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Abstract 
 
Tarwe is een van de meest geteelde graangewassen ter wereld en wordt verwerkt in heel wat 
graanproducten. Andere granen zoals rogge hebben een hogere voedingswaarde en bevatten 
meer vezels dan tarwe, maar zijn economisch minder aantrekkelijk omdat ze in minder 
producten kunnen verwerkt worden. Het Fibraxfun project wil een hoger gehalte aan 
arabinoxylaan, een belangrijke voedingsvezel, verkrijgen in tarwe (Triticum aestivum) door 
kruisingen met rogge (Secale cereale) wat resulteert in het gewas Triticale. Deze stage richt 
zich vooral op het kruisingsproduct Triticale en selectie van interessante Triticale genotypes. 
De selectie gebeurt op drie vlakken: de aanwezigheid van kruisbaarheidsloci via microsatelliet 
analyse, het arabinoxylaan gehalte wordt gekarakteriseerd aan de hand van een 
colorimetrische assay waar phloroglucinol wordt gebruikt en de genoomcompositie wordt 
bepaald via Genomic In Situ Hybridisation (GISH). Een goede reproduceerbaarheid en 
herhaalbaarheid werd gevonden voor de colorimetrische assay die de totale en water-
extraheerbare arabinoxylanen bepaalt. Er werden 6 Triticale genotypes gevonden met een 
interessant arabinoxylaan (AX) gehalte en deze zijn ook interessante kruisingspartners om het 
AX gehalte in tarwe te verhogen. De microsatelliet analyse gaf niet de verwachte fragmenten 
op de kruisbaarheidsloci zoals vermeld in de literatuur. Wel vonden we de allelen, die we in 
onze referentieset met kruisbare tarwes vonden, terug in de collectie van de Triticale 
genotypes. Verder onderzoek naar het verband tussen de allelen geïdentificeerd in deze stage 
en kruisbaarheid tussen tarwe en rogge is nodig. GISH analyse bij 13 Triticale genotypes 
toonde aan dat er variatie was in de genoomsamenstelling. Het percentage tarwe genoom 
varieerde tussen 48,97% en 65.97% in deze 13 Triticale genotypes. 
 
 
 
Kernwoorden: arabinoxylaan, Triticale, kruisbaarheidsloci, SSR, colorimetrische assay, GISH 
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Lijst van afkortingen 
 
 
AX=arabinoxylaan 
WE-AX= water extractable (extraheerbaar) arabinoxylaan 
TOT-AX = totale arabinoxylaan 
QTL = quantative trait loci 
CTAB = cetyltrimethylammoniumbromide  
GISH = Genomic in situ hybridization 
FITC = Fluoresceine isothyocyanaat 
DAPI = 4′,6-diamidino-2-phenylindole 
TRITC = tetramethylrhodamine isothiocyanaat 
SSC = standard sodium citrate 
SSR = simple sequence repeat 
PCR= polymerase chain reaction 
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1 Inleiding 
Europa is een van ’s werelds grootste graanproducenten en -handelaren. Meer dan de helft 
van de in de EU geteelde granen zijn tarwegewassen. De overige helft bestaat uit mais, gerst 
en granen die in kleinere hoeveelheden worden geteeld zoals rogge, haver en spelt (Europese 
commissie, s.d.). In Vlaanderen vertegenwoordigt de graanteelt het grootste aandeel van de 
akkerbouw (Vlaamse overheid, s.d.). Het meest verbouwde graangewas in België is de 
wintertarwe. In 2016 werd 206300 hectare gebruikt voor de teelt van wintertarwe met een 
opbrengst van 8 tot 10 ton per hectare. Wintertarwe wordt gebruikt voor de bereiding van onder 
andere brood en andere graanproducten, de veevoederindustrie en de zetmeelindustrie 
(VLAM, s.d.). Tarwe wordt vooral verwerkt tot witte bloem, maar met de productie van witte 
bloem gaan er veel voedingsvezels verloren. Zo is er een duidelijk verschil in de 
voedingswaarde van volkoren tarwemeel en tarwebloem. Volkoren tarwemeel bevat 1394 
kJoule energie per 100 gram wat redelijk gelijkend is met de 1450 kJoule energie per 100 gram 
tarwebloem. Tarwebloem bevat daarentegen meer koolhydraten (69,8 g), maar minder 
voedingsvezels (2,8 g) dan volkoren tarwemeel (62,2 g koolhydraten en 11,0 g 
voedingsvezels) (voedingswaardetabel.nl, s.d.). Een hoger gehalte aan voedingsvezels is 
gewenst omdat deze heel wat voordelen voor de gezondheid met zich meebrengt. 
Voedingsvezels hebben onder andere een positieve invloed op het gastro-intestinaal stelsel 
en zorgen voor een lager risico op hart- en vaatziekten. Voedingsmiddelen rijk aan 
voedingsvezels helpen ook bij diëten doordat ze een gevoel van verzadiging geven met minder 
calorieën (Nutrinews, 2011). 

 

1.1 Arabinoxylaan: een belangrijke voedingsvezel in tarwe 
1.1.1 Opbouw van de graankorrel 
Een graankorrel bestaat uit meerdere lagen met elk een verschillende functie en een 
verschillende samenstelling (Figuur 1). De buitenste laag of de zemel zorgt voor de 
bescherming van de graankorrel. De aleuronlaag scheidt de zemel van het zetmelig 
endosperm. Deze laag bestaat uit een enkele laag van cellen. Het zetmelig endosperm of 
meellichaam is het grootste onderdeel van de graankorrel. 

De zemel bevat veel voedingsvezels, maar dit is vooral cellulose en minder arabinoxylaan (AX) 
(Plattelandsklassen, s.d.). De aleuroncellen zijn zeer rijk aan AX. Ze bevatten 65% procent 
van de totale AX in tarwe (Lafiandra, et al., 2014). Het zetmeellichaam bestaat vooral uit 
zetmeel en eiwitten. De grote hoeveelheid zetmeel dient als voeding voor de kiem. De kiem is 
de kern waaruit een nieuwe plant kan groeien en bevat veel voedingsstoffen zoals 
onverzadigde vetzuren en vitaminen, m.a.w. alle voedingstoffen die de zaadkorrel nodig heeft 
om uit te groeien. De kiem bevat ook vet wat zorgt voor een mindere houdbaarheid van het 
graan en de graanproducten en wordt om die reden vaak verwijderd.  

Witte bloem wordt enkel geproduceerd van het zetmelig endosperm terwijl volkoren meel de 
volledige korrel gebruikt. Dit verklaart het verschil in het gehalte aan voedingsvezel 
(Plattelandsklassen, s.d.). 
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Figuur 1: De verschillende onderdelen van een graankorrel (Voedingswaar, s.d.) 

 
1.1.2 Arabinoxylaan (AX) – een niet-zetmeel polysaccharide 
Koolhydraten kunnen onderverdeeld worden in suikers (monosachariden en disachariden), 
oligosachariden, zetmeel (amylose en amylopectine) en niet-zetmeel polysachariden. 
Koolhydraten vormen 65-70% van een volwassen tarwe korrel, hiervan is 65 -70% zetmeel en 
10% niet-zetmeel polysachariden. Dit zijn grotendeels cellulose, AX en β-glucanen. De 
samenstelling verschilt veel van laag tot laag in het graanweefsel. 
Koolhydraten zijn de belangrijkste bron van energie voor mensen, maar niet alle koolhydraten 
zijn verteerbaar. De koolhydraten die wel verteerbaar zijn, worden de glycemische 
koolhydraten genoemd en vormen het grootste deel van de voedingvezels. De koolhydraten 
die de grootste impact hebben op het bloedglucose niveau na een maaltijd zijn de koolhydraten 
die het snelst verteerd worden. Deze abrupte verstoring van de bloedsuikerspiegel heeft een 
nadelig effect op heel wat metabolische waarden. Hoe sneller en groter deze verstoring is, hoe 
meer uitgesproken de effecten zijn. Deze metabolische verstoring kan worden 
geminimaliseerd indien de vertering en opname van de glycemische koolhydraten kan worden 
vertraagd. Het type zetmeel is hier belangrijk. Amylose wordt traag verteerd door α-amylase 
in de 12-vingere darm (duodenum) terwijl amylopectine snel wordt verteerd door de vele 
vertakkingen die meerdere plaatsen vrijstellen voor enzymatische hydrolyse. De structuur van 
het voedsel heeft ook een invloed. Een intacte graankorrel zorgt voor een minder snelle 
opname. Het is dus aangeraden om het natuurlijke vezelnetwerk in de celwand te bewaren. 
Om het effect op de bloedsuikerspiegel te kunnen weergeven wordt gebruikt gemaakt van de 
glycemische index. Vezelrijke producten hebben vaak een lage glycemische index, maar het 
is ook mogelijk dat enkele voedingsproducten met een lage vezelinhoud een lage glycemische 
index hebben (Lafiandra, et al., 2014) 
 
1.1.3 AX structuur 
AX is een polysacharide en kan opgesplitst worden in 2 groepen, de wateroplosbare of water-
extraheerbare (WE-AX) en de water-onoplosbare. AX bestaat uit een β-1-4 gelinkte xylose 
keten waarop een α-L-arabinofuranoside (arabinose) molecule is gebonden. Deze binding 
vindt plaats op enkel positie 3 of positie 2 en 3, nauwelijks enkel op positie 2 (Figuur 2). 
Ferulinezuur kan op de vijfde koolstof van arabinose binden via een verestering. De graad en 
structuur van de vertakkingen, de graad van de veresteringen en de moleculaire massa van 
AX hebben een belangrijke invloed op de eigenschappen van AX, zoals de oplosbaarheid. De 
oplosbaarheid wordt vooral bepaald door de graad van de vertakkingen. AX met een hoge 
vertakkingsgraad kan veel watermoleculen binden en zijn goed oplosbaar (WE-AX). Dit zorgt 
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voor een verhoging van de viscositeit van een oplossing. Met behulp van het aanwezige 
ferulinezuur kan aan de hand van oxidatieve cross-linking AX macromoleculen worden 
verkregen die een gel vormen (Castro, et al., 2019). 

 
Figuur 2: schematische (boven) en gedetailleerde (onder) structuur van tarwe AX. X= xylose, A= 

arabinoxylaan, F= ferulinezuur (Lafiandra, et al., 2014) 

AX heeft een voedingsvezelwerking. De Europese definitie voor voedingsvezels is: 
‘Koolhydraatpolymeren, bestaande uit drie of meer monomere eenheden, die in de menselijke 
dunne darm niet worden verteerd en opgenomen’. Er zijn verschillende verbindingen die een 
voedingsvezelwerking hebben zoals cellulose, hemicellulose, pectines, resistent zetmeel, … 
AX is een hemicellulose. Dit is de verzamelnaam voor polysachariden die geassocieerd zijn 
met cellulose in de plantencelwand. Hemicellulosen zijn kleinere moleculen dan cellulose en 
bestaan in een oplosbare en onoplosbare vorm. Voedingsvezels hebben heel wat positieve 
effecten. Ze kunnen een laxerende werking hebben, verminderen de kans op hart- en 
vaatziekten, helpen bij preventie van diabetes type 2, helpen bij gewichtsverlies en hebben 
een prebiotisch effect (Nutrinews, 2011). Het ferulinezuur dat kan binden aan AX is een 
antioxidant dat de werking van andere antioxidanten kan bevorderen (Calabrese, et al., 2007). 
 
   
1.1.4 Methodes voor kwantificatie van AX gehalte in granen 
Er zijn verschillende technieken om AX te kwantificeren, zoals een colorimetrische assay en 
gas chromatografie-vlam ionisatie detectie (GC-FID). De Douglas (1981) methode is een 
colorimetrische assay en een van de meest efficiënte en snelste methodes voor de 
kwantificatie van totale AX (TOT-AX) en WE-AX. Het grootste nadeel van deze techniek is het 
verlies van kleur doorheen de tijd. De Douglas (1981) methode is gebaseerd op de detectie 
van een phloroglucide product dat resulteert uit de reactie tussen furfural en phoroglucinol 
(Figuur 3). Furfural wordt verkregen door de hydrolyse van pentosen via azijnzuur, HCl en 
warmte. Deze methode bestaat uit een reeks van chemische reacties die elkaar snel opvolgen. 
Eerst wordt het reagens, dat azijnzuur, HCl en phloroglucinol bevat toegevoegd aan het staal. 
Vervolgens wordt de oplossing in een warmwaterbad geplaatst op 100°C. De optimale tijd 
hiervoor is 25 minuten. Indien korter is er niet genoeg tijd voor de hydrolyse van AX en de 
pentosen, indien langer breekt het phloroglucide product reeds af. De warmte, het azijnzuur 
en HCl degraderen de vrijgekomen pentosen tot furfural. Het aanwezige phloroglucinol zal 
reageren met het gevormde furfural en een phloroglucide produceren. Douglas (1981) maakt 
gebruik van een 20% phloroglucinol concentratie, maar Kiszonas,et al. (2012) ondervonden 
dat een 10% concentratie gelijkaardige resultaten geeft. Na de incubatie worden de stalen snel 
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afgekoeld in een ijsbad zodat de reactie wordt stopgezet. Het phloroglucide product geeft een 
rood-roze kleur af en wordt gemeten op 553 nm. Hiervan kan de absorbantie waarde op 505nm 
worden afgetrokken ter compensatie voor de invloed van hexose suikers. Glucose kan worden 
toegevoegd aan het medium voor de stabiliteit van het gekleurde product, maar hier is geen 
bewijs voor. Kiszonas, et al. (2012) ondervonden ook dat het phloroglucinol reeds aanwezig 
moet zijn in het reagens zodat de 2de reactie (de vorming van het phloroglucide product) 
meteen plaats kan vinden. Als de 1ste (hydrolyse van pentosen) en 2de reactie gescheiden van 
elkaar plaatsvinden liggen de absorbantie waarden significant lager. De detectiestap moet kort 
worden gehouden door het snelle verlies van kleur. Na 100 minuten is reeds 40-50% van de 
kleur weg. Het kleurverlies volgt een lineaire curve. 

 
Figuur 3: reactie schema van de hydrolyse van een monosaccharide (xylose) tot furfural en opeenvolgende 
reactie met phloroglucinol met de vorming van het gekleurde phloroglucide (Kiszonas, et al., 2012) 

 

Om het AX gehalte te bepalen van de stalen is een calibratiecurve nodig. Hiervoor kan zowel 
xylose als arabinose worden gebruikt (Figuur 4). Douglas (1981) en Kiszonas, et al. (2012) 
maken gebruik van een 0.0-0.30 mg/ml xylose verdunningsreeks. De calibratiecurve volgt 
eerder een polynomiale curve dan een lineaire doordat de absorbantie lichtjes zakt bij een 
concentratie boven 0.15 mg/ml, maar beide vergelijkingen kunnen gebruikt worden om de 
calibratiecurve te beschrijven. 
 

 
Figuur 4: vergelijking van een lineaire en polynomiale ijklijn ten opzichte van de standaard xylose curve. 
De lineaire vergelijking is y=2.23x+0.053 met  R2 =0.984. De polynomiale vergelijking  
is y=-3.39x2 +3.23x+0.011 met R2=0.992 (kiszonas, et al., 2012) 

De Douglas (1981) methode is niet geschikt voor de bepaling van absolute waardes. Door 
onder andere het snelle verlies van kleur en een mogelijks onvolledige hydrolyse van het AX 
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molecule in pentosen wordt een lagere waarde verkregen dan wanneer men GC-FID gebruikt. 
Deze methode is wel geschikt voor een rangschikking van een serie stalen. In tegenstelling tot 
de Douglas (1981) methode is de GC-FID methode meer direct en met gebruik van een 
product dat nauw gelijkt op de chemische structuur van het startproduct (Kiszonas, et al., 
2012). 
 
1.1.5 Verhogen van het AX gehalte binnen tarwe 
Om het gehalte aan vezels te verhogen in granen maakten Lafiandra, et al. (2014) gebruik van 
verschillende strategieën. De samenstelling van de korrel wordt aangepast via exploitatie van 
de natuurlijke variatie, mutagenese en ‘tilling’ en transgenese. De samenstelling van het 
zetmeel wordt ook aangepast via natuurlijke en geïnduceerde mutaties en transgenese. Ten 
slotte worden ook de celwand polysachariden, waar AX deel van uitmaakt, verbeterd. 
 
Heel wat studies (Gebruers et al, 2008; Ward et al, 2008; Pritchard et al, 2011) hebben reeds 
aangetoond dat ook het genotype invloed heeft op het AX-gehalte van tarwe. Deze verschillen 
worden niet enkel door het genotype bepaald, maar ook de omgeving heeft hier een invloed 
op. Om de erfelijkheid van deze variaties te bepalen maakten Lafiandra, et al. (2014) gebruik 
van verschillende sites waar tarwe getest werd. Door de genotypes te onderzoeken kon men 
de variaties opdelen in het effect van het genotype, effect van de omgeving of een combinatie 
van beide. De verhouding tussen genetische variatie en totale variatie geeft een breed zicht 
op de erfelijkheid van een eigenschap. In totaal werden 26 lijnen geanalyseerd in 6 
verschillende omgevingen (tijd en/of site). Een verhouding van genetische variatie op de totale 
variatie van 0.40 – 0.70 werd bekomen. Martinant, et al. (1999) bekwamen een gelijkaardig 
hoge verhouding van 0.75. Dit verschilt zeer hard met de resultaten van Li, et al. (2009). Li, et 
al. (2009) toonden dat de omgeving een veel grotere impact had dan het genotype. Uit deze 
verschillen in resultaten kan ondervonden worden dat de impact van genotype en omgeving 
varieert tussen genotypes en omgevingen die worden vergeleken. Deze experimenten geven 
slechts een breed beeld over de erfelijkheid. Om meer inzicht in het genoom van tarwe te 
hebben Quraishi, et al. (2010) 5 andere experimenten (Martinant, et al., 1998; Laperche, et 
al., 2007; Charmet, et al., 2009; Perretant, et al., 2000; Quraishi, et al., 2009) waarin het 
genoom werd gemapt van tarwe samengevat. Quraishi, et al. (2010) zijn er op deze manier in 
geslaagd om 3 ‘meta-QTLs’ die invloed hebben op de eigenschappen van WE-AX op 
chromosoom 1B, 3D en 6B te identificeren. Een QTL of quantative trait loci is een gen (of 
meerdere genen) dat een bepaald kenmerk bepaalt.  Buiten deze 3 ‘meta-QTLs’ werden ook 
nog 7 andere loci gevonden die betrokken waren bij de viscositeit van de WE-AX. Drie van 
deze loci lagen dicht bij de meta-QTL, terwijl de andere vier loci op chromosomen 3A, 5B, 7A 
en 7B lagen. Quraishi, et al. (2010) tonen ook aan dat er op chromosoom 1B 4 genen liggen 
die mogelijks bijdragen tot deze eigenschappen. Deze studies maken het mogelijk om 
moleculaire merkers te ontwikkelen waardoor er gemakkelijk gescreend kan worden om een 
plant met de gewenste eigenschappen te vinden waarmee verder gekweekt kan worden om 
een verbeterde lijn te verkrijgen. De AX hoeveelheid kan ook verhoogd worden aan de hand 
van transgenese en mutagenese. De AX synthese maakt gebruik van verschillende enzymen 
die nog niet volledig gekend zijn, waardoor het moeilijk is om bepaalde genen te selecteren en 
deze te modificeren. (Lafiandra, et al., 2014). 
 
1.1.6 AX gehalte in rogge is hoger dan in tarwe 
Rogge is net zoals tarwe een belangrijke graansoort, maar word vooral gebruikt als veevoeder. 
Tarwe bevat meer gluten dan rogge wat interessanter is voor de productie van onder andere 
brood, maar rogge bevat een hoger gehalte aan voedingsvezel dan tarwe. Volkoren tarwemeel 
bevat 11 gram voedingsvezel terwijl volkoren roggemeel 15 gram voedingsvezel bevat op 100 
gram meel. In tarwe beslaat cellulose de grootste fractie van polysachariden, maar in rogge is 
55% van de polysachariden AX. Rogge bevat vooral meer WE-AX dan tarwe. Net zoals bij 
tarwe is ook bij de rogge AX ferulinezuur aanwezig, maar rogge AX geeft een sterkere gel dan 
tarwe AX na behandeling met H2O2 en peroxidase als gevolg van de vorming van AX dimeren 
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door het ferulinezuur. Bij rogge AX kan het ferulinezuur koppelen aan tyrosine wat wijst naar 
peroxidase geïnduceerde cross-linking tussen AX en proteïnen (Knudsen & Laerke, 2010). 
Kruisingen maken tussen tarwe en rogge kan het mogelijk maken om het AX gehalte in tarwe 
te verhogen. 
 

1.2 Het kruisen van tarwe en rogge 
1.2.1 Interspecifieke kruisingen tussen tarwe en rogge resulteert in Triticale 
Triticale is een hybride tussen tarwe (Triticum aestivum) en rogge (Secale cereale). Triticale is 
ontstaan in 1873 toen de Schotse plantkundige A. S. Wilson de eerste kruising maakte tussen 
rogge en tarwe. Wilson (1873) heeft Triticale gecreëerd om een nieuw graangewas te 
produceren dat de superieure morfologische en eindgebruikskwaliteiten van tarwe en het 
aanpassingsvermogen en de tolerantie tegen biotische en abiotische factoren van rogge 
combineert. De resulterende planten waren steriel en konden dus niet gebruikt worden in 
verdere kruisingen. Men slaagde er niet in om volledig fertiele Triticale te krijgen tot 1937 
wanneer ontdekt werd dat het aantal chromosomen kan verdubbeld worden via colchicine. De 
invoering van in vitro embryo rescue en chromosoomverdubbeling via colchicine zorgde voor 
de productie van bruikbare zaden waardoor het maken van fertiele Triticale niet langer kans 
afhankelijk was (International Triticale Association, s.d.). 
 
De eerste generatie van fertiele Triticale werd verkregen door broodtarwe (Triticum aestivum; 
AABBDD) te kruisen met rogge (Secale cereale; RR). De nakomelingen waren octoploïd 
(AABBDDRR; 2n=8X=56) en combineerden de A-, B- en D-genomen van Triticum aestivum 
met het R-genoom van rogge. Een tweede type triticales werd gecreëerd in 1948 wanneer J. 
G. O’Mara een durum tarwe (Triticum durum) kruiste met rogge, resulterend in een hexaploïde 
Triticale (AABBRR; 2n=6x=42). Deze Triticale bestaat uit de A- en B-genomen van tarwe en 
de R-genomen van rogge. Het geloof dat hexaploïden beter zijn dan octoploïden leidt tot de 
talrijke productie van hexaploïde Triticale die een bredere genetische basis representeren dan 
de octoploïde varianten. Wetenschappers maken ook een onderscheid tussen primaire en 
secundaire Triticale. Primaire Triticale verwijst naar een allopolyploïd afkomstig van een 
kruising tussen tarwe en rogge gevolgd door chromosoomverdubbeling. Secundaire Triticale 
omvat alle genotypes die ontstaan zijn uit de kruising van een primaire Triticale met een andere 
primaire Triticale, een tarwe of een rogge. A. Kiss ontdekte later, door jaarlijkse kruisingen en 
het testen van het nageslacht, dat hexaploïd het optimale ploïdieniveau is. Hierdoor kruist hij 
een octoploïde Triticale met een hexaploïd. De verkregen secundaire hexaploïd was duidelijk 
beter dan beide ouders (International Triticale Association, s.d.). 
 
In de jaren 1960 en 1970 ontstaan er verschillende Triticale kweekprogramma’s. De eerste 
Triticale die hieruit wordt verkregen is uitzonderlijk voedzaam met een hoger gehalte aan 
proteïne en lysine dan tarwe, maar er waren veel agronomische tekorten. Deze Triticale had 
een lage graan opbrengst, gerimpeld zaad, te hoge planthoogte wat leidt tot legering, 
vroegtijdige kieming en lage bak-kwaliteit. Voor veel wetenschappers zijn deze vele 
moeilijkheden een barrière, maar in 1967 vindt een spontane bestuiving plaats van een 
Triticale plant door pollen van een dwerg broodtarwe in een nabij veld. Een nieuwe lijn 
(Armadillo) werd verkregen na enkele generaties selectie door te voeren. Deze nieuwe lijn 
heeft een betere vruchtbaarheid (grotere hoeveelheid zaad), hogere opbrengst, is ongevoelig 
voor de daglengte, is kort en stijf, rijpt vroeg af en heeft slechts licht gerimpeld graan. Armadillo 
wordt door Triticale kwekers over heel de wereld ingekruist in hun eigen cultivars. Om de 
beperkingen van Triticale nog verder te overkomen, werden veel van de vroege Triticale 
gekruist met elkaar of met broodtarwe (Triticum aestivum). De lage vruchtbaarheid en 
opbrengst werden verbeterd door systematisch terugkruisen en constante selectie. De 
legergevoeligheid waarvan de grote planthoogte de oorzaak was, wordt verlaagd door de 
introductie van dominante dwerggroei genen van rogge en tarwe.  Dit leidt tot een Triticale met 
een hoogte die vergelijkbaar is met die van tarwe en rogge en een graan opbrengst die 
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competitief is met die van tarwe onder optimale omstandigheden of zelfs beter onder stress 
condities (International Triticale Association, s.d.). 
 
Tegenwoordig worden twee types hexaploïde Triticale commercieel verbouwd. De complete 
Triticale die alle zeven paar van onveranderde rogge chromosomen draagt en de 
gesubstitueerde Triticale die een of meerdere van de rogge chromosomen heeft verwisseld 
met hexaploïd tarwe D-genoom chromosomen. Triticale variaties die een groter aantal rogge 
chromosomen dragen hebben een grotere resistentie (International Triticale Association, s.d.). 
 
1.2.2 Kruisbaarheidsloci 
Tarwe (Triticum aestivum; 2n=6x=42) werd reeds gekruist met een grote verscheidenheid aan 
verwante soorten van de Triticeae stam om de resistentie tegen biotische en abiotische stress 
te verhogen en kwalitatieve eigenschappen zoals het eiwit-gehalte te verhogen. Kruisingen 
met rogge (Secale cereale; 2n=2x=14) resulteerden in de transfer van gewenste rogge 
karakteristieken zoals de 1BL/1RS (chromosoom 1B lange arm en chromosoom 1R korte arm) 
chromosomale translocatie wat zorgde voor resistentie tegen roest ziektes, verbeterde 
aanpassing en stress tolerantie en hoger graankorrel gewicht. Het meeste van het aangepaste 
tarwe genoom was niet kruisbaar met vreemde soorten. Dit leidde tot een sterke afname van 
het aantal lijnen waarmee tarwe gekruist kan worden voor introgressie van vreemd genetisch 
materiaal of voor de aanmaak van primaire Triticale (Alfares, et al., 2009).  
 
Genetische studies uitgevoerd door Lein (1943) toonden dat dominante allelen van twee 
genen, genaamd de Kr1 en Kr2 genen verantwoordelijk waren voor de slechte kruisbaarheid 
tussen broodtarwe (Triticum aestivum) en rogge (Secale cereale). Deze genen inhiberen de 
productie van intergenerische hybriden. De Kr1 en Kr2 genen werden later gelokaliseerd op 
de lange armen van respectievelijk chromosoom 5B en 5A (Lange & Riley, 1973; Sitch, et al., 
1985). Andere kruisbaarheidsgenen zoals het Kr3 gen op chromosoom 5D (Krolow, 1970) en 
Kr4 op chromosoom 1A (Zheng, et al., 1992) werden later ontdekt. Liu, et al (1999) vonden 
dat chromosoom 1A een recessief allel draagt voor hoge kruisbaarheid met rogge. De Kr 
genen hebben een verschillende invloed op de rogge-tarwe kruisbaarheid. Kr1 heeft een 
sterker effect dan Kr2, terwijl Kr3 zwakker lijkt dan de andere twee genen (Krolow, 1970) 
(Alfares, et al., 2009). 
 
Tixier, et al. (1998) identificeren een nieuwe locus die de kruisbaarheid tussen tarwe en rogge 
bepaalt. Dit SKr gen is een groot QTL dat gelokaliseerd is op het einde van de korte arm van 
chromosoom 5B binnen een betrouwbaarheidsinterval dat reikt van 8,7 tot 20,9 cM 
(Lamoureux, et al., 2002). Het effect van SKr is sterker (22,1% van de erfelijkheid) dan dat van 
een QTL gevonden op 5BL, waarschijnlijk Kr1 (5,5% van de erfelijkheid), terwijl er geen 
significant effect was gevonden op 5AL (Kr2). Bovendien toonden de resultaten een 95% 
kruisbaarheid voor de Chinese spring cultivar en 10% voor Courtot, wat suggereert dat het 
genotype voor Courtot Kr1Kr1/kr2kr2 is en het genotype voor Chinese Spring kr1kr1/kr2kr2 
zou zijn (Alfares, et al., 2009). 
 
Alfares, et al. (2009) maakten gebruik van een SSD of single seed descent om een hoge 
resolutie genetische kaart te maken van de SKr locus (Figuur 5) en het zwaar dominante effect 
van SKr op kruisbaarheid te demonstreren. De SSD was verkregen door de niet-kruisbare 
tarwe cultivar Courtot te kruisen met de uiterst kruisbare tarwe cultivar Chinese Spring. De F1 
hybriden waren gebruikt om een populatie van dubbele haploïden te verkrijgen via 
antherencultuur en colchicine behandeling. Deze hoog kruisbare dubbele haploïde lijn, 
genaamd MP98, draagt Chinese Spring allelen op het SKr locus en werd teruggekruist met 
Courtot gevolgd door zes generaties van zelfbestuiving om zo een SSD populatie te verkrijgen. 
Alfares, et al. (2009) merkten dat SKr zich gedraagt als een zwaar dominant gen in deze 
populatie. Alle 618 individuen werden gefenotypeerd voor hun kruisbaarheid met rogge en 
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gegenotypeerd met merkers voor SKr op 5BS (Figuur 5) en de Kr1 en Kr2 QTL op 5BL en 5AL 
respectievelijk. 
 
  

 
Figuur 5: genetische map van de korte arm van tarwe chromosoom 5B (5BS) van de SSD populatie 
(MP98xCourtot) (Alfares, et al., 2009) 

Een verdere analyse werd uitgevoerd op 50 individuen die recombinant zijn tussen de dl103 
en gpw1072 merker. Deze 50 SSD recombinanten en hun ouders, MP98 en Courtot, werden 
gekruist met rogge om hun kruisbaarheid te evalueren. MP98 onthulde een gemiddelde 
waarde van 70% met een positieve en negatieve afwijking van 11,32% terwijl Courtot een 
volledig gebrek aan kruisbaarheid toonde (0%). In de recombinante SSD populatie waren 2 
groepen duidelijk zichtbaar waar 25 individuen kruisbaar zijn en 25 niet. Er was een grotere 
variatie merkbaar in beide groepen wat suggereert dat SKr een sterker effect heeft dan Kr1 
genen en dat de variaties t.o.v. de parentale fenotypes verklaard kunnen worden door 
residuele Kr1 allelen of dat Courtot een zwak of recessief kr1 allel draagt waardoor enkel het 
effect van SKr bestudeerd kan worden. Om deze vraag te beantwoorden hebben Alvares, et 
al. (2009) de ouderlijke lijnen en de 50 SSD individuen gegenotypeerd met 7 nieuwe SSR 
merkers die dicht bij Kr1 en Kr2 loci liggen. Een analyse van de samenhang tussen het 
fenotype en het genotype van de Skr, Kr1 en Kr2 loci toonden geen duidelijk verband tussen 
de kruisbaarheid en de allelische compositie van de Kr1 en Kr2 loci wat suggereert dat Courtot 
geen sterk Kr1 allel draagt en dat de variatie door de andere kleine Kr genen wordt bepaald. 
Alfares, et al. (2009) ontdekten ook 4 SSD lijnen met residuele heterozygositeit voor merkers 
die gekoppeld waren aan het Skr gen. Allen waren niet kruisbaar en droegen de Chinese 
Spring allelen voor Kr1 merkers wat aantoont dat SKr een dominant effect heeft op de inhibitie 
van kruisbaarheid. De resultaten van Alfares, et al. (2009) indiceren dat SKr een enkel zwaar 
dominant gen is. 
 
1.2.3 Microsatelliet analyse 
Microsatellieten of Simple Sequence Repeats (SSR) zijn stukken DNA die bestaan uit een 
herhaling van di-, tri-, tetra- of penta-nucleotide motieven (Gebhardt, 2007). Ze zijn wijd 
verspreid doorheen het genoom, zowel in coderend als in niet-coderend DNA. Samen met hun 
hoge reproduceerbaarheid, hoge variabiliteit tussen gerelateerde organismen en hun 
gebruiksvriendelijkheid bij een SSR-PCR zijn deze microsatellieten belangrijke genetische 
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merkers (Ashkani, et al., 2015). Microsatelliet merkers kunnen gebruikt worden om genen of 
loci te identificeren via linkage. Deze merkers liggen dicht genoeg bij het gen of locus waardoor 
deze mee zullen worden overgeërfd bij een kruising. Tussen de merker en het gen of locus zal 
er geen of zeer beperkt recombinatie plaatsvinden (Khan Academy, s.d.). 

 
Figuur 6: Microsatelliet merkers die gekoppeld zijn aan de kruisbaarheidsloci op chromosoom 5B en 5A 
van tarwe (Triticum aestivum) 

Alfares, et al. (2009) maakten gebruik van microsatellieten om de positie van het SKr gen te 
bepalen. Hiervoor werden de merkers cfb306 en cfb309, die beide op chromosoom 5B liggen, 
gebruikt om poelen van de Chinese Spring cultivar BAC (bacterial artificial chromosome) 
bibliotheek te screenen. Drie BAC klonen droegen beide SSR merkers, terwijl slechts één BAC 
kloon enkel cfb306 droeg, wat aantoont dat deze BAC hoger gelegen ligt. Met deze resultaten 
werd een eerste construct gemaakt dat de SKr regio bevat. Deze sequentie werd vervolgens 
via BLASTn vergeleken met de sequentie van rijst op mogelijkse colineariteit om vervolgens 
de positie van de SKr locus te bepalen. Alfares, et al. (2009) ondervonden dat de cfb306 en 
cfb341 merkers volledig gelinkt waren met het SKr gen (Figuur 6) wat deze merkers uiterst 
interessant maakt voor de introductie van kruisbaarheidsallelen van SKr in kweekprogramma’s 
om de genetische variëteit van tarwe te verhogen. Deze merkers zijn ook zeer bruikbaar bij de 
selectie van rogge en tarwe recombinanten en laten toe om kruisbare genotypes te 
identificeren wat de efficiëntie van de terugkruisingen sterk verbetert. 
 
1.2.4 Genomic in situ hybridisation (GISH) om genoomsamenstelling in Triticale te 

bepalen 
GISH is een techniek die gebruikt kan worden om de ouderlijke genomen in een interspecifieke 
kruising van elkaar te onderscheiden. Deze techniek steunt op het feit dat chromosomaal DNA 
enkelstrengig kan gemaakt worden en zo in situ kan hybridiseren met complementair probe 
DNA. Het volledige genoom van de ene ouder wordt fluorescent gelabeld en gebruikt als 
probe, het genoom van de andere ouder is niet gelabeld en wordt gebruikt als blocking DNA 
om niet-specifieke hybridisatie te vermijden (Brammer, et al., 2013). Het principe van GISH 
wordt weergegeven in Figuur 7. 
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Figuur 7: De voornaamste stappen van een GISH. (A) directe en indirecte probe labeling. (B) fragmentatie 
van het blocking DNA. (C) voorbereiding van de chromosoomslides. (D) probe en blocking DNA denaturatie 
in een hybridisatie mix. (E) toevoegen van de hybridisatie mix met probe en blocking DNA aan de 
chromosoomslides. (F) denaturatie van het chromosoom DNA. (G) in situ hybridisatie van het probe en 
blocking DNA. (H) detectie van de probe in het chromosoom DNA van de ene ouder bij een indirecte 
labeling. Deze stap kan weggelaten worden bij directe labeling. (I) Chromosoom DNA van de tweede ouder 
dat bindt met het niet gelabelde blocking DNA. (J) visualisatie van de hybridisatie signalen geassocieerd 
met een probe (groen) via een fluorescentie microscoop. Ongemerkte chromosomen worden 
gevisualiseerd via tegenkleuring (blauw) (Brammer, et al., 2013).  

Probe labeling kan zowel direct als indirect gebeuren, maar bij GISH wordt bijna alleen 
indirecte labeling gebruikt. Bij directe labeling zijn de gemerkte nucleotiden geassocieerd met 
een fluorochroom die direct gevisualiseerd kan worden via een fluorescentie microscoop met 
de correcte filter. Daarentegen worden de gemerkte nucleotiden bij indirecte labeling 
geassocieerd met vb. een hapteen, zoals biotine of digoxigenine. De gelabelde probes worden 
herkend door streptavidine of antilichamen die geconjugeerd zijn met fluorochromen die 
detectie en visualisatie toestaan (Brammer, et al., 2013).  
 
Probe en blocking DNA worden eerst gefragmenteerd. Dit kan via een autoclaaf, kokend water, 
sonicator (meest gebruikt) of enzymatisch (Brammer, et al., 2013). Bij een sonicator wordt het 
DNA onderworpen aan hydrodynamisch scheuren door blootstelling aan korte periodes van 
ultrasone geluiden (Sambrook & Russel, 2006). Het probe DNA wordt, na fragmentatie,  
gelabeld via nick translatie. Hiervoor zijn niet gelabelde nucleotiden (dATP, dCTP, dGTP en, 
in een lagere concentratie, dTTP), gelabelde nucleotiden (dUTP) en een enzym oplossing met 
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DNase I en DNA polymerase I nodig. DNase I hydroliseert het DNA door willekeurig nicks in 
het dubbelstrengig DNA te voegen. Het DNA polymerase I heeft een drievoudige werking: 

1) Een 5’-3’ exonuclease werking die nucleotiden verwijdert van de plaats waar de breuk 
plaatsvindt. 

2) Een polymerase werking die nieuwe nucleotiden aan de 3’ kant inbouwt. 
3) Een 3’-5’ herstelwerking. 

Zowel gelabelde als niet gelabelde nucleotiden worden ingebouwd in de nieuwe DNA streng. 
Naast incorporatie van gelabelde nucleotiden, zorgt nick translatie ook voor fragmentatie van 
het DNA. De uiteindelijke ideale lengte voor de probe fragmenten is 200 tot 300 baseparen 
lang. Als de probe fragmenten te klein zijn, kunnen ze mogelijks worden weggewassen tijdens 
de post-hybridisatie wasstappen. Een probe die langer is dan 500 baseparen zal daarentegen 
niet goed binden (Brammer, et al., 2013). 
 
GISH hybridisatie gebeurt op goed gespreide metafase chromosoomslides. Voor de 
hybridisatie zelf wordt een hybridisatie mix gemaakt. De specificiteit van de hybridisatie wordt 
bepaald door het formamide, de zout (SSC) concentratie in de oplossing en de hybridisatie 
temperatuur. Het formamide destabiliseert de DNA molecule wat denaturatie bevordert 
(Brammer, et al., 2013). Dextraan sulfaat versnelt de DNA hybridisatie (TdB Labs, s.d.). SSC 
of standard sodium citrate is een zout oplossing en stabiliseert het DNA door binding aan de 
negatief geladen fosfaat groepen (Singh & Singh, 2014). 
 
Na hybridisatie worden de slides gewassen. Deze wasstappen verwijderen de niet 
gehybridiseerde en incorrect gehybridiseerde probes. De wasstappen in SSC bepalen hier de 
specificiteit. De laatste stap is de fluorescentie detectie van de probes. GISH werd al voor vele 
planten geslachten en soorten gebruikt om hybriden te verifiëren en de genoomsamenstelling 
ervan te bepalen. Ook voor Triticale werd GISH al gebruikt. Brammer, et al.(2013) gebruikten 
genomisch DNA van rogge als probe en genomisch DNA van tarwe als blocking DNA (Figuur 
8) en maakten gebruik van digoxigenine gelabelde probes en fluorescentie detectie met FITC 
(flouresceïne isothiocyanaat). 
 

 
Figuur 8: Genomic in situ hybridisatie (GISH) bij triticale (2n=56) met rogge DNA als probe (groene 
fluorescentie) en tarwe DNA als blocking DNA. De chromosomen waren tegengekleurd met DAPI (blauwe 
fluorescentie). Dezelfde metafase wordt getoond in A (DAPI), B (FITC) en C (A+B samen). De detailfoto in 
A, B en C toont het 14de rogge chromosoom (Brammer, et al., 2013). 
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2 Doelstelling 
Tarwe is een van de meest gebruikte graangewassen met een aantal gewenste 
eigenschappen nodig voor een goed voedingsproduct. Tijdens het maalproces worden de 
zemel, de aleuronlaag en de kiem gescheiden van het zetmelig endosperm. Daarom is het 
belangrijk om vooral in dit endosperm het vezelgehalte zo hoog mogelijk te hebben. In het 
Fibraxfun project wordt beoogd het gehalte aan AX, een belangrijke voedingsvezel, te 
verhogen door tarwe te kruisen met rogge. Rogge bevat vooral meer wateroplosbare 
arabinoxylaan of WE-AX. Het kruisen van rogge met tarwe verloopt echter niet eenvoudig, 
maar er zijn enkele kruisbaarheidsgenen geïdentificeerd die de interspecifieke kruising 
inhibiteren (KR1, KR2 en Skr). Triticale (AABBRR) is het interspecifieke kruisingsproduct dat 
ontstaat door tarwe (Triticum aestivum, AABBDD) te kruisen met rogge (Secale cereale, RR). 
In deze stage is het de bedoeling om dit intermediaire kruisingsproduct, Triticale, beter te 
bestuderen en de mogelijkheden te evalueren om het AX gehalte in Triticale te verhogen. 
 
Het specifieke doel van deze stage is drieledig:  

1. Karakterisatie van het AX gehalte in een collectie van 120 bestaande Triticale cultivars. 
Hiervoor wordt in witte bloem  het totale AX gehalte en het water extraheerbare AX 
gehalte bepaald. Dit gebeurt aan de hand van een colorimetrische bepaling, een snelle 
methode om pentosen, zoals arabinose en xylose, te bepalen. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de WE-AX en de TOT AX (totale gehalte aan AX). Zowel 
de TOT AX als de WE-AX wordt gemeten om de verhouding te bepalen. De verhouding 
wordt bepaald om het aandeel WE-AX in Triticale te vergelijken met het aandeel WE-
AX in tarwe. 

2. Bepaling van genoomcompositie van Triticale genotypes waarvan al geweten is dat ze 
een hoog AX gehalte hebben. Hiervoor zal de GISH technologie gebruikt worden. Via 
deze techniek wordt het zichtbaar welke chromosomen in de verschillende Triticale 
genotypes afkomstig zijn van Triticum aestivum of Secale cereale. 

3. Karakterisatie van de drie kruisbaarheidsloci (SKR, KR1 en KR2) m.b.v. SSRs bij een 
aantal tarwe, rogge en Triticale genotypes in de breeding pool. 
De kruisbaarheidsgenen inhibiteren de kruising tussen tarwe en rogge, indien ze 
dominant aanwezig zijn. Deze genen zijn al in kaart gebracht bij tarwe en zijn te 
karakteriseren door SSR merkers die dicht in de buurt van deze 3 genen liggen.  Als 
dit gen wordt overgeërfd, dan zal de SSR merker mee worden overgeërfd met het gen. 
In totaal werden er 9 SSR merkers, 1 insertion site-based polymorphism (ISBP) merker 
en 2 genomische merkers getest in een multiplex PCR waar tot 4 verschillende 
primerkoppels worden gebruikt. Na de PCR worden de verkregen fragmenten 
gevisualiseerd en hun lengte bepaald. 
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3 Materiaal en methoden 
3.1 Plantenmateriaal 
3.1.1 Triticale collectie 
Binnen het fibraxfun project is er een collectie van 120 Triticale rassen beschikbaar. Deze 
rassen worden beproefd in veldproeven op de Ugent. Bij de start van de stage, waren 
bladstalen van deze rassen beschikbaar voor DNA extractie en microsatelliet analyses. Ook 
waren witte bloemstalen beschikbaar voor AX bepalingen. 
 
3.1.2 Tarwelijnen 
Evina is het tarweras dat meegenomen wordt als referentie in het fibraxfun project, vnl. bij de 
AX bepalingen. In deze stage wordt Evina ook gebruikt als de referentie voor tarwe in de AX 
bepalingen. Witte bloem voor analyses was beschikbaar bij start van de stage.  
Daarnaast was er een collectie van tarwelijnen beschikbaar als referentie van de 
kruisbaarheidsloci (Tabel 1, 7, 8 en 9). Deze lijnen werden opgekweekt in de serre, waarna 
bladmateriaal genomen werd voor DNA extractie en microsatelliet analyse.  
 
Tabel 1: collectie tarwelijnen die als referentie dienen van de kruisbaarheidsloci 

Cultivar genotype 

BLAUSAMTIGER KOLBEN KR1KR1kr2kr2 

COURTOT KR1KR1kr2kr2 

CHINESE SPRING kr1kr1kr2kr2 

HOPE KR1KR1KR2KR2 

MARQUIS KR1KR1KR2KR2 

MV9KR1 kr1kr1kr2kr2 

 

3.2 Colorimetrische bepaling van de hoeveelheid arabinoxylaan 
3.2.1 Oplossingen 

- Reagens: Dit moet dagelijks vers bereid worden! Bereken hoeveel reagens nodig is 
(10 ml/ enkelvoudige meting voor de kalibratie curve, 10 ml/ WE-AX meting en 30 ml/ 
TOT-AX meting). 

o Om 473,2 ml reagens te maken:  
▪ 440 ml azijnzuur (glacial) 
▪ 9.2 ml HCl 37% 
▪ 20 ml phloroglucinol in ethanol (10% w/v)  

• Weeg 2,0 g phloroglucinol af in een beker van 20 ml en voeg 20 
ml ethanol toe 

o Moet vers bereid zijn!  
▪ 4 mL glucose in H2O (1.75% w/v)  

• Weeg 1,75g glucose af en voeg 100 mL H2O toe (maatkolf) 

• Deze stock oplossing kan max 1 week op 4°C bewaard worden 
- Xylose stock oplossing (0.25 mg/ml)  

o Weeg 250 mg xylose af 
o Breng kwantitatief over in een maatkolf van 1000 mL 
o Leng aan met H2O tot aan 1000 mL en plaats op een roerder 
o Bewaar max 1 week op 4°C 

- Xylose standard solutions  
o Maak een xylose standaard reeks met concentraties van 0.025, 0.050, 0.075, 

0.100, 0.125, 0.150 mg xylose/ml door de stock te verdunnen met H2O in 
falcons van 50 mL (10, 20, 30, 40, 50, 60% stock oplossing) 

o Bewaar max 1 week op 4°C 
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3.2.2 Protocol  
3.2.2.1 Kalibratie curve 

- Pipetteer 2 ml van elke xylose standaard oplossing in grote GC buizen. Neem een 
blanco mee (2 ml H2O) 

o 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 mg xylose 
o Het is aangeraden om elk staal van de kalibratie curve in drievoud voor te 

bereiden 
- Voeg 10 ml reagens toe 
- Sluit de buizen af, vortex en los de doppen lichtjes (tegen drukopbouw) 
- Plaats de buizen voor 25 min in een warmwaterbad op 100°C 
- Koel de buizen in een ijswaterbad voor 4 min 
- Verwijder de buizen van het ijswaterbad en laat de stalen 4 min staan op 

kamertemperatuur 
- Breng de inhoud van de buizen over naar de cuvetten 
- Meet de absorbantie op 553 nm zo snel mogelijk 

o De rode kleur vervaagt dus is het belangrijk om zo snel mogelijk de stalen te 
meten (max 15 min tussen het eerste en laatste staal) 

3.2.2.2 TOT-AX content  
- Weeg het staal (witte bloem of volkoren meel, zie Tabel 2) af in een grote GC buis en 

noteer het gewicht. Neem een referentiestaal mee (Evina bloem) in drievoud om dag-
tot-dag variaties te corrigeren 

- Voeg 6 ml H2O toe 
- Voeg 30 ml reagens toe 
- Vervolg op dezelfde manier als bij de kalibratie curve  

3.2.2.3 WE-AX content 
- Weeg het staal (witte bloem of volkoren meel; zie Tabel 2) af in een 15 ml falcon buis 

en noteer het gewicht. Neem een referentiestaal mee (Evina bloem) in drievoud om 
dag-tot-dag variaties te corrigeren 

- Voeg 10 ml H2O toe 
- Schud op 180 rpm 
-  gedurende 25 min op kamertemperatuur 
- Centrifugeer op 1000g gedurende 10 min op kamertemperatuur 
- Pipetteer 2 ml van het supernatans in een grote GC buis 
- Voeg 10 ml reagens toe 
- Vervolg op dezelfde manier als de kalibratie curve 

 
Tabel 2: in te wegen massa voor elk staal. Het ideale gewicht voor rogge witte bloem is 
ongekend. 

  TOT-AX WE-AX 

 Tarwe 20 mg 75 mg 

Witte bloem Rogge ? ? 

 Triticale 20 mg 75 mg 

 Tarwe 10 mg 50 mg 

volkorenmeel Rogge 6 mg 25 mg 

 Triticale 8 mg 40 mg 

 
3.2.2.4 Verwerking 

- Plot de absorbanties van de xylose standaard oplossingen uit voor elke concentratie 
- Bepaal de R2 van de ijklijn 
- Bereken de xylose concentratie van de andere stalen aan de hand van de absorbantie 

en de R2 
- Bereken het percentage AX via de concentratie van het bloem en de xylose 

concentratie 
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3.3 Microsatelliet analyse 
3.3.1 DNA-extractie 
De DNA-extracties werden uitgevoerd op gelyofiliseerd bladmateriaal aan de hand van een 
gemodificeerd CTAB DNA-extractie protocol volgens Doyle & Doyle. 
 
3.3.1.1 Extractiebuffer 
Tabel 3 (1): Samenstelling van de extractiebuffer 

Product Stock Hoeveelheid 
voor 10 ml = 
10 stalen 

Hoeveelheid 
voor 24 ml = 
24 stalen 

Hoeveelheid 
voor 144 ml= 
144 stalen 

100 mM Tris-HCl 
pH 8 

1 M Tris-HCl pH 8 1,0 ml 2,4 ml 14,4 ml 

20 mM EDTA 
pH 8 

0.5 M EDTA pH 8 0,4 ml 0,96 ml 5,76 ml 

1,4 M NaCl 5 M NaCl 2,8 ml 6,72 ml 40,32 ml 

1% PVP PVP-powder (100%) 
MW 40.000 

0,1 g 0,24 g 1,44 g 

Aanlengen H2O Totaal volume 10.0 ml 24 ml 144 ml 

 
De extractiebuffer (Tabel 3(1)) kan op voorhand worden gemaakt voor het totaal aantal stalen. 
Voor de extractie wordt het nodige volume buffer overgebracht in een falcon en verder 
afgewerkt door toevoeging van volgende producten. 
 
Tabel 3 (2): Samenstelling van de extractiebuffer 

2% CTAB-powder CTAB-powder 0,2 g   

0,4 % β-
mercapto-ethanol 

β-mercapto-ethanol 
(100%) 

40 µl   

100 µg/ml RNase 
A 

50 mg/ml RNase A 20 µl   

 
Na het toevoegen van CTAB wordt de buffer in een warmwaterbad geplaatst om de CTAB op 
te lossen en buffer op te warmen. Voeg nadien β-mercapto-ethanol en RNase A toe. 
 
3.3.1.2 Protocol 

- Weeg maximaal 20 mg droog bladmateriaal af in een 2 ml epje 
- Voeg 3 zirkonium beads toe 
- Bereid de extractiebuffer 
- Retsch de stalen 2x30 sec – 30 Hz 
- Centrifugeer voor 30 sec op 18400 G 
- Voeg 800 µl CTAB-extractiebuffer (60°C) toe en schud de stalen goed zodat alles 

losgekomen is (niet vortexen) 
- Plaats de stalen bij 60°C in de thermomixer gedurende 60 minuten (licht schudden: 

850 rpm) 
- Laat de stalen 10 min afkoelen tot op kamertemperatuur 
- Voeg 400 µl chloroform/isoamylalcohol (24/1) toe 
- Plaats de stalen 5 minuten op de carrousel 
- Centrifugeer 10 min – 4600 G – kamertemperatuur 
- Breng het supernatans over in een nieuw 2 ml epje met P1000-pipet 
- Voeg 680 µl isopropanol toe en meng door 10-tal keer om te draaien 
- Centrifugeer 15 min – 2350 G – kamertemperatuur 
- Giet supernatans af 
- Was de pellet met 500 µl 76% EtOH + 10 mM NH4OAc (-20°C) en meng door aantal 

keer om te draaien 
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- Centrifugeer 15 sec op max (short spin) 
- Pipetteer supernatans met P1000-pipet 
- Was de pellet met 500 µl 76% EtOH + 10 mM NH4OAc (-20°C) en meng door aantal 

keer om te draaien 
- Centrifugeer 15 sec op max (short spin) 
- Pipetteer supernatans met P1000-pipet 
- Centrifugeer 15 sec op max (short spin) 
- Pipetteer supernatans met P200-pipet (zoveel mogelijk) 
- Laat de stalen 20 min drogen aan de lucht of tot als de pellet doorzichtig is 
- Los de pellet op in 100 µl TE-buffer (10/1) 
- Laat de pellet overnacht oplossen bij 4°C 
- Meet de DNA-concentratie spectrofotometrisch met een Nanodrop 

 
3.3.2 Multiplex SSR-PCR 

- Ontdooi en vortex de  DNA-stalen 
- Centrifugeer 1 minuut op 18400 G en kamertemperatuur 
- Verdun de DNA stalen in MilliQ-water tot 10 ng/µl 
- Maak mix volgens het correcte aantal primerkoppels (Tabel 4) 

 
Tabel 4: Samenstelling mix voor SSR-PCR reactie 

 1 staal 

 1 paar primers 2 paar primers 3 paar primers 4 paar primers 

2X multiplex 
mastermix 

5 5 5 5 

H2O 2.6 2.2 1.8 1.4 

Forward primer 
(10 µM) 

0.2 0.4* 0.6* 0.8* 

Reverse primer 
(10 µM) 

0.2 0.4* 0.6* 0.8* 

*0.2 µl van elke primer 
 

- Meng de mix en short spin 
- Verdeel 8 µl van de mix uit en voeg 2 µl DNA (10 ng/µl) toe 
- Short spin 
- PCR programma 

o 15 min 95°C 
o 25X: 

▪ 30 sec 94°C 
▪ 90 sec 57°C 
▪ 60 sec 72°C 

o 30 min 60°C 
o 4°C 

- Analyseer de verkregen amplicons aan de hand van capillaire elektroforese (de stalen 
worden opgestuurd naar een bedrijf die zich hierin specialiseert. Deze techniek wordt 
dus niet verder besproken.) 

- Scoor de microsatellieten aan de hand van de verkregen elektroferogrammen. 
Hiervoor wordt het programma GeneMapper5 gebruikt 

 

3.4 GISH 
3.4.1 Oogsten van worteltipjes 

- Voeg 10 ml mitoseremmer (colchicine of ijswater) toe aan een glazen flesje 
- Oogst geschikte worteltipjes van +- 1 cm in een flesje per cultivar 
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- Laat de worteltipjes 3 uur staan op 4°C indien werd geoogst in colchicine of overnacht 
op 4°C indien werd geoogst op ijswater 

- Breng de worteltipjes in een nieuw flesje met 10 ml carnoy (EtOH:azijnzuur 3:1) 
- Laat 1 uur staan op kamertemperatuur 
- Breng de worteltipjes over in een nieuw flesje met 10 ml 70% ethanol 
- Bewaar bij -20°C 

 
3.4.2 Celsuspensies maken 
3.4.2.1 Oplossingen 

- Enzymstock 2% (cellulase en pectolyase): 2g/100ml, oplossen in 0,1 M citraatbuffer 
- Enzymoplossing 1%: 1 deel enzymstock 2% (100 µl) + 1 deel citraatbuffer (100 µl) 
- Enzymoplossing 0,6%: 300 µl enzymstock 2% + 700 µl citraatbuffer 
- Citraatbuffer 0,1 M: 

o Maak een 0,1 M citroenzuuroplossing aan (oplossing A): Meng 9,606g in 500 
ml H2O 

o Maak een 0,1 M trinatriumcitraat dihydraat oplossing aan (oplossingq B): Meng 
14,705 g in 500 ml H2O 

o Meng 255 ml oplossing A toe aan 245ml oplossing B 
o Breng op pH 4,5-4,6 met opl A (pH daalt) en opl B (pH stijgt) 
o Verdeel per 200 ml 
o Autoclaveer en bewaar in de koelkast 

 
3.4.2.2 protocol 

- Vul een 12-well plaat met paar ml leidingwater (3 wells per nr) 
- Haal de worteltips uit ethanol met een pincet en breng in de well-plaat op een donkere 

achtergrond 
- Breng na 5 minuten telkens de worteltips over in een nieuwe well met leidingwater 
- Vul de overblijvende wells van de 12-well plaat vullen met paar ml citraatbuffer (1 well 

per nr) 
- Breng de worteltips over in citraatbuffer 
- Laat 20 minuten op kamertemperatuur staan 
- Snijdt 1 tot 2mm van de tips af door met 2 naalden kruislings over elkaar te snijden 
- Zuig de worteltips op met een glazen pipet en breng in een 1,5 ml epje 
- Verwijder zoveel mogelijk citraatbuffer 
- Voeg 200 µl 0.6% enzymoplossing toe 
- Plaats de epjes in de thermomixer op 37°C – 300 rpm gedurende 45 minuten 
- Check na incubatie met een naald of een wolkje vrijkomt van cellen, incubeer anders 

langer 
- Vortex de worteltips met een naald in het epje tot de worteltips “opgelost” zijn 
- Voeg 500µl demiwater toe aan elk epje 
- Centrifugeer: 1min – 11360 G – kamertemperatuur 
- Verwijder het supernatans met een P200 pipet 
- Voeg 500µl EtOH 100% toe aan elk epje 
- Centrifugeer: 1min – 11360 G – kamertemperatuur 
- Verwijder supernatans op papier (epje inverteren) 
- Resuspendeer de pellet in 20-150µl 100%EtOH (afhankelijk van de grootte van de 

pellet) 
- Bewaar bij -20°C 

3.4.3 Chromosoompreparaten maken 
3.4.3.1 Oplossingen 

- Fixatief 1: Voeg ethanol (100%) en azijnzuur (99-100%) samen in een 1:1 verhouding 
- Fixatief 2: Voeg ethanol (100%) en azijnzuur (99-100%) samen in een 1:1 verhouding 
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3.4.3.2 Protocol 
- Pipetteer 11 µl celsuspensie op een draagglaasje 
- Laat vasthechten op het glas 
- Pipetteer 22 µl fixatief 1 in midden van de celsuspensie 
- Laat het fixatief spreiden over het draagglaasje (ringvorming vindt plaats) 
- Adem kort uit op ongeveer 20 cm van het draagglaasje 
- Onmiddellijk 22 µl fixatief 2 toevoegen 
- Laat het fixatief spreiden over het draagglaasje (ringvorming vindt plaats) 
- Adem kort uit op ongeveer 20 cm van het draagglaasje 
- Laat het draagglaasje drogen aan de lucht 

 
3.4.4  Probe labeling voor GISH 
3.4.4.1 DNA-extractie (Doyle & Doyle) 
Een DNA-extractie van rogge (Roazon) en tarwe (TA20-58) plantenmateriaal werd uitgevoerd 
volgens ie sectie 3.3.1 DNA-extractie 
 
3.4.4.2 Fragmenteren van het DNA 
Het fragmenteren van het DNA gebeurt via een sonicator. Zowel het genomisch DNA van 
tarwe als rogge wordt gebruikt als block DNA en probe DNA. Het genomisch DNA dat als block 
DNA zal gebruikt worden moet na sonicatie gefragmenteerd zijn in fragmenten van kleiner dan 
500bp. Het genomisch DNA dat als probe DNA zal gebruikt worden moet na sonicatie 
gefragmenteerd zijn in fragmenten kleiner dan 1500bp. 

- Voeg 100 µl MilliQ-water toe aan het staal 
- Pipetteer 100 µl over in een 2 ml safelock tube 
- Soniceer het DNA: power output = 40, geen pulsen 

o Probe: 15 sec soniceren 
o Block DNA: 2,5 min soniceren, terug aanlengen tot 100 µl, 2 min soniceren 

- Controle op gel 
Voor het block DNA worden fragmenten verwacht die kleiner zijn dan 300 baseparen, 
voor de probe worden fragmenten verwacht tussen 500-1800 baseparen 

o 1.5% agarose gel 
o 30 min-100V 
o Ladder: 4 µl 100 bp ladder plus + 6 µl MilliQ water 
o Gefragmenteerd DNA: 4 µl DNA + 2 µl ladingsbuffer + 6 µl MilliQ water 
o DNA: 1 µl DNA + 2 µl ladingsbuffer + 6 µl MilliQ water 

 
3.4.4.3 Labelen van het probe DNA 

- Verdun het DNA naar 1000 ng in 16 µl totaal volume 
- Voeg 4 µl Biotin Nick Translation Mix of Dig Nick Translation Mix (Sigma-Aldrich) toe 
- Plaats 90 min op 15°C 
- Voeg 1 µl 0.5M EDTA pH8 toe 
- Plaats 10 min op 65°C 
- Controle op gel: 

o 1.5% agarose gel 
o 30 min-100V 
o DNA: 1 µl DNA + 2 µl ladingsbuffer + RNase + 9 µl MilliQ water 
o Ladder: 4 µl 100 bp ladder plus + 6 µl MilliQ water 

 
 
3.4.5 GISH hybridisatie en detectie 
3.4.5.1 Reagentia 

- 20X SSC 
o Maak een 3M NaCl (175.32 g/l) oplossing 
o Voeg 0.3M natriumcitraat (88.23 g/l) toe 
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o Breng op pH 7.0 
o filtreer de oplossing en autoclaveer vervolgens 

- 4% paraformaldehyde 
o Los 4 g paraformaldehyde op in 80 ml voorverwarmde MilliQ water op 60°C 
o Voeg enkele druppels KOH (1M) toe tot een pH van 7 à 8. De oplossing wordt 

helder 
o Laat afkoelen en leng aan tot 100 ml 

- 70%, 90% en 100% ethanol 
o Bewaar de 70% ethanol op -20°C 

- Formamide 
o Bewaar op -20°C 

- 50% dextraansulfaat 
o Los 5 g dextraansulfaat op in 10 ml MilliQ water 
o Filtersteriliseer en bewaar op -20°C 

- 10% SDS 
o Los 10 g natrium dodecyl sulfaat op in 100 ml MilliQ water 
o Filtersteriliseer en bewaar op -20°C 

- 1X TN buffer 
o Neem 200 ml 1M Tris-HCl pH 7.5 
o Voeg 300 ml 1.5M NaCl toe 
o Leng aan tot 2 l met MilliQ water 

- TNB buffer (block buffer) 
o 1% blocking reagens in 1X TN buffer: 

▪ Voeg traag 1 g blocking reagens toe in 100 ml 1X TN buffer 
▪ Warm op tot 60°C onder constant roeren om op te lossen 
▪ Bewaar bij -20°C 

o TNB buffer: 0,5% blocking reagens in 1X TN buffer 
▪ Verdun 50 ml 1% blocking reagens tot 100 ml met TN buffer 
▪ Bewaar bij -20°C 

- Cy-3 geconjugeerde streptavidine 
o Los 1 mg/ml Cy-3 stock 1:250 (v/v) (Sigma-Aldrich) op in block buffer 

- Gebiotinileerde anti-streptavidine 
o Los 0.5 mg/ml stock 1:50 (v/v) (Sigma-Aldrich) op in block buffer 

- Anti-dig fluoresceïne 
o Los 200 µg/ml anti digoxigenine fluoresceïne stock 1:10 (v/v) (Sigma-Aldrich) 

op in block buffer 
- Konijn-anti-schaap fluoresceïne 

o Los 1.5 mg/ml stock 1:75 (v/v) (Sigma-Aldrich) op in block buffer 
- Anti-konijn fluoresceïne 

o Los 1.5 mg/ml anti-konijn fluoresceïne stock 1:75 (v/v) op in block buffer 
 
3.4.5.2 Protocol 
Voorbehandeling van de slides: 

- Droog de chromosoompreparaten (slides) overnacht in een incubator op 37°C 
- Incubeer de slides in 4% paraformaldehyde op kamertemperatuur voor 8 minuten 
- Was de slides 2 keer 7 min in 2X SSC 
- Dehydrateer de slides voor 3 min in 70% ethanol (-20°C) 
- Dehydrateer de slides voor 3 min in 90% ethanol 
- Dehydrateer de slides voor 3 min in 100% ethanol 
- Laat de slides drogen aan de lucht 

 
Hybridisatie: 

- Bereid de hybridisatie mix voor (80 µl per slide) 
o 40 µl formamide 
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o 16 µl 50% dextraansulfaat 
o 8 µl 20x SSC 
o 4 µl 10% SDS 
o 2 µl probe DNA (100 ng) 
o 10 µl block DNA (1000-1500 ng) 

- Vortex kort 
- Centrifugeer kort zodat alles in de bodem van het epje ligt 
- Denatureer de hybridisatie mix op 75°C voor 10 minuten 
- Breng de hybridisatie mix in ijs voor 5 minuten 
- Voeg 80 µl hybridisatie mix toe aan elke slide en bedek met een 24x50 mm dekglaasje 
- Denatureer de slides op 80°C voor 5 minuten 
- Plaats de slides ondersteboven (dekglaasjes naar beneden) in een slidehouder en 

plaats in een voorverwarmde vochtige kamer 
- Incubeer overnacht in de vochtige kamer op 37°C 

 
Detectie: 

- Verwijder de dekglaasjes 
- Was de slides 2 keer 15 min in 2x SSC op kamertemperatuur 
- Dep de slides af en was de slides 2 keer 7 min in 0.1x SSC op 50°C 
- Was de slides 5 min in 2x SSC op 45°C 
- Was de slides 5 min in 2x SSC op kamertemperatuur 
- Was de slides  in TN buffer bij kamertemperatuur voor 5 minuten op 60-65 rpm 
- Leg het aantal nodige dekgklaasjes (24x50 mm) klaar en pipetteer 100 µl TNB buffer 

op elk dekglaasje 
- Plaats de slides op de dekglaasjes 
- Incubeer de slides horizontaal met de dekglaasjes naar beneden 30 minuten in de 

vochtige kamer op kamertemperatuur 
- Leg het aantal nodige dekglaasjes (24x50 mm) klaar en pipetteer 100 µl antilichaam 

mix op elk dekglaasje 
o Slides met biotine label → per slide 0,3 µl Cy-3 geconjugeerde streptavidine + 

100 µl TNB buffer 
o Slides met digoxigenine label → per slide 2,5 µl anti-dig fluoresceïne + 97,5 µl 

TNB buffer 
- Verwijder de oude dekglaasjes van de slides en plaats de slides op de dekglaasjes met 

antilichaam mix 
- Incubeer de slides horizontaal met de dekglaasjes naar beneden 45 minuten in een 

vochtige kamer op kamertemperatuur 
- Verwijder de dekglaasjes 
- Was de slides in TN buffer voor 5 min op kamertemperatuur, 60-65 rpm 
- Dep de slides af en was in TN buffer voor 5 min op kamertemperatuur, 60-65 rpm 
- Dep de slides af en was in TN buffer voor 5 min op kamertemperatuur, 60-65 rpm 
- Dep de slides af aan de zijkant en onderkant 

 
Indien digoxigenine werd gebruikt als label moet nog een 2de detectie gebeuren vooraleer 
de slides gekleurd kunnen worden me DAPI 
- Leg het aantal nodige dekgklaasjes (24x50 mm) klaar en pipetteer 100 µl TNB buffer 

op elk dekglaasje 
- Plaats de slides op de dekglaasjes 
- Incubeer de slides horizontaal met de dekglaasjes naar beneden 30 minuten in de 

vochtige kamer op kamertemperatuur 
- Leg het aantal nodige dekglaasjes (24x50 mm) klaar en pipetteer 100 µl antilichaam 

mix op elk dekglaasje 
o Per slide 1 µl konijn-anti-schaap fluoresceïne + 99 µl TNB buffer 



 
Kruisen van tarwe (Triticum) en rogge (Secale cereale) 
om een hoger vezelgehalte te bekomen ILVO plant 39 28 

 

Ward Van Hauwaert  academiejaar 2020-2021 
   

 

- Verwijder de oude dekglaasjes van de slides en plaats de slides op de dekglaasjes met 
antilichaam mix 

- Incubeer de slides horizontaal met de dekglaasjes naar beneden 45 minuten in een 
vochtige kamer op kamertemperatuur 

- Verwijder de dekglaasjes 
- Was de slides in TN buffer voor 5 min op kamertemperatuur, 60-65 rpm 
- Dep de slides af en was in TN buffer voor 5 min op kamertemperatuur, 60-65 rpm 
- Dep de slides af en was in TN buffer voor 5 min op kamertemperatuur, 60-65 rpm 
- Dep de slides af aan de zijkant en onderkant 

 
3.4.6 Chromosoompreparaten kleuren met DAPI 
3.4.6.1 Oplossingen 

- DAPI-oplossing:  
o Stock: 100 µg/ml (oplossen in MQ-water) 
o Werkoplossing: 1 µg/ml (verdunnen in 2x SSC) 

 
3.4.6.2 Protocol 

- Meng 0.2 µl DAPI met 20 µl Vectashield voor elk draagglaasje 
- Vortex de oplossing om te mengen en draai kort af 
- Pipetteer 20 µl van de oplossing uit in kleine druppeltjes op de draagglaasjes 
- Leg een dekglaasje op het draagglaasje 
- Plaats het preparaat op een filterpapier en vouw het dicht 
- Duw met 2 vingers in het midden van het dekglaasje en wrijf hard naar de zijkant met 

de vingers van je andere hand (doe dit tot er geen luchtbellen meer zichtbaar zijn) 
Bewaar de preparaten in de koelkast (4°C) 
 
3.4.7 Microscopie 
De slides werden bekeken onder een MicroImager M2 fluorescentie microscoop (Zeiss, 
Germany). Een 40x en 100x vergroting werden gebruikt om de chromosomen te bekijken. 
DAPI exciteert licht met een golflengte van 358 nm en geeft emissielicht met een golflengte 
van 461 nm af (Zeiss filterset 20). FITC exciteert licht met een golflengte van 488 nm en geeft 
emissielicht met een golflengte van 525 nm af (Zeiss filterset 10). Cy-3 exciteert licht met een 
golflengte van 532 nm en geeft emissielicht met een golflengte van 568 nm af (Zeiss filterset 
49).  De microscoop is uitgerust met een CCD camera (Zeiss, Germany) en bijhorende ZEN 
software. Van elke slides werden zoveel mogelijk foto’s genomen van metafases met GISH 
signaal. De beste foto’s werden geselecteerd en hiervan werden de chromosomen en het 
GISH signaal opgemeten in Draw’ID (Kirov et al. 2017). Er konden 1 tot 3 metafasen worden 
opgemeten per genotype. 
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4 Resultaten en discussie  
4.1 WE-AX en TOT AX in de Triticale collectie 
4.1.1 Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de methodiek 
Het gehalte aan WE-AX en het gehalte TOT AX wordt spectrofotometrisch bepaald volgens 
het protocol beschreven in sectie 3.2 Colorimetrische bepaling van de hoeveelheid 
arabinoxylaan. Bij elke meting worden 3 controlestalen (Evina tarwebloem) meegenomen om 
de reproduceerbaarheid (variatie tussen de reeksen) en herhaalbaarheid (variatie binnen de 
reeks) van de test te evalueren.  
 
De methode gebruikt een ijklijn met standaarden van xylose concentraties variërend van 0.00 
mg/ml tot 0.15 mg/ml. De R2 waarde van de ijklijn bekomen in de 10 gedane reeksen is 
gemiddeld 2.879 en had een minimum van 2.182 bij reeks 3001-3012 en een maximum van 
3.077 bij reeks 3097-3108.  
 
In tabel 5 worden het gemiddelde van TOT AX en WE-AX van het referentiestaal Evina 
weergegeven. De herhaalbaarheid van de procedure wordt geschat aan de hand van de 
standaardvariatie. Deze bedraagt voor TOT-AX  gemiddeld 0.0810, met een minimum van 
0.003 en een maximum van 0.1214. Voor WE-AX is dit gemiddeld 0.0281, met een minimum 
van 0.0023 en een maximum van 0.0503. 
 
Reproduceerbaarheid ( de variatie tussen de verschillende reeksen) wordt geschat aan de 
hand van de standaarddeviatie tussen de waardes bekomen in de verschillende reeksen. Deze 
bedraagt voor TOT-AX 0.08 en voor WE-AX 0.028.  
 
Tabel 5: gemiddeldes en standaarddeviaties van TOT AX en WE-AX van de Evina stalen voor 
elke test rekening houdend met het vochtgehalte (DB=dry bulb). 

Stalen 
reeks 

Gemiddelde 
TOT AX (%, DB) 

Standaarddeviatie 
TOT AX (%,DB) 

Gemiddelde WE-
AX (%,DB) 

Standaarddeviatie 
WE-AX (%,DB) 

3001-3012 1.99 0.0799 0.69 0.0125 

3013-3024 1.89 0.0293 0.65 0.0033 

3025-3036 1.78 0.0458 0.63 0.0114 

3037-3048 1.91 0.0465 0.68 0.0023 

3049-3060 1.85 0.0170 0.63 0.0086 

3061-3072 1.91 0.0003 0.64 0.0153 

3073-3084 1.91 0.0459 0.66 0.0056 

3085-3096 1.93 0.0442 0.68 0.0038 

3097-3108 1.93 0.0063 0.65 0.0101 

3109-3120 1.80 0.1214 0.63 0.0503 

totaal 1.89 0.0810 0.65 0.0281 

 
Variatie in de waarden kan verklaard worden door verschillen in de hoeveelheid reagentia die 
worden toegevoegd, fluctuaties in de temperatuur van het warmwaterbad, het te lang of te kort 
incuberen of afkoelen, het reagens te lang laten staan waardoor de werking van het 
phloroglucinol afneemt, verdamping van azijnzuur of HCl waardoor de eindconcentratie niet 
meer klopt, de buizen worden niet genoeg geschud waardoor niet alle WE-AX oplost, te lang 
wachten met het meten van de stalen waardoor hun kleur vervaagt en een te lage waarde 
wordt verkregen, de dop niet goed gesloten tijdens het vortexen waardoor het bloem in een 
kleiner volume wordt opgelost en een te hoge waarde wordt verkregen, de stalen koelen niet 
snel genoeg af waardoor de reactie nog verder plaats vindt, de cuvetten zijn vuil waardoor een 
te hoge absorbantie wordt waargenomen. De variatie die hier valt waar te nemen heeft geen 
precieze verklaring aangezien gestandaardiseerd te werk is gegaan  
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De standaarddeviaties van de TOT AX en de WE-AX liggen binnen de toegestane afwijking. 
Dit geldt voor zowel de testen onderling als de tussen de verschillende testen. Er kan dus 
besloten worden dat de reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid goed zijn. 
 
4.1.2 Fenotypische diversiteit in een collectie van 120 Triticales 
Het WE-AX en TOT AX gehalte van witte bloem van 120 Triticales wordt bepaald via een 
colorimetrische assay zoals beschreven in sectie 3.2 Colorimetrische bepaling van de 
hoeveelheid arabinoxylaan. Deze waarden worden vergeleken met de waarden van het 
controlestaal (Evina tarwebloem). Een hogere waarde WE-AX, TOT AX en verhouding is 
verwacht aangezien rogge meer AX bevat dan tarwe en vooral meer WE-AX. Een hogere 
verhouding in Triticale wijst dus op een hoger percentage WE-AX dan tarwe. De variatie in AX 
gehaltes kan verklaard worden door het genotype, maar ook de omgeving. De 
omgevingsfactoren houden in dat behandelingen zoals bespuiting, bemesting niet egaal 
gebeuren of dat de bodem niet egaal homogeen is over het veld. Deze heterogeniteit kan 
resulteren in verschillen door de omgeving. De methode van malen heeft ook een invloed op 
het gehalte aan AX in bloem. De ene methode is fijner dan de andere waardoor er een betere 
scheiding van fracties is. Bloem wordt geproduceerd van het meellichaam, wat weinig AX 
bevat. Als er contaminatie optreedt met een andere fractie zal een hogere AX waarde worden 
verkregen. Deze bron van varieteit kan uitgesloten worden aangezien alle Triticales op 
dezelfde manier gemalen zijn. 
 

 
Figuur 9: Het percentage WE-AX ten opzichte van het percentage TOT AX van Evina (rood) en Triticale 
(blauw). De meeste Triticales hebben zowel een hoger percentage WE-AX als TOT AX dan Evina. Staal 3064 
heeft het hoogste percentage aan WE-AX (0,964%) en het op een na hoogste percentage aan TOT AX 
(3,045%). Er is een duidelijke stijging tegenover het gehalte WE-AX en TOT AX van Evina (gemiddeld 0,65% 
en 1,89% respectievelijk). Staal 3074 heeft het hoogste percentage TOT AX (3.382%), maar heeft een lager 
gehalte WE-AX (0.814%). 
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Figuur 10: normaalverdeling van het percentage TOT AX van de Triticales. De meeste hebben een waarde 
tussen de 1.959% en 2.139%. Evina heeft gemiddeld 1.89% TOT AX en bevindt zich dus in de 2de groep. De 

2 uitschieters zijn staal 3064 en staal 3074. 

 

 
Figuur 11: normaalverdeling van het percentage WE-AX in Triticale. De meeste Triticale bevatten 0.657% 
tot 0.730%. Evina bevat gemiddeld 0.65% en bevindt zich in de derde groep. Staal 3064 heeft het hoogste 

gehalte aan WE-AX (0.946%). 
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Figuur 12: normaalverdeling van de verhouding WE-AX/TOT AX. Het grootste aandeel Triticales heeft een 
verhouding tussen de 0.248 en 0.314. Evina heeft een gemiddelde verhouding van 0.346. Evina bevindt zich 
in de 5de groep. Het staal met de hoogste verhouding is staal 3017 met een verhouding van 0.431 (0.887% 

WE-AX en 2.059% TOT AX)  

 
  

 
Figuur 13: verhouding tussen de ratio (WE-AX/TOT AX) en het percentage TOT AX. Stalen 3064 en 3074 
hebben het hoogste percentage aan TOT AX (3,045% en 3,382%), maar een lage verhouding (0.310 en 0.241). 
Dit is duidelijk lager dan de gemiddelde verhouding van Evina (0.346), maar staal 3064 ligt nog boven de 
minimum Evina verhouding (0.289). Staal 3017 de hoogste verhouding (0.431), maar slechts een lichte 
stijging in het percentage TOT AX (2,049%) tegenover het gemiddelde van Evina (1,89%). Staal 3005 heeft 
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TOT AX percentage van 2.349% en een verhouding van 0.402. Staal 3033 heeft een TOT AX percentage van 
2.380% en een verhouding van 0.393. Staal 3100 heeft een TOT AX percentage van 2.228% en een 
verhouding van 0.408. Alle drie de stalen hebben een hogere verhouding en percentage TOT AX dan het 
maximum van Evina (0.392 en 2.09% respectievelijk). 

Er kan gesteld worden dat algemeen de Triticales een hoger gehalte WE-AX en TOT AX 
hebben dan tarwe (Figuur 10, Figuur 11), maar een algemeen lagere ratio ten opzichte van 
Evina (Figuur 12). Staal 3074 en staal 3064 hebben een hoog percentage TOT AX, maar een 
lage verhouding (Figuur 13). Staal 3017 heeft daarentegen de hoogste verhouding, maar 
slechts een gemiddeld percentage TOT AX (Figuur 13). Toch kan het interessant zijn om met 
deze Triticale verder te werken omdat een rogge vooral meer WE-AX bevat en dit dus kan 
hebben doorgegeven. Staal 3100, 3005 en 3033 hebben zowel een hogere verhouding dan 
Evina, als een hoger percentage TOT AX (Figuur 13). Ook deze Triticale zijn dus interessant 
voor verder gebruik. 
 

4.2 Detectie van kruisbaarheidsloci 
Om gunstige rogge genen te kunnen inkruisen in tarwe willen we de receptorlijnen van tarwe 
goed kruisbaar maken met rogge. We willen de kruisbaarheidsloci opvolgen in onze 
receptorlijnen van tarwe en zorgen dat de allelen verantwoordelijk voor goede kruisbaarheid, 
aanwezig in exotische bronnen van tarwe, in onze receptorlijnen ingekruist worden. 
 
4.2.1 Allelische diversiteit in referentie set van tarwelijnen 
De collectie van exotisch materiaal met goede allelen voor de kruisbaarheidsloci bestaat uit 4 
donoren (Blausamtiger Kolben, Courtot, Chinese Spring en MV9KR1). Daarnaast werden in 
de referentieset nog 2 lijnen meegenomen met slechte kruisbaarheid (Marquis en Hope). Van 
enkele donor tarwe lijnen in de referentieset is het genotype voor Kr1 en Kr2 gekend (zie tabel 
7, 8, 9). We hadden geen lijn met een gekarakteriseerd SKr-gen. De tarwe cultivar Chinese 
Spring heeft een gekend Kr1 en Kr2 genotype. Beide loci zijn recessief homozygoot, waardoor 
dit resulteert in goede kruisbaarheid. Hierop werden de verschillende merkers al getest en is 
de verwachte lengte van te verkrijgen fragmenten gekend (Tabel 6). De referentie tarwelijnen 
werden getest volgens het protocol beschreven in sectie 3.3.2 Multiplex SSR-PCR. 
 
 
Tabel 6: Verwachte grootte van de fragmenten die elke merker genereert in baseparen voor 
Chinese Spring. Het type merker en de locatie van de merker op het gen is ook weergegeven 
(5BL = chromosoom 5B, lange arm; 5AL = chromosoom 5A, lange arm; 5BS = chromosoom 
5B, korte arm). Het gen waaraan de merker is gekoppeld is weergegeven onder ‘doel’ 
(Bouguennec, et al., 2018). 

Merker Type 
Verwachte grootte Chinese spring 
(bp) Locatie Doel 

Xgwm213 SSR 126, 186, 190 5BL close to centromere Kr1 

Xgwm371 SSR 169, 174, 188 5BL close to centromere Kr1 

Xgwm499 SSR 72, 147, 152 5BL close to centromere Kr1 

gpw2136 SSR 233 5AL Kr2 

gwm617 SSR 126 and 190 5AL Kr2 

gpw7007 SSR / 5AL Kr2 

gwm666 SSR 103, 111, 116 5AL Kr2 

cdf341 SSR 176 5BS (0.0cM from SKr) SKr 

cdf306 SSR 175 5BS (0.6cM from SKr) SKr 

TGlc2 ISBP 270, 291 5BS (0.0cM from SKr) SKr 

Gene12 Genomic 391 5BS (0.0cM from SKr) SKr 

Gene13 Genomic 419, 456 5BS (0.4cM from SKr) SKr 
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Tabel 7: Verkregen grootte van de fragmenten gegenereerd door de merkers die gekoppeld 
zijn aan het Kr1 gen voor de referentie lijnen (KR1KR1 = homozygoot dominant voor Kr1, 
kr1kr1 = homozygoot recessief voor Kr1, KR2KR2 = homozygoot dominant voor Kr2, kr2kr2 = 
homozygoot recessief voor Kr2). 

Cultivar genotype Xgwm213 Xgwm371 Xgwm499 

BLAUSAMTIGER 
KOLBEN KR1KR1kr2kr2 121, 141, 169 180, 203 68, 127 

COURTOT KR1KR1kr2kr2 121, 143 180, 204 68, 157 

CHINESE 
SPRING kr1kr1kr2kr2 121, 181 164, 237 68, 143 

HOPE KR1KR1KR2KR2 121, 167 164, 193 68, 153 

MARQUIS KR1KR1KR2KR2 121, 167 164, 193 68, 153 

MV9KR1 kr1kr1kr2kr2 121, 157 174, 197 68, 99 
 
Tabel 8: Verkregen grootte van de fragmenten gegenereerd door de merkers die gekoppeld 
zijn aan het KR2 gen voor de referentie lijnen. 

Cultivar genotype gpw2136 gwm617 gpw7007 gwm666 

BLAUSAMTIGER 
KOLBEN KR1KR1kr2kr2 189 121, 173 138, 221 

83, 93, 97, 
111 

COURTOT KR1KR1kr2kr2 180 121, 157 138, 221 93, 103, 109 

CHINESE 
SPRING kr1kr1kr2kr2 206 121, 185 152, 221 93, 101, 105 

HOPE KR1KR1KR2KR2 197 132, 147 152, 221 97, 105, 107 

MARQUIS KR1KR1KR2KR2 197 132, 147 152, 221 93, 103, 107 

MV9KR1 kr1kr1kr2kr2 235 121, 167 138, 221 
83, 93, 103, 
109 

 
Tabel 9: Verkregen grootte van de fragmenten gegenereerd door de merkers die gekoppeld 
zijn aan het SKr gen voor de referentie lijnen. 

Cultivar genotype cdf341 cdf306 TGlc2 Gene12 Gene13 

BLAUSAMTIGER 
KOLBEN KR1KR1kr2kr2 141 157 

229, 251, 
260 324 

399, 431, 
468 

COURTOT KR1KR1kr2kr2 154 147 
229, 251, 
271 373 

399, 437, 
468 

CHINESE 
SPRING kr1kr1kr2kr2 154 159 

229, 251, 
271 374 

399, 437, 
468 

HOPE KR1KR1KR2KR2 154 151 
229, 251, 
271 374 

399, 437, 
468 

MARQUIS KR1KR1KR2KR2 154 151 
229, 251, 
271 374 

399, 437, 
468 

MV9KR1 kr1kr1kr2kr2 154 155,157 
229, 251, 
271 374 

399, 437, 
468 

 
De fragmenten die verkregen worden bij Chinese Spring komen niet overeen met de 
verwachte lengte (Tabel 6). De PCR kan onder andere omstandigheden zijn uitgevoerd of met 
een gemodificeerde primer die een langer fragment genereert. Er zijn ook veel variaties binnen 
de Chinese Spring cultivar wat het mogelijk maakt dat wij een andere bron hebben van 
Chinese Spring dan in de publicatie van Bouguennec, et al. (2018). Hope en Marquis die 
hetzelfde Kr1 en Kr2 genotype hebben, komen zeer consistent overeen. Blausamtiger Kolben 
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en Courtot hebben ook hetzelfde genotype, maar komen niet overeen. Chinese Spring en 
MV9KR1 hebben ook hetzelfde genotype, maar genereren ook verschillende fragmenten 
(Tabel 7, 8, 9). 
 
Dit zijn onverwachte resultaten. Het niet kunnen reproduceren van de fragmentlengtes kan 
wijzen op lichte verschillen tussen de microsatelliet methodiek van ons en de verschillende 
publicaties. Echter denken we dat we niet beschikken over hetzelfde genetische materiaal als 
in de publicaties. Deze zomer worden deze potentiële donoren van goede 
kruisbaarheidsallelen getest voor hun kruisbaarheid met rogge om zo zicht te krijgen op de 
link tussen de kruisbaarheidsloci en het fenotype ‘kruisbaarheid’. Het verder opvolgen van de 
associatie tussen de gevonden allelen en goede kruisbaarheid is noodzakelijk vooraleer het 
op grote schaal kan ingezet worden in een merker gestuurde selectie.  
 
4.2.2 Allelische diversiteit in de receptor collectie van commercieel belangrijke 

tarwelijnen 
Op 122 Triticale genotypes werden dezelfde merkers getest voor de aanwezigheid van 
specifieke allelen op het Kr1 gen, Kr2 gen en SKr gen als op de referentie tarwelijnen (Tabel 
10). De test werd uitgevoerd zoals beschreven staat in sectie 3.3.2 Multiplex SSR-PCR. 
 
Tabel 10: Verkregen fragmenten voor elke merker. De lengte van het fragment wordt eerst 
weergegeven, gevolgd door het aantal Triticale genotypes die dit fragment hebben tussen 
haakjes. De getallen die in het vet staan zijn fragmenten die ook verkregen worden bij de 
referentie tarwelijnen (Tabel 7, 8, 9) 

locus merker 
aantal 
fragmenten abundantie van de allelen 

KR1 
Xgwm213 

13 
143 (4), 149 (18), 155 (5), 157 (5), 159 (6), 167 (6), 169 (14), 171 
(1), 183 (2), 159 (48), 197 (1) 205 (11), 207 (1) 

KR1 
Xgwm371 

19 

162 (2), 164 (43), 166 (12), 176 (34), 178 (8), 180 (15), 182 (2), 
184 (9), 186 (1), 191 (6), 193 (47), 195 (10), 199 (28), 201 (1), 
203 (6), 205 (13), 215 (7), 217 (3), 219 (2) 

KR1 Xgwm499 7 68 (122), 99 (3), 125 (6), 127 (49), 131 (55), 133 (1), 165 (11) 

KR2 gpw2136 6 162 (82), 192 (20), 200 (1), 203 (3), 215 (1), 218 (21) 

KR2 
gwm617 

21 

113 (29), 115 (3), 117 (16), 121 (10), 123 (33), 126 (2), 157 (5), 
159 (6), 161 (10), 163 (2), 165 (10), 167 (52), 169 (13), 175 (1), 
189 (1), 191 (2), 195 (15), 199 (17), 201 (3), 212 (1) 

KR2 gpw7007 6 138 (93), 145 (8), 147 (1), 152 (14), 155 (7), 221 (122) 

KR2 
gwm666 

19 
81 (14), 83 (3), 91 (45), 93 (114), 95 (7), 97 (73), 99 (21), 101 (4), 
103 (23), 105 (17), 109 (87), 111 (1), 113 (23), 145 (7) 

SKr cdf341 3 122 (19), 141 (12), 154 (96) 

SKr 
cdf306 

15 

133 (19), 141 (1), 143 (2), 147 (8), 149 (16), 151 (62), 153 (1), 
157 (3), 159 (1), 161 (2), 163 (3), 165 (1), 167 (3), 169 (9), 171 
(1) 

SKr TGlc2 6 203 (58), 210 (69), 229 (122), 235 (19), 266 (12), 271 (96) 

SKr Gene12 3 324 (12), 373 (47), 374 (49) 

SKr Gene13   399 (122), 403 (18), 405 (112), 410 (9), 431 (20), 437 (86) 
 
We observeren heel wat allelische diversiteit in de Triticale collectie voor de geteste 
microsatellieten. Toch zijn er een aantal fragmenten die kunnen teruggevonden worden bij de 
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referentie tarwelijnen. De Triticale die deze fragmenten bezit zal waarschijnlijk hetzelfde 
genotype hebben als de tarwe waarmee het overeen komt en zijn interessante kruising 
partners om specifieke kruisbaarheidsallelen in te brengen in commerciële tarwes naast hoge 
gehaltes aan AX of WE-AX.  
 

4.3 Bepaling van de genoom compositie 
Van 13 van de 20 te analyseren Triticale genotypes kon de genoomsamenstelling bepaald 
worden door opmeten van de chromosomen bij 1 tot 3 metafasen (zie tabel 11 en figuur 15).  
  
  

 
Figuur 14: Foto van de metafasen van genotype TR353. Genomisch rogge DNA werd gebruikt als probe 

DNA (rode fluorescentie) en genomisch tarwe DNA als blocking DNA (blauwe fluorescentie). 

De slides waarbij de probe gelabeld met biotine werd gebruikt (figuur 14) waren duidelijker dan 
de slides met de probe gelabeld met digoxigenine. Het gebruik van genomisch DNA van tarwe 
of rogge als blocking DNA of probe DNA had geen verschil op de resultaten. De meeste van 
de geanalyseerde genotypes bevatten tussen de 48,97% en de 65.97% tarwe genoom. Dit is 
voor sommige genotypes lager dan wat in de literatuur staat beschreven. Variatie in genotypes 
is wel beschreven in de literatuur. In een studie van Kang, et al., (2019) werden 6 Triticale 
genotypes met GISH geanalyseerd; 4 ervan hadden 14 rogge chromosomen en 2 hadden 12 
rogge chromosomen. Mergoum, et al. (2019) beschrijft 2 soorten Triticale: complete en 
gesubstitueerde Triticale. Complete Triticale bevat alle 14 onveranderde chromosomen van 
het rogge genoom. Bij een gesubstitueerde Triticale is een chromosoom of een segment van 
een chromosoom van het R genoom gesubstitueerd door een chromosoom of segment van 
het D genoom van tarwe. Het Triticale genoom zou dus (theoretisch) voor minstens 2/3de uit 
tarwe genoom (A en B genoom) bestaan.  Eén genotype had een opmerkelijk laag (29,03%) 
percentage tarwe genoom, nl. genotype TR294. Van dit genotype kon echter tijdens de stage 
maar 1 metafase opgemeten worden. Dit resultaat moet dus zeker in verder onderzoek 
bevestigd worden door herhaling van de GISH analyse en opmeten van meerdere metafases. 
De genotypes met minder rogge genoom aanwezig, zijn mogelijks de interessantere 
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genotypes. Het D genoom van tarwe draagt enkele zeer belangrijke genen en loci zoals het 
Glu-D1 locus wat een grote rol speelt in de brood-maak kwaliteiten van broodtarwe. Als er 
minder rogge genoom aanwezig is, kunnen meer gewenste eigenschappen die op het tarwe 
genoom liggen behouden worden. 
 
Tabel 11: genoom compositie van 13 Triticale genotypes. TR294, TR 323, TR351 en TR355 
hadden slechts 1 metafase. Hiervan kon geen standaardvariatie worden berekend. 

genotype 
Gemiddelde % 
tarwe genoom standaardvariatie 

TR 389 64.25 3.52 

TR 290 65.97 4.38 

TR294 29.03 / 

TR309 48.97 0.07 

TR323 53.60 / 

TR331 62.49 0.98 

TR350 59.61 2.89 

TR351 64.59 / 

TR353 60.96 1.15 

TR355 62.88 / 

TR381 61.48 2.29 

TR388 56.02 2.18 

TR390 57.20 0.51 
 

 
Figuur 15: voorstelling van de variatie in de genoom compositie van 13 Triticale genotypes.  

In verdere GISH analyses voor Triticale is het belangrijk dat eerst het protocol voor het 
maken van chromosoomslides verder wordt geoptimaliseerd. Het protocol tot nu toe leverde 
voor bepaalde genotypes een slechte spreiding van de chromosomen op. Hierdoor was het 
tellen van de chromosomen niet goed mogelijk doordat de chromosomen teveel overlap 
vertoonden in vele metafases. Er werd reeds geprobeerd om plantenmateriaal te laten 
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wortelen in aarde of in perliet, maar dit gaf geen merkbaar verschil in kwaliteit van de 
chromosoompreparaten. Ook bij de voorbehandeling van de worteltips werden een aantal 
behandelingen geprobeerd, namelijk behandeling in colchicine en in ijswater. Maar ook 
hierbij werd geen duidelijk verschil waargenomen. In vervolgonderzoek kunnen nog een 
aantal andere behandelingen getest worden. Idealiter wordt het GISH signaal opgemeten in 
5 metafases per genotype. Dus de GISH analyses moeten zeker herhaald worden in 
vervolgonderzoek. Hierbij kan ook bekeken worden of het genotype van tarwe dat gebruikt 
werd als probe DNA zuiver genoeg is. In sommige tarwe genotypes is door veredeling reeds 
rogge DNA aanwezig. Dit kan bekeken worden via PCR met specifieke primers (Sokolov, et 
al., 2017). Indien rogge DNA aanwezig is in het tarwe genotype, kan dit ook de resultaten 
van de GISH beïnvloeden.  
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5 Besluit   
In dit onderzoek werd een karakterisatie gedaan van Triticale genotypes aan de hand van 
bepaling van het gehalte aan AX, bepaling van aanwezigheid van kruisbaarheidsloci en 
bepaling van de genoomsamenstelling. Deze karakterisatie levert belangrijke informatie op 
voor het veredelen van tarwe voor een hoger AX gehalte door kruisingen te maken met rogge. 
 
De colorimetrische assay voor de bepaling van het AX gehalte in het referentiestaal Evina was 
herhaalbaar (binnen een reeks) en reproduceerbaar (tussen de verschillende reeksen). Deze 
methode is een ideale methode voor een snelle analyse van het gehalte aan WE-AX en TOT 
AX in bloem. Er werd een algemeen licht hoger gehalte aan WE-AX en TOT AX waargenomen 
in de Triticale collectie. Rogge bevat meer AX dan tarwe (vooral WE-AX). De hogere waardes 
in de Triticale collectie kunnen dus mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid van het 
rogge genoom in Triticale. Er werden 6 Triticale genotypes gevonden met een interessant AX-
gehalte die mogelijk interessante kruisingspartners kunnen zijn voor het verhogen van het AX-
gehalte in tarwe.  
 
Bij de microsatelliet analyse voor de bepaling van kruisbaarheidsloci werden fragmenten 
verkregen bij de referentie tarwelijnen die niet de verwachte lengte waren zoals weergegeven 
in de literatuur. Hope en Marquis, tarwecultivars die beiden homozygoot dominant zijn voor 
Kr1 en Kr2 en dus slecht kruisbaar, amplificeerden grotendeels dezelfde fragmenten. De 
fragmenten die gegenereerd werden door de referentie tarwelijnen kwamen ook regelmatig 
terug bij de Triticale genotypes. De Triticale genotypes die hetzelfde fragment amplificeren als 
een tarwe referentielijn, zullen waarschijnlijk hetzelfde genotype hebben voor dat 
kruisbaarheidsgen als de referentietarwe. Triticale genotypes die homozygoot recessief zijn 
voor de kruisbaarheidsgenen kunnen zeer interessant zijn als kruisingspartners met tarwe om 
specifieke kruisbaarheidsallelen in te brengen in commerciële tarwe genotypes naast hoge 
gehaltes aan AX of WE-AX en laten een snelle terugkruising toe. Echter verder onderzoek is 
nodig om het verband tussen een specifiek microsatelliet allel en goede kruisbaarheid te 
bevestigen. 
 
Bij de GISH analyse werd een percentage tarwe genoom tussen 48,97% en 65.97%  
teruggevonden in 13 Triticale genotypes. Variatie in genoomsamenstelling bij Triticale werd 
ook al gerapporteerd in de literatuur. Voor toekomstige GISH analyses moet eerst het 
protocol voor het maken van chromosoomslides verder worden geoptimaliseerd. Een betere 
spreiding van de chromosomen in metafase is nodig voor een nauwkeurige telling van de 
chromosomen en bepaling van de genoom compositie.



 
Kruisen van tarwe (Triticum) en rogge (Secale cereale) 
om een hoger vezelgehalte te bekomen ILVO plant 39 I 

 

Ward Van Hauwaert  academiejaar 2020-2021 
   

 

Literatuurlijst 
Alfares, W., Bouguennec, A., Balfourier, F., Gay, G., Bergès, H., Vautrin, S., Sourdille, P., 
Bernard, M., & Feuillet, C. (2009). Fine Mapping and Marker Development for the Crossability 
Gene SKr on Chromosome 5BS of Hexaploid Wheat (Triticum aestivum L.). Genetics, 2009 
(184/2), 469-481. doi:10.1534/genetics.109.107706 
 
Ashkani, S., Rafii, M.Y., Shabanimofrad, M., Foroughi, M., Azizia, P., Akhtar, M.S., Sahebi, M., 
Harun, A.R., & Nasehi, A. (2015). Multiplex SSR–PCR approaches for semi-automated 
genotyping and characterization of loci linked to blast disease resistance genes in rice. 
Comptes Rendus Biologies, 2015 (338, 11), 709-722. doi:10.1016/j.crvi.2015.07.007 
 
Brammer, S.P., Vasconcelos, S., Balvedi Poersch, L., Oliveira, A.R., & Ana Christina 
Brasileiro-Vidal. (2013). Genomic in situ Hybridization in Triticeae: A Methodological Approach. 
In S. B. Andersen (Ed.), Plant Breeding from Laboratories to Fields (pp.3-22). Intech 
Publishers. doi:10.5772/52928 
 
Calabrese, V., Mancuso, C., De Marco, C., Stella, A.M.G., & Butterfield, D.A. (2007). Nitric 
oxide and cellular stress response in brain aging and neurodegenerative disorders. In G. A. 
Qureshi, S. H. Parvez (Eds.), Oxidative Stress and Neurodegenerative Disorders, (pp. 115-
137). Elsevier. doi:10.1016/B978-044452809-4/50145-9 
 
Europese Commissie. (s.d.). Granen, oliehoudende zaden, eiwithoudende gewassen en rijst: 
Bescherming van de boeren en de landbouw in de EU door middel van het 
marktinterventiebeleid, handelsmaatregelen, wetgeving en marktmonitoring. Geraadpleegd op 
30 mei 2021, op https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-
products/plant-products/cereals_nl 
 
Gebhardt, C. (2007). Molecular Markers, Maps and Population Genetics. Potato Biology and 
Biotechnology: Advances and Perspectives (pp.77-89). Elsevier. 
 
Gómez Castro, M.L., Larregain, C.C., Coscarello, E.N., & Aguerre, R.J. (2019). Fibers: Healthy 
Component in Whole Wheat and Rye Flours. In T. E. Coldea (ED.), Foods engineering. 
doi:10.5772/intechopen.83341 
 
International Triticale Association. (s.d.). Triticale History. Geraadpleegd op 30 mei 2021, op 
http://triticale.org/triticale-history/  
 
Kang H, Wang H, Huang J, Wang Y, Li D,Diao C, et al. (2016) Divergent Development of 
Hexaploid Triticale by a Wheat–Rye–Psathyrostachys huashanicaTrigeneric HybridMethod. 

PLoS ONE 11(5): e0155667. doi:10.1371/journal.pone.0155667 
 

Khan Academy (s.d.). Genetic linkage & mapping: What it means for genes to be linked. How 
to determine recombination frequency for a pair of genes. Geraadpleegd op 30 mei 2021, op 
https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/heredity/non-mendelian-
genetics/a/linkage-mapping  
 
Kiszonas, A.M., Courtin, C.M., & Morris, C.F. (2012). A Critical Assessment of the 
Quantification of Wheat Grain Arabinoxylans Using a Phloroglucinol Colorimetric Assay. 
Cereal chemistry, 89, 143-150. doi:10.1094/CCHEM-02-12-0016-R 
 
Kirov I, Khrustaleva LI, Van Laere K, Soloviev A, Meeus S, Romanov D, Fesenko I (2017) 
DRAWID: user-friendly java software for chromosome measurements and idiogram drawing. 
CompCytogen 11(4): 747–757 
 



 
Kruisen van tarwe (Triticum) en rogge (Secale cereale) 
om een hoger vezelgehalte te bekomen ILVO plant 39 II 

 

Ward Van Hauwaert  academiejaar 2020-2021 
   

 

 
Knudsen, K.E.B., & Nygaard Lærke, H. (2010). REVIEW: Rye Arabinoxylans: Molecular 
Structure, Physicochemical Properties and Physiological Effects in the Gastrointestinal Tract. 
Cereal chemistry, 87, 353-362. doi:10.1094/CCHEM-87-4-0353 
 
Lafiandra, D., Riccardi, G., & Shewry, P. R., (2014). Improving cereal grain carbohydrates for 
diet and health. Journal of cereal science, 59, 312-326. 
 
Mergoum, M., Sapkota, S., ElDoliefy, A., Naraghi, S. M., Pirseyedi, S., Alamri, M. S., & 
AbuHammad, W. Triticale (x Triticosecale Wittmack) breeding. Advances in plant breeding 
strategies: cereals (pp. 405-451). Springer Nature Switzerland AG. DOI:10.1007/978-3-
03023108-8_11 
 

Plattelandsklassen VZW. (s.d.). Samenstelling graankorrel. Geraadpleegd op 30 mei 2021, op 
https://www.plattelandsklassen.be/ons-aanbod/kennisschuur/graanproducten-en-
aardappelen/graan/samenstelling-graankorrel 
 
Russel, D. W., & Sambrook, J. (2012). Fragmentation of DNA by sonification. Cold Spring 
Harbor Laboratory Press. doi:10.1101/pdb.prot4538 
 
Singh, N., & Singh, A. (2015). Effect of salt concentration on the stability of heterogeneous 
DNA. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2015 (419),328-334. 
doi:10.1016/j.physa.2014.10.029 
 
Sokolov, P.A., Polkhovsky, A.V., Kroupin, P.Y., Rubets, V.S., Pylnev, V.V., Khupatsariya, T.I., 
Karlov, G.I., & Divashuk, M.G. (2017). Plug markers to detect alien genetic material in bread 
wheat (Triticum aestivum L.) hybrids during breeding. Agricultural biology (pp. 535-543). doi: 
10.15389/agrobiology.2017.3.535eng 
 
TdB Labs. (s.d.). Dextran Sulfate. Geraadpleegd op 30 mei 2021, op 
https://tdblabs.se/content/uploads/2020/02/dextran-sulfate-02.pdf  
 
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. (s.d.). Zaaizaadinfo: Soorten Granen. 
Geraadpleegd op 30 mei 2021, op https://www.zaaizaadinfo.be/granen 
 
Vlaamse Overheid. (s.d.). Akkerbouw, tuinbouw en plantenteelt in Vlaanderen. Geraadpleegd 
op 30 mei 2021, op https://www.vlaanderen.be/akkerbouw-tuinbouw-en-plantenteelt-in-
vlaanderen 
 
Voedingsvezel, de feiten op een rij (2011). Nutrinews, 3. 
 
Voedingswaardetabel.nl. (s.d.).Voedingswaarde van Tarwemeel, volkoren. Geraadpleegd op 
30 mei 2021, op 
https://www.voedingswaardetabel.nl/voedingswaarde/voedingsmiddel/?id=477 

 


