoor het niet mogelijk was 
verschillen in aantasting door valse meeldauw tussen de selecties waar te nemen. 

Dat de selectierespons voor de veldeigenschappen laag of afwezig is komt aan de ene kant doordat er slechts in 
één generatie geselecteerd kon worden en aan de andere kant door de complexheid van de eigenschappen 
(meerdere genen betrokken), de selectiemethode (massaselectie) en een te kleine uitgangspopulatie. Er was maar 
een relatief kleine hoeveelheid zaad van de populaties beschikbaar (10.000 zaden per zaaisel per persoon, terwijl 
20.000 tot 30.000 voor deze populaties wenselijker was geweest). Daarbij waren er nog problemen bij kieming en 
opkomst waardoor er minder dan 10.000 planten op het veld stonden. Hierdoor hebben de telers (en de 
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veredelaar) minder streng kunnen selecteren dan ze wel gewild hadden. Er moesten relatief veel bollen die niet 
aan alle eisen voldeden bijgemengd worden om een voldoende groot bloeibestand te verkrijgen. Hierdoor wordt 
het effect van de veldselectie erg verdund. Het effect zou vergroot kunnen worden door het zaad van de op het 
veld geselecteerde bollen apart te oogsten. Voor de vergelijking die hier gemaakt is tussen teler en veredelaar is 
dat niet gebeurd. In 2007 was dat wel de bedoeling, maar toen is de zaadteelt van de teler volledig mislukt. 

Boleigenschappen 
Na de bewaring is er vooral geselecteerd op bolvorm (positieve massaselectie) en tegen uitlopen van de uien 
(negatieve massaselectie). Het bleek heel goed mogelijk om door middel van positieve massaselectie de bolvorm 
(combinatie van bollengte, bolvorm, bolvorm boven en bolvorm onder) ronder te krijgen. In alle gevallen dat er 
hierop was geselecteerd waren de nakomelingen ook daadwerkelijk ronder. De heritabilities liepen uiteen van 0.13 
tot 0,93 met een gemiddeld van 0,59 (tabel 29). Dit komt overeen met de heritabilities (0,17 tot 1,18) die Dowker 
and Fennel (1974) vonden voor bolvorm in verschillende Noord Europese rassen. De hardheid de uien bleek ook 
door middel van massaselectie te verbeteren. Hiervoor werden heritabilities gevonden van 0,11 tot 0,38 met een 
gemiddelde van 0,26. In Ronde Rijnsburger en de Platte Groep  werden er in de selecties minder uitgelopen uien, 
minder rode uien (alleen Platte Groep) en minder splitsende uien gevonden dan in de uitgangspopulaties. 

Bolgrootte, het aantal huiden, nekdikte en kleurintensiteit hadden erg lage of zelfs negatieve heritabilities. Dit 
laatste houdt in dat de selectierespons een tegenovergesteld resultaat was van de selectierichting. Dit vond 
zowel bij de gangbare als de biologische selecties plaats. De heritabilities van de gangbare selecties en die van de 
biologische selecties liggen over het algemeen in dezelfde range. Er is geen trend zichtbaar dat de heritabilities 
van de gangbare selecties hoger zouden zijn dan van de biologische. In de literatuur wordt vaak aangevoerd  
dat onder  marginale teeltomstandigheden de milieuvariatie dan groter is en daardoor zijn de heritabilities lager 
(Ceccarelli, 1996) en is het dus moeilijker om met selectie vooruitgang te boeken. In dit project hebben we dit voor 
de biologische omstandigheden niet waargenomen, maar er is te weinig data om dit echt statistisch hard te 
maken.  

Tabel 29. Heritabilities h2 = R/S voor boleigenschappen (alleen berekend als selectiedifferentieel significant 
was), 2006  

 Ronde R i jnsburger Platte groep Balstora  

Eigenschap Gb* B io*  J*  Gb B io J Gb B io J gem 

Bolgrootte  0.11   -0.16    0.09 0.01 

Bolvorm       -0.60   -0.60 

Bollengte  0.68  0.58 0.46 0.75   0.45 0.58 

Bolvorm boven     0.60 1.23 0.41 0.93 0.30 0.69 

Bolvorm onder      0.84   0.13 0.49 

Nekdikte        -0.41 0.47 0.03 

Aantal huiden   0.28 -2.1  -0.47    -0.76 

Huidvastheid           

Hardheid  0.38  0.28    0.11  0.26 

Kleurintensiteit       -0.03   -0.03 

gemiddeld  0.39 0.28 -0.41 0.3 0.59 0.12 0.21 0.29  

*Gb = Advanta gangbaar, Bio = Advanta Bio, J = Jeuken 

Een soort vuistregel is dat als de heritability 0,4 of hoger is er goede resultaten met massaselectie te verwachten 
zijn. Als de heritability lager is dan kan er beter een andere selectiemethode gekozen worden zoals familie of 
lijnselectie. Eigenschappen die met bolvorm te maken hebben hadden vaak een heritability van boven de 0,4. 
Bolvorm kan dus door massaselectie goed verbeterd worden. Om de andere boleigenschappen echter als 
nekdikte, hardheid, aantal huiden, en huidvastheid te verbeteren is een andere selectiemethode beter geschikt. 
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Als telers zelf willen selecteren om verbeterde uienrassen te verkrijgen is het aan te raden om familie- of halfsib 
selectie toe te passen, daar de heritability van veel belangrijke eigenschappen lager is dan 0,4. 

Bewortelingscapaciteit 
De hierboven genoemde boleigenschappen lijken dus niet erg gevoelig voor het selectiemilieu. Dit ligt mogelijk 
anders met opbrengst en andere bodemgebonden eigenschappen zoals beworteling. In de pilot met beworteling 
bleek dat de bewortelingscapaciteit van de gangbare selectie van de Platte Groep met 40% was afgenomen. De 
beworteling verliep trager en er werd minder wortelmassa gevormd. De bewortelingscapaciteit van de biologische 
selectie echter was gelijk aan de uitgangspopulatie. Bij Balstora en Ronde Rijnsburger is dit verschijnsel niet 
waargenomen. Alle selecties waren in het veldseizoen onder biologische omstandigheden geteeld. 

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de genetische variatie voor beworteling in de Platte groep 
groter was dan in de andere populaties. Vergeleken met de andere populaties vormde de Platte groep in deze 
pilot meer wortels. Dit bevestigt eerdere ervaringen van telers met rassen als Gelber Wiener die deel uit maken van 
de basispopulatie van deze Platte Groep (Lammerts van Bueren et al., 2004). Beworteling  was één van de 
redenen om deze Platte populatie te maken en de reden waarom de biologische telers deze populatie graag in het 
onderzoek wilden betrekken  

De methode om de beworteling te beoordelen was een indirecte methode: er is niet gekeken naar de beworteling 
van uienplanten, maar van geoogste bollen, en daarnaast zijn deze bollen geteeld in hydrocultuur in plaats van 
in de grond. Voor deze methode is gekozen, omdat een directe bepaling van beworteling zeer bewerkelijk en 
kostbaar is. Op grond van deze eerste pilotresultaten zijn nog geen harde uitspraken te doen over het effect van 
het selectiemilieu op de bewortelingscapaciteit. Het feit dat we met deze indirecte methode verschillen hebben 
gevonden, geeft aan dat verder investeren in het valideren van deze methode zinvol is. 

In de literatuur zijn wel voorbeelden te vinden van verschillen in beworteling tussen oude en moderne rassen die 
onder lage, resp. hoge input omstandigheden zijn geselecteerd. De Melo (2003) vond dat relatief oude 
uienrassen een significant hogere wortellengte per bodemvolume hadden dan recent ontwikkelde rassen. Bij 
tarwe is beschreven dat moderne rassen een kleiner deel van de totale biomassa in het wortelstel investeren dan 
oude rassen die nog voor het kunstmesttijdperk zijn ontwikkeld (Siddique et al., 1990). Het loont zeker de moeite 
om in vervolgonderzoek specifiek aandacht te besteden aan de beworteling van selecties die onder verschillende 
teeltomstandigheden tot stand zijn gekomen. 

Opbrengst 
In dit onderzoek werd zowel in de gangbare als in de biologische selecties geen vooruitgang geboekt voor 
opbrengst. De selectie betrof ook maar één generatie van F1 naar F2 en er is niet specifiek op opbrengst 
geselecteerd, alleen indirect (vroegheid, bolgrootte). De telers en de veredelaar hebben in dit project vooral 
geselecteerd op vroegheid en kwaliteit. Een betere kwaliteit gaat over het algemeen ten koste van de opbrengst. 
Bovendien is uit de praktijk en velerlei studies bekend dat de heritability voor opbrengst erg laag is, waardoor 
veredelen voor opbrengst moeilijk is (Simmonds & Smartt, 1999). Vooruitgang in opbrengst wordt vaak 
verkregen door op deelaspecten van de opbrengst te selecteren. Burger et al (2007) vond geen verschil in 
heritability tussen biologische en gangbare selectieomstandigheden bij de veredeling van mais. 
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Figuur 11. Voorbeeld van een cross over gxe interactie 

Bij opbrengst spelen genotype x milieu (gxe) interacties een grote rol, met name als dit zogenaamde cross-over 
interacties betreffen (figuur 11). Rassen die in het goed opbrengende milieu het beste presteren doen dit niet in 
een laag opbrengend milieu, een milieu met een lager input. Met andere woorden, de rangvolgorde in de 
verschillende milieus kan verschillen. In deze gevallen is het aan te raden om in het doelmilieu te selecteren, 
omdat dan de best aangepaste rassen gevonden zullen worden (Ceccarelli, 1996). Het is de vraag of onder 
Nederlandse omstandigheden (gangbaar – biologisch, high input – low input) ook zulke crossover-effecten 
voorkomen.  

Conclusie 
De vraag of het bredere rasconcept van de biologische telers ook bijdraagt aan beter aangepaste rassen voor de 
biologische landbouw kon in dit onderzoek nog niet beantwoord worden. Hiervoor zijn meerdere generaties van 
selectie nodig. Uit de praktijk van telers is wel bekend dat als vroeg bollende planten op het veld geselecteerd 
worden en als moeder worden gebruikt bij de zaadproductie, de populatie in de loop van de generaties vroeger 
wordt (zoals het nieuwe ras Bajosta dat een vroegere selectie is uit Balstora en in 2007 geregistreerd is). In dit 
onderzoek was de selectierespons voor vroegheid na één generatie niet significant.  

De hypothese dat selectie onder biologische omstandigheden de kans kan verhogen dat goed aangepaste 
planten/rassen als zodanig herkend en dus geselecteerd worden, kon op grond van het onderhavige onderzoek 
(nog) niet onderbouwd worden. Hoewel ui gevoelig is voor milieuomstandigheden en de verwachting was dat het 
mogelijk zou moeten zijn om na één generatie verschillen zichtbaar te krijgen, werd dit in de praktijk niet 
gerealiseerde. Extreme weersomstandigheden hebben de zaadproductie tussen de generaties bemoeilijkt en het 
proefveld van 2007 is verloren gegaan waardoor slechts één herhaling van de gangbare en biologische selectie 
beoordeeld kon worden. Er zullen toch meerdere generaties in het veldonderzoek betrokken moeten worden, om 
door middel van veldonderzoek de verschillen in selectieresultaten onder biologische en gangbare 
omstandigheden te kunnen vergelijken. Dit is nog steeds een actuele en prangende vraag voor veredelaars. 

Voor de eigenschappen die de bolvorm bepalen is het goed mogelijk gebleken om door middel van positieve 
massaselectie in een open bestoven uienpopulatie in één generatie vooruitgang te boeken. Voor de overige 
boleigenschappen is het aan te raden om een andere selectiemethode te gebruiken, zoals bijvoorbeeld 
halfsibselectie, aangezien de heritabilities voor die kenmerken lager zijn gebleken dan 0,4. Het selectiemilieu had 
voor deze eigenschappen geen invloed op de heritabilities en de selectierespons. In de populaties die in dit 
onderzoek onderzocht zijn bleek dat het voor boleigenschappen niet uitmaakt of onder biologische of gangbare 
omstandigheden geselecteerd wordt. Voor de veldeigenschappen (loofeigenschappen, vroegheid en ziektes) 
konden geen heritabilities vastgesteld worden.  

In een vervolgproject zal de selectie onder biologische en gangbare omstandigheden nog twee generaties 
worden vervolgd, waarna weer een vergelijkingsproef uitgevoerd kan worden. Dit creëert betere condities om een 
antwoord te krijgen op de vraag of een biologisch selectiemilieu kan bijgedragen in meer aangepaste rassen voor 
de biologische teelt hetgeen zich zou kunnen uiten in een betere plantgezondheid, een hogere opbrengst en een 
betere (bewaar)kwaliteit. Daarbij verdient het aanbeveling om ook het effect van het selectiemilieu op 
bewortelingscapaciteit als beoordelingscriterium verder te onderzoeken.  
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Uit de conclusies van het huidige onderzoek blijkt dat er nog meerdere generaties van selectie nodig zijn om een 
effect te vinden van selectie onder biologische omstandigheden versus gangbare omstandigheden. Het biedt 
daarom aanbeveling om nog minimaal twee generaties verder te selecteren. 

Veldselectie. Als er specifiek voor de biologische landbouw geselecteerd wordt lijkt het bij het gewas ui 
interessant om ook in het veld individuele planten te selecteren en deze in de zaadproductie als moeder apart te 
houden. Dit heeft alleen zin als er voldoende streng geselecteerd kan worden en er voldoende planten 
geselecteerd kunnen worden, om te voorkomen dat het effect van de veldselectie te zeer verdund wordt. Daarvoor 
moeten de bestanden waaruit geselecteerd wordt minimaal uit 20.000 bollen bestaan.  

Selectie-intensiteit. Hiermee kan met redelijk beperkte onderzoekscapaciteit de selectierespons en heritability 
berekend worden zonder dat de selectiedifferentieel bekend is.  

Bewortelingscapaciteit. Het onderzoek heeft laten zien dat de invloed van het selectiemilieu (biologisch of 
gangbaar) op de bewortelingscapaciteit in vervolgonderzoek de aandacht verdient. Dergelijke bolproeven op 
hydrocultuur zouden in de volgende generaties ook meegenomen kunnen worden. Een andere interessante 
mogelijkheid is om kiemtesten te doen met zaad van de verschillende selecties en te kijken naar verschillen in 
snelheid en morfologie van beworteling. Hiervoor zou eerst een protocol voor labtoetsen in de Petrischaal 
ontwikkeld moeten worden. Mochten er verschillen worden gevonden tussen de biologische en gangbare 
selecties dan zou vervolgens onderzocht moeten worden of deze verschillen correleren met veldomstandigheden. 

Vergelijking. Naast de vraag of het voor de ontwikkeling van aan de biologische teelt aangepaste uienrassen 
effectiever is om onder biologische omstandigheden te selecteren is, kan nog een andere vraag gesteld worden: 
Presteren biologisch geselecteerde uien beter onder  biologische omstandigheden dan gangbaar geselecteerde 
uien en visa versa (dus presteren gangbaar geselecteerde uien beter onder  gangbare omstandigheden dan 
biologisch geselecteerde uien)? (zie o.a. Burger et al., 2008 in voorbereiding) Hiertoe zou in het laatste 
vergelijkingsjaar (na totaal drie generaties van selectie onder respectievelijk biologische of gangbare 
omstandigheden) de selecties niet alleen op biologisch proefvelden maar ook op gangbare proefvelden getoetst 
moeten worden. 
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Bijlage 1: Gemiddeldes en standaard deviaties van de populaties en selecties voor 
gewaseigenschappen 2004 en 2005 

Bladstand (3 = gespreid, 5 = half opgericht, 7 = opgericht) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 5.0 5.1 0.4 5.4 5.0 0.8 4.5 0.8 4.1 0.3 

 Platte Gr 5.5 - 0.6 5.3 5.0 0.7 4.9 0.8 4.5 0.9 

 Balstora 5.1 - 0.8 5.0 5.0 0.6 4.5 0.8 4.1 0.8 

 Elite 5.2 5.1 0.8 4.8 5.0 0.5     

 Z Bruine** 5.0 5.1 0.6 5.1 5.0 0.6     

 OE** 4.9 - 0.4 4.7 4.8 0.5     

 Rode Gr    5.6 5.0 0.9     

2005 RR    6.1 6.7 1.2 6.1 0.9 5.8 1.4 

 Platte Gr    6.0 6.8 1.1 5.9 1.1 5.7 1.4 

 Balstora    6.3 7.3 1.1 5.5 1.3 5.5 1.2 

 Elite 5.7 5.5 1.1 5.6 6.3 1.1     

 Z Bruine** 5.9 6.2 1.4 5.7 7.3 1.1     

 OE** 5.7 6.4 1.0 5.8 7.0 0.9     

 Rode Gr    6.2 - 1.0     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 



 

68  Selectiestrategieën voor de veredeling van biologische uienrassen 

Bladhoeveelheid (1 = zeer weinig, 9 = zeer veel) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 6.4 6.9 1.0 5.9 5.9 1.1 7.2 0.7 7.4 0.5 

 Platte Gr 6.3 - 0.9 5.0 6.0 1.1 6.3 1.1 7.0 0.8 

 Balstora 6.6 - 1.1 5.5 6.0 1.0 6.8 0.9 7.5 0.6 

 Elite 6.5 7.2 0.9 5.5 6.4 1.0     

 Z Bruine** 6.5 6.3 1.0 5.8 6.0 1.0     

 OE** 5.9 - 0.6 5.6 6.0 1.0     

 Rode Gr    5.4 6.1 1.5     

2005 RR    5.2 6.1 0.7 5.0 1.2 5.8 0.8 

 Platte Gr    5.3 5.8 1.2 4.5 0.9 5.2 1.1 

 Balstora    5.1 5.8 2.1 5.3 1.0 5.6 1.0 

 Elite 5.2 5.5 1.3 5.4 6.3 1.3     

 Z Bruine** 4.9 5.0 1.3 5.8 5.5 1.2     

 OE** 4.5 4.6 1.2 5.3 5.8 1.6     

 Rode Gr    5.2 - 1.3     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronder Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bladlengte in cm 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 51.5 43.4 9.8 42.7 42.3 5.3 54.2 8.1 60.8 6.9 

 Platte Gr 51.9 - 9.8 38.2 43 6.8 48.8 10.3 58.1 8.2 

 Balstora 54.0 - 8.6 48.1 44.4 9.0 56.0 7.3 64.2 7.64 

 Elite 50.1 49.4 7.0 41.7 42.6 5.8     

 Z Bruine** 52.5 45.8 9.3 41.6 42.1 9.4     

 OE** 46.3 - 7.3 41.1 40.5 8.6     

 Rode Gr    44.1 39.6 7.2     

2005 RR**    54.8 50.9 7.3 51.3 8.4 60.9 8.8 

 Platte Gr    53.5 45.5 9.2 48.7 9.5 62.0 6.6 

 Balstora    60.0 47.1 6.5 57.1 8.4 73.4 5.6 

 Elite 36.3 41.8 6.3 57.1 52.3 7.6     

 Z Bruine** 36.0 38.5 7.1 53.9 46.5 7.9     

 OE** 34.6 40.7 5.8 50.1 46.4 9.7     

 Rode Gr    48.1 - 8.0     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bladbreedte in cm 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 2.5 2.3 0.7 2.6 2.4 0.7 3.5 0.7 3.3 0.5 

 Platte Gr 2.0 - 0.5 1.7 2.0 0.5 2.5 0.7 2.8 0.7 

 Balstora 2.6 - 0.5 2.2 2.6 0.6 2.7 0.5 3.1 0.5 

 Elite 2.3 2.4 0.62 2.4 2.7 0.6     

 Z Bruine** 2.3 2.1 0.6 2.5 2.5 0.7     

 OE** 1.9 - 0.4 2.1 2.5 0.8     

 Rode Gr    2.0 1.9 0.7     

2005 RR**    1.9 1.7 0.3 1.6 0.4 2.0 0.4 

 Platte Gr    1.6 1.4 0.3 1.6 0.4 1.7 0.4 

 Balstora    1.7 1.4 0.4 1.8 0.4 2.0 0.5 

 Elite 1.1 1.4 0.4 1.7 1.5 0.4     

 Z Bruine** 1.2 1.3 0.4 1.6 1.6 0.4     

 OE** 0.8 1.1 0.3 1.4 1.4 0.4     

 Rode Gr    1.4 - 0.3     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Neklengte (pootje) in cm 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 4.1 3.0 0.9 3.2 3.4 0.8 4.1 0.8 3.7 1.1 

 Platte Gr 4.2 - 0.9 3.5 3.4 0.7 3.7 1.0 4.0 0.7 

 Balstora 3.9 - 0.9 3.1 3.6 0.9 4.0 0.7 3.8 0.8 

 Elite 3.9 2.8 0.9 3.3 4.0 0.7     

 Z Bruine** 3.6 3.3 0.9 3.1 3.3 0.7     

 OE** 3.9 - 0.8 3.7 3.3 0.7     

 Rode Gr    3.6 3.4 0.9     

2005 RR**    4.5 4.2 0.6 4.2 0.7 3.9 0.5 

 Platte Gr    4.0 4.2 0.6 4.6 0.8 4.5 0.7 

 Balstora    3.3 4.1 0.7 4.3 0.8 4.8 0.7 

 Elite 3.9 4.0 1.0 4.0 3.8 0.8     

 Z Bruine** 3.1 3.9 0.7 3.3 4.0 0.9     

 OE** 3.6 4.3 0.7 2.9 4.1 0.8     

 Rode Gr    3.7 3.5 0.7     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Vroegheid (1 = zeer vroeg, 9 = zeer laat) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 5.1 9.0 2.1 5.0 9.0 1.6 3.3 0.8 3.3 0.5 

 Platte Gr 5.7 - 1.9 6.4 9.0 1.4 5.3 2.4 3.0 0.6 

 Balstora 4.2 - 1.7 5.3 9.0 1.6 2.9 1.2 2.2 0.7 

 Elite 5.3 9.0 1.9 4.9 9.0 1.6     

 Z Bruine** 5.0 9.0 2.2 5.1 9.0 1.8     

 OE** 4.4 - 1.9 4.8 9.0 1.4     

 Rode Gr    5.6 9.0 1.7     

2005 RR    7.8 8.7 1.2 7.1 1.0 7.1 0.7 

 Platte Gr    7.0 8.6 1.2 7.3 1.1 7.8 0.5 

 Balstora    5.4 8.2 0.8 6.5 0.7 7.2 1.0 

 Elite 5.0 6.0 2.0 5.8 8.4 1.3     

 Z Bruine** 4.9 6.8 1.7 5.3 8.1 1.1     

 OE** 5.7 6.8 1.5 5.5 8.2 1.1     

 Rode Gr    6.3 9.0 1.2     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bladknikken (3 = zwak, 5 = midden, 7 = sterk) (niet waargenomen bij Teler A 2004) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 4.2  0.4    4.7 0.9 4.9 0.9 

 Platte Gr 4.4  0.5    4.6 0.8 4.8 1.0 

 Balstora 4.2  0.4    5.0 1.0 4.9 0.8 

 Elite 4.3  0.4        

 Z Bruine** 4.8  0.6        

 OE** 4.6  0.5        

 Rode Gr    3.5  0.5     

2005 RR    6.1 - 1.3 4.6 1.7 4.5 1.7 

 Platte Gr    5.0 - 1.8 5.2 1.6 5.3 1.7 

 Balstora    3.6 3.7 1.0 3.6 1.2 5.8 1.5 

 Elite 3.4 3.3 0.8        

 Z Bruine** 3.0 3.3 0.0 3.7 3.0 1.3     

 OE** 3.1 3.0 0.5 3.4 3.0 1.1     

 Rode Gr    4.0 - 1.5     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Valse meeldauw (1 zeer veel aangetast, 9 = niet aangetast) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta 
gangbaar** * 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR** 4.8 4.7 1.1 5.5 4.2 0.6 6.8 1.0 7.9 1.1 

 Platte Gr 4.3 - 0.7 4.0 3.2 1.2 5.3 1.8 8.5 0.9 

 Balstora 5.5 - 1.1 4.8 4.1 1.0 7.6 0.8 8.6 0.9 

 Elite 4.5 4.0 1.24 4.5 4.3 0.7     

 Z Bruine** 5.0 4.3 1.2 4.5 4.0 0.6     

 OE** 4.6 - 0.7 4.1 3.8 1.5     

 Rode Gr    4.1 3.6 1.5     

2005 RR    3.4 4.2 1.2 3.9 1.1 6.8 0.9 

 Platte Gr    3.5 3.8 1.0 3.5 1.1 6.9 0.9 

 Balstora    5.1 4.5 1.3 4.8 0.7 6.9 0.8 

 Elite 4.7 4.4 1.0 4.1 3.2 1.0     

 Z Bruine** 5.1 4.0 1.2 5.0 4.6 1.2     

 OE** 3.2 3.6 0.9 4.1 4.3 0.9     

 Rode Gr    3.7 - 1.2     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep ***fungicide gebruikt. 
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Dode bladpunten (1 = zeer veel, 9 = geen dode bladpunten) (niet waargenomen bij Teler B en Teler A in 2004) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR**       5.2 0.7 6.2 1.4 

 Platte Gr       5.6 1.1 5.8 0.9 

 Balstora       5.6 0.8 6.4 0.6 

 Elite           

 Z Bruine**           

 OE**           

 Rode Gr           

2005 RR    4.9 - 0.7 5.7 0.5 6.2 1.2 

 Platte Gr    5.5 - 0.9 5.0 1.7 6.1 1.0 

 Balstora    6.0 5.3 0.8 5.4 0.9 5.9 1.0 

 Elite  7.0  5.5  1.1     

 Z Bruine**  6.9  6.1  0.9     

 OE**  6.3  5.7  0.8     

 Rode Gr    5.2  1.1     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bladvlekkenziekte (1 = veel, 9 = geen bladvlekken) (niet waargenomen in 2004) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Sed(p op

) 

Pop Sed(p op ) 

2004 RR**           

 Platte Gr           

 Balstora           

 Elite           

 Z Bruine**           

 OE**           

 Rode Gr           

2005 RR    5.3 5.9 1.0 6.1 0.9 7.9 0.4 

 Platte Gr    5.8 6.0 0.7 5.7 0.9 7.5 0.6 

 Balstora    7.2 6.1 0.9 6.3 0.8 8.0 0.2 

 Elite 6.8 6.9 0.6 6.0 7.0 1.0     

 Z Bruine** 7.0 6.3 0.8 6.9 6.4 0.7     

 OE** 6.6 6.6 1.4 6.1 6.2 0.8     

 Rode Gr    6.5  0.6     

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bijlage 2: Gemiddeldes en standaard deviaties van de populaties en selecties voor 
boleigenschappen 2004 en 2005 

Bolgrootte (3 = klein, 9 = zeer groot) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op )
 Pop* Se lectie  Sed(p op )

 Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 5.5 6.6 1.1 5.8 6.3 1.6 6.2 5.2 2.1 6.8 6.1 2.0 

 Platte Gr    5.0 5.4 1.4 4.9 3.9 1.6 5.5 4.7 2.2 

 Balstora    4.2 6.0 1.2 5.4 4.9 1.1 6.8 6.5 1.8 

 Elite 5.3 6.2 1.0 5.1 6.7 2.0       

 Z Bruine** 4.8 5.3 1.0 5.4 6.3 1.8       

 OE** 4.5 4.5 1.2 4.8 4.5 1.5       

 Rode Gr    4.3 5.1 1.1       

2005 RR    4.8 6.6 1.8 4.9 4.5 1.4 6.1 5.6 2.1 

 Platte Gr    4.9 5.2 1.7 4.3 3.6 1.4 5.4 4.7 1.8 

 Balstora    4.4 6.2 1.5 4.5 4.4 1.5 5.0 4.9 2.0 

 Elite 4.7 5.7 1.5 4.7 5.8 1.4       

 Z Bruine** 4.0 4.7 1.4 4.8 5.5 1.3       

 OE** 3.8 4.7 1.1 3.8 5.2 1.0       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bollengte (zie tekening materiaal en methode) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 4.5 4.1 1.2 5.2 4.6 1.4 5.7 4.8 1.6 5.1 4.4 1.3 

 Platte Gr    6.6 4.9 1.7 6.2 5.0 1.5 6.2 4.7 1.8 

 Balstora    3.6 4.4 0.8 4.4 4.4 1.1 4.1 4.2 0.7 

 Elite 5.0 3.9 0.9 4.5 4.4 1.2       

 Z Bruine** 4.4 4.0 0.6 4.7 4.2 1.4       

 OE** 4.4 4.4 0.9 4.7 4.3 1.3       

 Rode Gr    5.6 4.2 1.6       

2005 RR    4.7 3.9 1.5 4.7 4.5 1.5 4.6 4.3 1.7 

 Platte Gr    6.6 4.4 1.3 5.7 5.1 1.9 6.2 5.4 1.7 

 Balstora    3.8 3.8 1.1 3.7 4.0 0.8 3.4 3.9 0.9 

 Elite 4.4 4.2 1.4 4.5 4.1 1.5       

 Z Bruine** 4.2 4.0 1.4 3.8 4.1 0.8       

 OE** 4.6 4.3 1.7 4.3 5.3 1.2       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bolvorm bovenkant (1 = ingedeukt, 2 = plat, 3 = licht rijzend, 4 = rond, 5 = licht flesvormig, 6 flesvormig) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op 

2004 RR** 4.0 3.8 0.9 3.7 4.0 0.8 3.8 3.7 0.8 3.9 3.9 0.7 

 Platte Gr    3.4 3.8 0.9 3.2 3.6 0.8 3.4 4.0 0.7 

 Balstora    4.7 3.9 0.7 4.1 3.8 0.5 4.2 3.9 0.5 

 Elite 3.9 3.8 0.5 3.3 3.9 0.9       

 Z Bruine** 4.0 4.0 0.7 4.0 3.9 0.8       

 OE** 3.9 3.9 0.6 4.1 3.9 0.4       

 Rode Gr    3.4 3.9 1.0       

2005 RR    4.4 4.1 0.8 4.4 4.1 0.8 4.3 4.1 0.6 

 Platte Gr    3.8 4.4 0.8 4.2 4.4 0.8 4.0 4.3 0.6 

 Balstora    5.1 4.4 0.7 4.7 4.3 0.8 4.8 4.3 0.6 

 Elite 4.3 4.2 0.7 4.6 4.3 0.7       

 Z Bruine** 4.5 4.0 0.7 4.6 4.3 0.7       

 OE** 4.6 4.5 0.7 4.5 4.3 0.9       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bolvorm onderkant (1 = ingedeukt, 2 = plat, 3 = rond, 4 = licht taps, 5 = sterk taps) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 3.4 3.1 0.6 3.3 3.5 0.7 3.1 3.2 0.7 2.9 3.0 0.6 

 Platte Gr    3.3 3.8 0.9 3.5 3.4 0.7 3.0 3.3 0.6 

 Balstora    4.5 3.3 0.7 3.5 3.3 0.6 3.5 3.4 0.5 

 Elite 3.2 3.2 0.6 3.6 3.4 0.8       

 Z Bruine** 3.2 3.1 0.4 3.5 3.2 0.6       

 OE** 3.0 3.0 0.6 3.2 3.1 0.5       

 Rode Gr    3.1 3.6 0.6       

2005 RR    3.4 3.2 0.6 3.7 3.3 0.7 3.4 3.3 0.6 

 Platte Gr    3.3 3.6 0.9 3.6 3.9 0.8 3.4 3.9 0.9 

 Balstora    3.8 3.5 0.7 3.9 3.6 0.8 3.9 3.6 0.7 

 Elite 3.9 3.4 0.7 3.4 3.3 0.7       

 Z Bruine** 3.9 5.0 0.6 3.3 3.4 0.7       

 OE** 4.0 3.8 0.8 3.6 3.4 0.6       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Nekdikte (1 = heel dun, 9 = heel dik) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 4.7 3.9 2.0 4.8 4.4 2.0 4.8 4.7 1.7 4.9 4.2 1.4 

 Platte Gr    5.0 5.0 1.4 4.7 4.5 1.3 5.3 4.4 1.6 

 Balstora    6.1 5.2 1.1 5.3 4.6 1.0 5.6 6.0 1.6 

 Elite 4.2 3.7 1.5 4.2 4.1 1.5       

 Z Bruine** 4.2 4.0 1.3 4.4 4.5 1.7       

 OE** 4.4 4.4 1.2 6.1 4.9 1.6       

 Rode Gr    5.3 5.1 1.7       

2005 RR    4.3 4.6 1.5 3.8 3.9 1.3 4.1 4.3 1.3 

 Platte Gr    4.3 4.7 1.9 4.6 4.4 1.4 4.3 4.0 1.0 

 Balstora    6.0 5.0 1.4 5.1 4.6 1.4 4.9 4.4 1.0 

 Elite 4.9 4.6 1.7 4.5 4.1 1.5       

 Z Bruine** 4.5 4.2 1.6 4.9 4.4 1.3       

 OE** 4.8 4.4 1.2 4.8 4.8 1.9       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Aantal huiden (4 = 1 huid, 6 = 2 huiden, 8 = 3 huiden) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie Sed(p op ) 

2004 RR** 8.0 8.0 0.0 7.9 7.5 0.4 7.0 6.9 1.0 6.9 6.5 1.0 

 Platte Gr    7.5 6.5 0.9 6.2 6.1 1.0 6.4 5.9 0.8 

 Balstora    8.0 7.9 0.0 7.7 7.5 0.7 7.5 7.3 0.9 

 Elite 8.0 7.7 0.0 7.9 6.7 1.0       

 Z Bruine** 7.9 8.0 0.4 7.7 7.7 0.7       

 OE** 7.8 7.8 0.6 7.6 6.3 0.8       

 Rode Gr    5.6 6.2 1.4       

2005 RR    6.8 6.7 1.4 6.6 6.7 1.2 6.3 6.5 1.3 

 Platte Gr    7.1 7.0 1.1 6.3 6.1 1.1 6.3 6.0 0.8 

 Balstora    7.8 7.7 0.6 7.7 7.9 0.7 7.6 8.0 0.8 

 Elite 7.3 7.2 1.1 7.3 6.9 1.1       

 Z Bruine** 7.6 7.6 0.8 7.5 7.1 0.9       

 OE** 7.8 7.6 0.2 7.1 7.0 1.0       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Huidvastheid (5 = onvoldoende, 8 = goed) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 7.2 7.3 1.2 7.0 7.2 1.2 6.6 6.7 1.4 6.4 6.2 1.4 

 Platte Gr    7.2 7.5 1.1 6.0 6.3 1.0 6.0 6.0 1.4 

 Balstora    7.6 7.8 0.8 6.9 7.4 1.4 7.1 7.1 1.3 

 Elite 7.2 7.7 1.1 6.9 7.0 1.4       

 Z Bruine** 7.2 7.7 1.0 7.1 7.9 1.1       

 OE** 7.3 7.3 1.1 7.2 7.5 1.2       

 Rode Gr    6.4 6.7 1.2       

2005 RR    6.5 7.0 1.0 6.2 6.3 1.4 6.2 6.8 1.3 

 Platte Gr    6.5 7.0 0.7 6.1 6.6 1.1 6.0 6.6 0.9 

 Balstora    7.1 7.5 0.5 7.3 7.6 0.8 7.3 7.8 1.0 

 Elite 6.7 7.0 0.8 6.8 7.5 0.9       

 Z Bruine** 6.8 7.3 0.7 7.1 7.3 0.7       

 OE** 7.0 7.5 0.9 6.5 7.2 0.8       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Hardheid ( 5 = onvoldoende, 8 = goed) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 7.8 8.0 0.7 6.9 7.2 1.4 6.9 7.6 1.3 7.2 7.3 1.1 

 Platte Gr    7.1 7.6 1.4 7.0 7.0 1.1 6.7 7.9 1.2 

 Balstora    6.5 7.7 1.4 7.0 7.6 1.1 7.3 7.6 1.2 

 Elite 7.8 7.9 0.6 6.5 6.7 1.3       

 Z Bruine** 7.8 7.7 0.6 6.3 7.8 1.1       

 OE** 7.8 7.8 0.6 7.0 6.9 1.2       

 Rode Gr    6.4 6.9 1.0       

2005 RR    6.4 7.7 1.3 7.2 7.6 1.0 7.7 7.5 0.6 

 Platte Gr    5.6 7.2 0.6 7.3 7.4 1.0 7.6 7.4 0.8 

 Balstora    6.5 7.7 0.9 7.6 7.7 0.7 7.8 7.8 0.6 

 Elite 6.9 7.7 1.1 7.1 7.8 0.8       

 Z Bruine** 6.9 7.4 1.2 7.5 7.4 0.9       

 OE** 6.7 7.5 1.6 7.0 7.2 1.3       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Kleurintensiteit (3 = licht, 5 = midden, 7 = donker) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 5.2 5.5 1.3 5.0 4.7 0.9 5.5 5.3 1.3 5.6 5.2 0.9 

 Platte Gr    4.9 5.0 1.2 5.6 5.2 1.4 5.7 5.7 1.0 

 Balstora    4.9 5.2 0.9 5.5 5.6 0.9 5.3 7.0 1.4 

 Elite 5.3 5.8 1.1 4.3 4.8 1.1       

 Z Bruine** 6.9 6.9 0.4 5.3 5.2 1.1       

 OE** 6.7 6.7 0.8 5.1 4.9 0.8       

 Rode Gr    4.7 5.0 0.7       

2005 RR    5.1 6.7 1.3 5.7 5.5 1.0 5.5 5.5 0.9 

 Platte Gr    5.7 5.4 1.0 6.1 5.8 1.0 6.3 5.3 1.0 

 Balstora    5.8 6.9 1.0 6.3 6.7 1.0 5.7 6.3 1.0 

 Elite 4.7 5.4 1.5 5.6 5.3 0.9       

 Z Bruine** 5.2 5.4 1.0 5.5 4.6 0.9       

 OE** 5.7 5.7 1.1 6.0 5.7 1.0       

 Rode Gr    niet waargenomen       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Wortelpositie (3 = verdiept, 5 = plat, 7 = uitstaand) (niet waargenomen in 2005) 

  Te ler B Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar 

  Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop* Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) Pop Se lectie  Sed(p op ) 

2004 RR** 6.0 5.2 1.0 5.4 5.1 0.8 5.3 5.3 0.8 5.1 5.1 0.6 

 Platte Gr    5.4 4.8 0.8 5.3 5.4 0.8 5.3 5.3 0.8 

 Balstora    5.4 5.2 0.8 6.3 5.9 1.0 5.5 6.0 0.9 

 Elite 5.3 5.3 0.8 5.3 5.1 0.7       

 Z Bruine** 5.7 5.4 1.0 5.0 5.1 0.9       

 OE** 5.4 5.4 0.8 5.7 5.2 1.0       

 Rode Gr    5.4 5.2 0.8       

* Pop = uitgangspopulatie, ** RR = Ronde Rijnsburger, Z Bruine = Zeeuwse Bruine, OE = Oost Europese groep 
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Bijlage 3, gemiddeldes van de uitgangspopulaties(F1) 
en nakomelingen van de selecties(F2) voor de 
gewaseigenschappen, alsmede de selectierespons (R) 
R = gem selectie – gem populatie. Gemiddeldes van 
twee locaties, 2006. 

Bladstand (3 = gespreid, 5 = half opgericht, 7 = opgericht) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populatie 

Se lecti
e 

Se lecti
e 
Respon
s (R) 

Se lecti
e 

Se lectie 
Respons 
(R) 

Se lecti
e 

Se lectie 
Respons 
(R) 

Lsd* 

2006 RR** 5.38 5.15 -0.23 5.32 -0.06 - - 0.38 

 Platte Gr 5.44 5.30 -0.15 5.42 -0.03 5.48 0.04 0.38 

 Balstora 5.83 5.34 -0.49* 5.42 -0.41* 5.27 -0.56* 0.38 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** R R = Ronde Rijnsburger 

 

Bladhoeveelheid (1 = zeer weinig, 9 = zeer veel) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populatie 

Se lecti
e 

Se lecti
e 
Respon
s (R) 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Lsd* 

2006 RR** 4.84 5.07 0.23* 5.02 0.18 - - 0.30 

 Platte Gr 4.89 4.80 -0.09 4.87 -0.02 4.71 -0.19 0.30 

 Balstora 4.77 4.68 -0.09 4.76 -0.01 4.72 -0.05 0.38 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Bladlengte in cm 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populatie 

Se lecti
e 

Se lecti
e 
Respon
s (R) 

Se lecti
e 

Se lectie 
Respons 
(R) 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Lsd* 

2006 RR** 45.74 41.52 -4.22* 46.42 0.68 - - 3.08 

 Platte Gr 46.31 44.43 -1.83 45.50 -0.81 44.43 -1.88 3.08 

 Balstora 44.43 46.70 2.27 45.77 1.34 46.01 1.58 3.08 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 
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 Bladbreedte in cm 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgang
s 
populati
e 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Se lecti
e 

Se lectie 
Respons 
(R) 

Se lectie  Se lectie  
Respons 
(R) 

Lsd* 

2006 RR** 1.07 0.99 0.08 1.11 0.12* - - 0.10 

 Platte Gr 1.03 0.98 0.05 0.96 0.07 0.93* 0.10 0.10 

 Balstora 0.99 1.06 0.07 0.99 0.00 0.99 0.00 0.10 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Neklengte (pootje) in cm 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgang
s 
populati
e 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Se lecti
e 

Se lectie 
Respons 
(R) 

Se lectie Se lecti
e 
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 R R** 3.42 3.27 -0.15 3.39 -0.03 - - 0.33 

 Platte Gr 3.44 3.53 -0.09 3.56 0.12 3.45 0.01 0.33 

 Balstora 3.12 3.28 0.16 3.29 0.17 3.33 0.21 0.33 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Vroegheid (1 = zeer vroeg, 9 = zeer laat) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populatie 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Se lectie  Se lecti
e 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lecti
e 
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 5.71 5.74 0.03 5.78 0.07 - - 0.38 

 Platte Gr 6.66 6.34 -0.32 6.58 -0.08 6.58 -.008 0.38 

 Balstora 5.53 5.80 0.27 5.58 0.05 5.80 0.27 0.38 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Bladknikken (3 = zwak, 5 = midden, 7 = sterk) 2006: 9 juli 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgang
s 
populati
e 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Se lecti
e 

Se lectie 
Respons 
(R) 

Se lectie  Se lecti
e 
Respo
ns (R) 

Lsd* 

2006 RR** 1.72 1.58 -0.14 1.92 0.20 - - 0.53 

 Platte Gr 1.92 1.44 -0.47 1.48 -0.43 1.60 -0.32 0.53 
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 Balstora 1.34 1.52 0.18 1.30 -0.04 1.47 0.13 0.53 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 
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Valse meeldauw (1 zeer veel aangetast, 9 = niet aangetast) 2006:25 juli 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populatie 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lecti
e 

Se lectie 
Respons 
(R) 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Lsd* 

2006 RR** 8.47 8.40 -0.07 8.13 -0.33 - - 0.49 

 Platte Gr 8.10 8.30 0.20 8.33 0.23 8.40 0.30 0.49 

 Balstora 8.75 8.73 -0.02 8.25 -0.50* 8.62 -0.13 0.49 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Dode bladpunten (1 = zeer veel, 9 = geen dode bladpunten) 2006: 9 juli 

   Te ler A Advanta bio Advanta 
gangbaar 

 

  Uitgangs 
populatie 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons (R) 

Se lecti
e 

Se lecti
e 
Respon
s (R) 

Se lecti
e 

Se lectie  
Respons 
(R) 

Lsd* 

2006 RR** 8.36 8.30 -0.06 8.40 0.04 - - 0.26 

 Platte Gr 8.29 8.20 -0.09 8.11 -0.18 8.07 -0.23 0.26 

 Balstora 8.32 8.26 -0.06 8.23 -0.08 8.14 -0.17 0.26 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 
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Bijlage 4, gemiddeldes van de uitgangspopulaties(F1) 
en nakomelingen van de selecties(F2) voor de 
boleigenschappen, alsmede de selectierespons R = 
gem selectie – gem populatie, gemiddelde voor twee 
locaties, 2006 
Bolgrootte (3 = klein, 9 = zeer groot) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 5.68 5.75 0.07 5.57 -0.11 - - 0.24 

 Platte 
Gr 

5.60 5.45 -0.15 5.43 -0.16 5.49 -0.11 0.24 

 Balstora 5.17 5.33 0.16 5.45 0.28* 5.31 0.14 0.24 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Bollengte (zie tekening materiaal en methode) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 5.60 5.49 -0.11 5.06 -0.54* - - 0.46 

 Platte 
Gr 

6.44 5.21 -1.23* 5.91 -0.52* 5.57 -0.87* 0.46 

 Balstora 4.28 4.63 0.36 4.34 0.07 4.60 0.33 0.46 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Bolvorm bovenkant (1 = ingedeukt, 2 = plat, 3 = licht rijzend, 4 = rond, 5 = licht flesvormig, 6 flesvormig) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 3.30 3.43 0.13 3.72 0.42* - - 0.26 

 Platte 
Gr 

3.18 3.76 0.58* 3.43 0.26* 3.34 0.17 0.26 

 Balstora 4.07 3.84 -0.23 3.78 -0.28* 3.96 -0.23 0.26 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 
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Bolvorm onderkant (1 = ingedeukt, 2 = plat, 3 = rond, 4 = licht taps, 5 = sterk taps) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 2.99 3.02 0.03 3.13 0.13 - - 0.21 

 Platte 
Gr 

3.23 3.65 0.42* 3.46 0.23* 3.46 0.23* 0.21 

 Balstora 3.44 3.29 -0.15 3.48 0.04 3.43 -0.01 0.21 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Nekdikte (1 = heel dun, 9 = heel dik) 

   Teler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2 0 0 6 R R * * 4 . 9 4  4 . 7 8  -0 . 1 6  5 . 3 3  0 . 3 9  -  -  0 . 5 4  

 Platte 
Gr 

4 . 6 2  4 . 9 1  0 . 2 9  4 . 7 9  0 . 1 7  4 . 9 1  0 . 2 9  0 . 5 4  

 Balstora 5 . 9 3  5 . 4 1  -0 . 5 2  6 . 0 2  0 . 0 9  5 . 8 4  -0 . 0 8  0 . 5 4  

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Aantal huiden (4 = 1 huid, 6 = 2 huiden, 8 = 3 huiden) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 5.98 5.85 -0.13 7.006 1.02* - - 0.70 

 Platte 
Gr 

5.51 5.94 0.44 5.97 0.47 6.49 0.98* 0.70 

 Balstora 7.39 6.64 -0.76* 7.29 -0.11 6.82 -0.57 0.70 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Huidvastheid (5 = onvoldoende, 8 = goed) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 5.71 5.98 0.27 6.83 1.13* - - 0.60 

 Platte 
Gr 

5.55 5.77 0.23 5.69 0.15 6.17 0.62* 0.60 
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 Balstora 7.32 7.02 -0.30 7.19 -0.13 7.00 -0.33 0.60 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 
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Hardheid ( 5 = onvoldoende, 8 = goed) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 7.30 7.47 0.17 7.58 0.28* - - 0.26 

 Platte 
Gr 

7.24 7.50 0.26* 7.55 0.31* 7.58 0.34* 0.26 

 Balstora 7.69 7.68 -0.01 7.76 0.07 7.58 -0.11 0.26 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 

 

Kleurintensiteit (3 = licht, 5 = midden, 7 = donker) 

   Te ler A Advanta bio Advanta gangbaar  

  Uitgangs 
populati
e 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie 
Respon
s (R) 

Se lectie  Se lectie  
Respon
s (R) 

Lsd* 

2006 RR** 5.18 5.23 0.05 5.33 0.15 - - 0.57 

 Platte 
Gr 

5.44 5.38 -0.05 5.41 -0.03 5.84 0.40 0.57 

 Balstora 5.93 5.51 -0.42 6.25 0.32 5.88 -0.05 0.57 

*P < 0,05, (als R > lsd dan significant) ** RR = Ronde Rijnsburger 
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Bijlage 5: gemiddeldes van de veldwaarnemingen, 
opbrengst en boleigenschappen van de biologische 
selecties. Locatie: Swifterbant, 2007 

Bladknikken 6 augustus, 1 = veel blad geknikt, 9 = geen blad geknikt 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 7.00 7.00 8.00 1.19 

Platte groep 7.67 7.67 7.67  

Balstora 7.67 7.67 8.67  

*P<0,05 

 

Bladknikken 20 augustus, 1 = veel blad geknikt, 9 = geen blad geknikt 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 6.67 7.00 7.00 1.84 

Platte groep 7.33 7.33 7.33  

Balstora 7.00 6.67 8.00  

*P<0,05 

 

Bladvlekken  6 augustus, 1 = veel bladvlekken, 9 = geen bladvlekken 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 6.33 7.33 5.67 0.77 

Platte groep 7.33 6.67 6.00  

Balstora 6.33 7.00 6.00  

*P<0,05 

 

Bladvlekken 20 augustus, 1 = veel bladvlekken, 9 = geen bladvlekken 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 4.46 6.00 4.33 1.30 

Platte groep 5.67 5.00 4.33  

Balstora 5.67 5.33 4.67  

*P<0,05 
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Dode punten  6 augustus, 1 = veel dode punten, 9 = geen dode punten 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 4.00 5.67 4.67 1.73 

Platte groep 4.67 5.00 5.00  

Balstora 4.33 5.67 4.33  

*P<0,05 

 

Dode punten 20 augustus, 1 = veel dode punten, 9 = geen dode punten 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 4.67 6.33 5.33 2.15 

Platte groep 6.00 5.67 5.33  

Balstora 6.33 6.00 5.33  

*P<0,05 

 

Percentage gestreken planten  6 augustus 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 2.46 1.10 1.23 3.43 

Platte groep 1.77 2.57 2.85  

Balstora 0.47 0.00 1.05  

*P<0,05 

 

Percentage gestreken planten 20 augustus 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 10.4 10.4 11.9 9.83 

Platte groep 17.7 9.9 18.2  

Balstora 5.3 4.8 9.1  

*P<0,05 
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Percentage gestreken planten 29 augustus 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 78.1 64.3 75.3 26.0 

Platte groep 82.7 62 82.9  

Balstora 51.7 53.8 67.6  

*P<0,05 

 

Opbrengst in kg/veldje 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 21.9 29.23 17.63 7.80 

Platte groep 21.57 21.7 18.33  

Balstora 13.53 15.57 15.33  

*P<0,05 

 

Hardheid van de ui, 1 = erg zacht, 9 = zeer hard 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 7.38 7.42 7.18 0.41 

Platte groep 7.52 7.28 7.18  

Balstora 7.35 7.43 7.48  

*P<0,05 

Aantal huiden, 4 = 1 huid, 6 = 2 huiden, 3 = 8 huiden 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 7.6 7.4 7.1 0.67 

Platte groep 7.7 7.7 6.9  

Balstora 7.7 7.7 7.6  

*P<0,05 

 

Huidvastheid, 1 = erg slecht, 9 = zeer goed 

 Se lecties   

Populatie Advanta 20 0 4 Advanta 20 0 5 Te ler A 20 0 5 Lsd* 

Ronde Rijnsburger 7.43 7.18 7.18 0.74 

Platte groep 7.20 7.27 6.88  

Balstora 7.55 7.70 7.42  
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*P<0,05 
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