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Abstract 

The current legislation provides a clear trend. A trend which sustainability is pushed forward. In 
agriculture, this trend is reflected by: fines, if they exceed certain limits and bonusses when 
conducting good practices. Sowing green manure is one of those practices. Green manure 
improves the physical, chemical and biological soil fertility with many environmental benefits as a 
result. In addition, some species, such as white mustard (Sinapis alba L.), and fodder radish 
(Raphanus sativus L.), are potential candidates to reduce the use of nematicide. 

The improvement of these benefits are becoming more and more popular among plant breeders. 
Nowadays, yellow mustard and fodder radish are bred through family selection. The cycles in 
the breeding program begin with a nematode test. In the practical research of this thesis, a 
nematode test with Heterodera schachtii and Meloidogyne chitwoodi was conducted on white 
mustard The results of the test, which is a dataset of counted egg masses (M. chitwoodi)  and 
cysts (H. schachtii) on a large number of plants, were analysed with SPSS. The egg masses and 
the cysts were analysed separately. The results showed that the half-sib families differed 
significantly from the susceptible control cultivars for M. chitwoodi and H. schachtii except for 
one control cultivar susceptible for M. chitwoodi. The best familes are selected by visual 
screening of the dataset for further use in the family selection. This breeding programme will 
provide highly heterozygous plants. To fix important characteristics such as nematode 
resistance one wants to obtain homozygous plants.  

This brings us to microspores culture, where one can achieve homozygous plants in one 
generation. Crosses between homozygous plants of different cultivars can cause a heterosis 
effect. A successful protocol from radish was used on fodder radish and white mustard. Different 
conditions of heat and cold stress, were tested for their ability to induce the microspores to 
embryo formation. The culture media contained half or full strength NLN with or without 0.05 
mg/l silvernitrate (AgNO3). No embryo’s were obtained during incubation. This ascertainment 
proves the large variation of sensitivity between species and even between cultivars within 
species. 
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1. Inleiding en onderzoeksvragen 

De milieuproblematiek als basis voor de Europese milieuwetgeving 

De huidige economische processen hebben geleid tot grote landbouwbedrijven. De noodzaak 
tot hogere producties per oppervlakte-eenheid leidde tot een verhoogd gebruik van minerale 
meststoffen en een minder grondgebonden landbouw hetgeen leidde tot een 
nutriëntenoverschot. Deze overbemesting zorgde voor een ernstige milieu-impact. Verzuring van 
ecosystemen en eutrofiëring van waterlopen hebben uiteindelijk geleid tot een verstrengde 
regelgeving in Europa (Stoate et al., 2001; Camargo & Alonso, 2006).  

Buiten de nitraatproblematiek is er de laatste decennia ook een toenemende bezorgdheid naar 
de milieuverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Dit vertaalt zich naar strengere 
marktvoorwaarden voor nieuwe middelen en maatregelen voor een beperkter gebruik. 
(Parlement en Raad, 2009; Haesaert, 2014; Avato, D’Addabbo & Leonetti, 2013). 

Vertaling naar Belgische/Vlaamse wetgeving	  

De Europese richtlijnen werden in Vlaanderen vertaald in het Mestactieplan (MAP). Dit plan legt 
maximale bemestingsnormen op voor stikstof (N) en fosfor (P), zodat de landbouwer beperkt is 
in zijn minerale, dierlijke en organische bemesting. De resultaten van het MAP wordt om de vier 
jaar geëvalueerd en geven zo aanleiding tot constante optimalisatie in een steeds veranderlijk 
klimaat. Het veranderlijk klimaat kan hier op twee manieren geïnterpreteerd worden: enerzijds is 
er de opwarming van de aarde die een grotere bewustwording voor ons globaal ecosysteem aan 
de dag legt. Anderzijds veranderen de landbouwbedrijven, door een stijgende vraag naar 
kwalitatief voedsel, zodat inschatting van de gevaren meer en meer de aandacht krijgt. 

Momenteel is MAP 4 in werking dat steunt op een meer specifieke stikstofbemesting en een 
lagere maximale bemestingsnorm voor fosfor. MAP 5, dat onlangs goedgekeurd is, zal zich 
meer toespitsen op een gebiedsgerichte, duurzame aanpak. Hierin zullen bepaalde gebieden 
bijvoorbeeld verplicht worden om een groenbedekker in te zaaien (Actieprogramma ter 
uitvoering van de Nitraatrichtlijn (ontwerp), 2015; De Gelder, 2014).  

Samengevat leidt de milieuproblematiek tot strengere maatregelen die de deur openzetten voor 
alternatieven. 

Groenbedekkers als deel van het antwoord	  

Groenbedekkers (ook groenbemesters, nateelten of vanggewassen genoemd) kunnen de 
uitspoeling van nitraat gedurende de winterperiode (na de hoofdteelt) rechtstreeks voorkomen. 
Na het afvriezen en/of onderploegen van een groenbedekker zal de afbraak starten en zo 
opnieuw stikstof ter beschikking stellen voor de nieuwe teelt. Deze manier om uitspoeling van 
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nutriënten tegen te gaan wordt in het kader van de toenemende milieubelangstelling meer en 
meer naar voren geschoven (Vos & van der Putten, 2004; Hermans et al., 2010; Vandermoere, 
2013). 

De idee van een groenbedekker is echter niet nieuw maar bestaat al meer dan een eeuw, 
Fream (1905) zei : “…in a wet climate the practice of bare fallow must result in a rapid diminution 
of soil nitrogen; hence farmers have introduced what are called ‘fallow crops’ and ‘catch crops’, 
the effect of which is to intercept the nitrogen which would otherwise be lost…” (Vos & van der 
Putten, 2004) 

Groenbedekkers kunnen echter meer functies opnemen dan enkel dat van een vanggewas. Men 
kan ze onder meer inzetten om de problemen zoals erosie, verslemping en onkruidschade aan 
te pakken. Door het vervullen van meerdere functies kan men niet meer spreken van enkel een 
N-vanggewas. Groenbedekkers zullen bij deze aangeduid worden om de vele functies weer te 
geven, waarbij een vanggewas, groenbemester of bodembedekker een meer specifieke functie 
aanduidt (Reubens et al., 2010). 

Gele mosterd (Sinapis alba) en bladrammenas (Raphanus sativus) zijn bladrijke kruisbloemige 
(Brassicaceae) groenbedekkers die in deze thesis aan bod komen. Ze hebben een snelle 
jeugdgroei en vormen een omvangrijk gewas. Vele Brassica-soorten, waaronder gele mosterd 
en bladrammenas, produceren glucosinolaten, organische componenten die na hydrolyse 
aaltjesreducerende effecten hebben. Gebruik van gele mosterd en bladrammenas in rotaties 
waar aaltjes een probleem vormen, kan een alternatief zijn op de chemische bestrijding van 
nematoden (Avato, D’Addabbo & Leonetti, 2013; Haesaert, 2014). 

Hoe kunnen we de groenbedekkers optimaliseren?	  

Zoals bij de teelt van gewassen, streeft de plantenveredeling ook bij groenbedekkers naar 
hogere opbrengst en een verhoogd resistentieniveau voor ziekten en plagen. Echter, bij 
groenbedekkers, zijn ook een snelle jeugdgroei, late bloei en beperkte vorsttolerantie belangrijk. 
De groenbedekker mag, wanneer in het najaar gezaaid, geen zaad vormen, zodat een late bloei 
gewenst is. Daarenboven moet de groenbedekker doodvriezen in een normale winter. Zo niet 
moet de landbouwer de groenbedekker mechanisch of chemisch vernietigen, wat extra tijd en 
geld kost. Het veredelingsdoel zal dus uitgaan van de verbetering van de functies van de 
groenbekkers en het wegwerken van de gevaren (bv. zaadopslag) voor de volgende teelt.  

Zoals aangegeven zijn gele mosterd en bladrammenas potentiële kandidaten om het gebruik 
van nematiciden te reduceren in een teeltrotatie waar er problemen zijn met aaltjes. Het 
optimaliseren van dit potentieel is het uitgangspunt van deze thesis. 

Kenmerkend voor kruisbloemigen is de hoge mate van kruisbestuiving en komt voort uit een 
fysiologische reactie die genetisch is gestuurd. Het fysiologisch mechanisme die zelfbestuiving 
onmogelijk maakt heet zelfincompatibiliteit. De voorplantingswijze van een soort bepaalt 
grotendeels de gevolgde veredelingstactiek. De huidige veredelingsmethode bij gele mosterd en 
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bladrammenas is gebaseerd op familieselectie in een ‘open bestoven populatie’, welke verder 
wordt toegelicht in sectie 2.4.1.  

Zijn er efficiëntere en meer tijdsbesparende methodes?  

Een andere veredelingsmethode is de constructie van hybriden. Hier tracht men inteeltlijnen 
(homozygote lijnen) te bekomen om F1-hybriden te construeren. De methodes om de 
zelfincompatibiliteit van kruisbloemigen te omzeilen zijn onpraktisch en arbeidsintensief. 
Daarenboven duurt het grosso modo 5 tot 7 jaar om via herhaalde zelfbestuivingen een 
homozygote inteeltlijn te bekomen. Gebruik van hybriden bij gele mosterd en bladrammenas is 
voorlopig nog toekomstmuziek, maar het principe wordt gebruikt bij microsporencultuur, een in 
vitro techniek. 

Is de microsporencultuur een waardevol alternatief voor het bekomen van inteeltlijnen? 

Bij microsporencultuur zal men gebruik maken van de totipotente status van de voorlopers van 
het pollen, microsporen genaamd. Door een gepaste stressconditie zouden deze microsporen 
kunnen afwijken van hun normale pathway tot pollen en overgaan tot de vorming van embryo’s. 
De jonge embryo’s zullen haploïd zijn. Door verdubbeling van het aantal chromosomen 
(spontaan of kunstmatig) kunnen planten bekomen worden die homozygoot zijn in 1 generatie, 
wat een opmerkelijke tijdsbesparing is t.o.v. de traditionele manier van hybrideveredeling 
(Germanà, 2010; Ferrie & Caswell, 2011).  

Een uitgebreide literatuurstudie is nodig om alle aspecten van de microsporencultuur te 
begrijpen (sectie 6), waarna men zelf kan overgaan naar praktisch onderzoek. 
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2. Literatuurstudie 

2.1. Wetgeving als antwoord op milieuvervuiling 
In 1980 vaardigde Europa de drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG) uit. Hierin werd vastgelegd dat de 
maximaal aanvaardbare nitraat (NO3

- ) concentratie in water voor menselijke consumptie 50 
mg/l mag bedragen. Vervolgens werd in 1991 de nitraatrichtlijn (91/676/EEG) opgesteld, met als 
doel de waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen. In 2000 bouwt 
men hierop verder met de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).  

De Europese richtlijnen werden in Vlaanderen vertaald in het mestdecreet. Het eerste 
mestdecreet legde zeer algemene bemestingsnormen op. Het beoogde de mestoverschotten 
van de overschotgebieden te vervoeren naar gebieden met mesttekorten. Het decreet voerde 
tevens een aangifteplicht in voor alle producenten, gebruikers en invoerders van mest en paste 
heffingen toe op overschotten. Na een evaluatie in 1995 bleek deze aanpak echter niet 
voldoende. Hierna volgde een vierjaarse evaluatie die leidde tot MAP I (1996), MAP II (1999), 
MAP 2-bis (2000), MAP 3 (2005) en MAP 4 (2010). De opeenvolging ging gepaard met meer 
maatregelen en controles. De maatregelen werden ook meer specifiek (per gewassoort, residu 
in de bodem, e.a) (MAP 4 special, 2014; Hermans et al. 2010; De Gelder, 2014; mestdecreet, 
2013). 

Map 5 dat momenteel is goedgekeurd zal een versterkte gebiedsgerichte aanpak toepassen. 
Deze zal strengere maatregelen opleggen in gebieden met een ontoereikende waterkwaliteit 
(focusgebieden).  

Een geïntegreerde bedrijfsaanpak van de bemesting zal centraal staan in het 5de 
Actieprogramma, om een efficiënter gebruik van meststoffen te verzekeren. Om de veerkracht 
van de bodem te versterken, zal de toevoeging van organisch materiaal (OM) worden 
bevorderd, zonder het buffervermogen voor stikstof en fosfor te overschrijden.  

De bijkomstige maatregelen voor focusgebieden zijn: 

• Strengere drempelwaarden voor het nitraatresidu; 
• De verbodsperiode voor het toedienen van meststoffen zal worden uitgebreid; 
• Verplicht inzaaien van groenbedekkers; 
• Strengere transportreglementering van dierlijke meststoffen; 

Focusgebieden zullen verplicht zijn een groenbedekker te zaaien op elk perceel waar de 
hoofdteelt het toelaat. De groenbedekker moet zo snel mogelijk na de oogst worden gezaaid en 
niet later dan een maand na de oogst van de hoofdteelt (Actieprogramma ter uitvoering van de 
Nitraatrichtlijn (ontwerp), 2015). 
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Het tijdstip waarop de groenbedekker mag onderwerkt worden, zal zoveel mogelijk 
geharmoniseerd worden met de minimale aanhoudingsperiodes die van toepassing zijn voor 
groenbedekkers in het kader van de maatregel Ecologisch Aandachtsgebied van het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een beleid gestuurd door de Europese Unie. Kort 
gezegd is de maatregel ecologisch aandachtsgebied, een maatregel waarbij een landbouwer 
met meer dan 15 hectare grond (uitgezonderd grasland, braakland en vlinderbloemige 
gewassen) , 5% van zijn areaal bouwland moet inrichten als ecologisch aandachtsgebied.  De 
landbouwer is niet wettelijk verplicht om zich hieraan te houden maar  de toepassing  van de 
maatregel levert wel een extra subsidie op, de vergroeningspremie genaamd. De 
vergroeningspremie kan gezien worden als een compensatie voor de inspanningen die de 
landbouwer levert voor het toepassen van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken (Parlement en 
Raad, 2013; Vergroening – Ecologisch aandachtsgebied, 2015; Wijnaents, 2014). 

Eén van de toegelaten types ecologisch aandachtsgebied is groenbedekking. De voorwaarden 
per type kan men terugvinden in de brochure: Vergroening – Ecologisch aandachtsgebied 
opgesteld door het Vlaams gewest. 

Buiten het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied moet de landbouwer ook 
gewasdiversificatie toepassen. Het totaal areaal blijvend grasland in Vlaanderen moet 
bovendien behouden blijven, dus landbouwers mogen oude weiden niet zomaar scheuren. 
Wanneer de landbouwer niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen zal het areaal dat in 
aanmerking komt voor de vergroeningspremie verminderd worden (Vergroening – Algemeen, 
2015).  

Gemeenten kunnen ook de inzaai van groenbedekkers subsidiëren. Vanuit het oogpunt van 
erosiebeheersing, landschapsbeleving of andere doelstellingen willen sommige gemeenten de 
landbouwers stimuleren tot meer duurzaamheid.  

In kader van de Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit (GMO) hebben de 
Telersverenigingen (TV) de mogelijkheid om de actie ‘inzaai van groenbedekker’ op te nemen in 
hun programma. Hiermee kunnen de Telersverenigingen hun telers stimuleren om na de teelt 
van een groentegewas een groenbedekker in te zaaien.  Hierdoor kan er een kost van 60€/ha 
ingezaaide groenbedekker ingebracht worden door de aangesloten telers.  
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Tabel 1: Beperkte lijst met toegelaten groenbedekkers voor de maatregel 
ecologisch aandachtsgebied (Vergroening – Ecologisch aandachtsgebied, 

2015) 

Gewas	   Plantenfamilie	  
Zaaidichtheid	  

(kg/ha)	  
Gunstig	  voor…	  

Beemdlangbloem	   Poaceae	   30	   Wildbestand	  

Bladrammenas	   Brassicaceae	   12	  
Bijenbestand,	  
wildbestand	  en	  
aaltjesreducerend	  

Gele	  mosterd	   Brassicaceae	   10	  
Bijenbestand	  en	  
wildbestand	  

Raaigras	  (Engels,	  
Italiaans,	  hybride	  
en	  Westerwolds)	  

Poaceae	   30	   Wildbestand	  

Timothee	   Poaceae	   15	   Wildbestand	  

Veldbonen	   Fabaceae	   120	  
Bijenbestand	  en	  
wildbestand	  

	  

MAP 5 en de vergroeningspremie kaderen in het duurzaamheidsbeleid van de Europese Unie 
dat in de toekomst nog zal toenemen.  

De verschillende Vlaamse Mestactieplannen zijn vertalingen van het Europees beleid en meer 
specifiek van Milieu actieplannen van de Europese commissie.  Momenteel is het zevende 
milieu actieplan in ontwerp. Dit beslaat de periode 2012-2020. In het kader van het zesde 
milieuactieplan voor de periode 2002-2012 heeft de Europese Commissie in 2006 een 
thematische Strategie ter bescherming van de bodems goedgekeurd. Binnen de Strategie 
worden de acht grootste bedreigingen waaraan de bodem in de EU blootstaat gedefinieerd als 
zijnde erosie, verlies van organische stof (OS), verontreiniging, verdichting, verlies van 
bodembiodiversiteit, verzilting, afdekking, aardverschuivingen en overstromingen. Als onderdeel 
van de Europese aanpak wordt verder ingezet op het ontwikkelen van een Kaderrichtlijn Bodem. 
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In deze richtlijn zullen meer concrete regels voor bodembeheer staan. De contouren van de 
Kaderrichtlijn zullen de komende jaren uitgewerkt worden (Reubens et al., 2010; Parlement en 
de Raad, 2013).  

De vertaling van de Europese richtlijnen inzake verstrengde maatregelen bij de ontwikkeling en 
vermarkting van gewasbeschermingsmiddelen vindt men terug in de bijlage VII en VIII van het 
Koninklijk Besluit van 28 februari 1994. De aanvrager zal een dossier moeten opstellen die de 
vermelde studies (toxicologisch, ecotoxicologisch, biologisch, ea.) bevat. Door deze omvangrijke 
studie neemt de ontwikkelingskost toe (gem. 200 miljoen euro). Daarenboven duurt de 
ontwikkeling van nieuwe middelen gemiddeld 8 tot 10 jaar (Haesaert, 2014). 

Naast de eerdere aandacht voor de waterproblematiek en de residuenproblematiek, die leidde 
tot verstrengde maatregelen, heeft de wetgeving recent in het bijzonder oog voor de 
bodemkwaliteit. Vanuit de ontwikkeling en de te verwachten wetgeving wordt het zaaien van een 
groenbedekker meer en meer naar voorgeschoven als goede praktijkvoering. 

2.2. Groenbedekkers 
Reeds vele eeuwen gebruiken landbouwers groenbedekkers in de teeltrotatie. De redenen om 
een groenbedekkers in te zaaien wijzigden echter meermaals in de loop van de geschiedenis.  
Naast het optimaliseren van opbrengsten op zich, werden ook stikstofvangst, preventie van 
uitspoeling en structuurverbetering van de bodem nagestreefd. 

In tijden waarin kunstmest niet voor elke landbouwer toegankelijk was en ook de 
beschikbaarheid van organische mest eerder beperkt was, werd hoofdzakelijk voor 
vlinderbloemige groenbedekkers (wikke, klaver en veldbonen) gekozen. Deze gaven immers de 
mogelijkheid om dankzij hun symbiose met stikstoffixerende bacteriën, stikstof uit de lucht om te 
zetten in stikstofverbindingen die bruikbaar waren voor de gewassen. 

Een intensivering van akkerbouw in de eerste decennia na de tweede wereldoorlog ging 
gepaard met een verminderd aanbod aan stalmest, gebruik van steeds zwaardere en 
performantere tractoren en een toenemend gebruik van het drijfmest. Ook raakte de toepassing 
van chemische meststoffen (kunstmest) steeds meer verspreid. De gevolgen van deze evolutie 
waren: een daling van het humusgehalte en de pH in de bodem, een toename van de 
bodemmoeheid, problemen met structuurbederf en een toename van erosie op hellende 
percelen. In deze omstandigheden werd er dan ook eerder gekozen voor soorten als gele 
mosterd (aaltjesbestrijding en op peil houden humusgehalte) en raaigrassen (op peil houden 
humusgehalte)  (Hermans et al., 2010). 

Vandaag de dag worden groenbedekkers gebruikt voor een arsenaal aan functies die in de 
volgende sectie worden toegelicht. 
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2.2.1. Voordelen van groenbedekkers 
Groenbedekkers worden voornamelijk gebruikt voor het in stand houden of verbeteren van de 
fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid.   

Groenbedekkers beïnvloeden de fysische bodemvruchtbaarheid door invloed op de 
verdamping, verminderde water- en winderosie, bescherming van dichtslaande gronden 
en een betere bodemstructuur zich uitend in meer water- en luchtdoorlatendheid en een 
hoger waterbergend vermogen. Al deze fysische processen verbeteren de 
bewerkbaarheid. 

In België valt in de herfst en het voorjaar meestal meer water dan er verdampt. Vooral op 
kleigrond wordt daarom nogal eens onder te natte omstandigheden geploegd. Het gevolg van te 
geringe vochtverdamping in deze periode, is structuurbederf. Door een groenbedekker zal er 
meer vocht verdampen, waardoor de grond in het voorjaar droog genoeg is om te kunnen 
bewerken. Op droogtegevoelige gronden kan bij te laat inwerken dit voordeel echter omslaan in 
een nadeel. De groenbedekker kan er zoveel vocht gaan gebruiken, dat dit ten koste kan gaan 
van de vochtvoorziening van de volgteelt. Als men bijvoorbeeld Italiaans raaigras zaait als 
groenbedekker na zomergraan, neemt men vaak een eerste snede voedergras in april. Als men 
hierna maïs zaait, heeft het gras zoveel vocht gebruikt, dat de maïs te droog komt staat 
(Hermans et al., 2010; Organische stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid, 2009; Reubens et al., 
2010). 

Groenbedekkers zorgen bovendien voor een hoger gehalte aan organische stof door de invloed 
van de bodemprocessen. Een hoog gehalte aan organische stof geeft een donkere kleur aan de  
grond (humificatie). Hoe donkerder de kleur, hoe meer warmte er zal geabsorbeerd worden. 
Overdag zal humusrijke grond sneller opwarmen en dus gemakkelijker vocht verdampen. 
Hierdoor zal de grond in het voorjaar vroeger bewerkbaar zijn (Hermans et al., 2010; Organische 
stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid, 2009; Reubens et al., 2010).  

Groenbedekkers verminderen de eroderende invloed van afstromend regenwater en wind, 
doordat het perceel langer onder vegetatie staat. Niet alleen de impact van de inslag van 
regendruppels op het land zal verminderen maar ook het stromend water zal geremd worden. 
Regendruppels kunnen immers verslemping veroorzaken. Fijnere bodempartikels zullen hierbij 
de poriën in de bodem verstoppen. Deze verstopping zorgt na drogen voor een ondoordringbare 
korst, die de doorlaatbaarheid en verdamping van water zal beperken. Minder verdamping zal, 
zoals hierboven aangegeven, vooral problemen geven op een natte kleigrond bij de 
voorjaarsbewerking. Erosie kan ook veroorzaakt worden door de wind. Deze kan in de winter en 
het vroege voorjaar een gedeelte van de bouwvoor verstuiven. Wegwaaien van nutriënten en 
verspreiding van kiemen en sporen zijn het gevolg. Een groenbedekker zal hier dienst doen als 
afscherming (Hermans et al., 2010; Organische stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid, 2009; 
Reubens et al., 2010).  
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Bovendien geeft een betere bodemstructuur een makkelijkere bewerkbare bodem. Door 
humificatie  zullen bodemdeeltjes aaneenklitten tot aggregaten; de bodem verkrijgt een 
kruimelstructuur en wordt gestabiliseerd. Daardoor neemt de hierboven aangehaalde 
verslemping en erosie af en laat de bodem meer water en zuurstof door. Er zijn dan minder 
intensieve bodembewerkingen nodig, waardoor het mogelijk wordt om lichtere machines in te 
zetten. Hierdoor neemt ook het risico op bodemcompactie af, wat opnieuw leidt tot een betere 
structuur. De wortelontwikkeling van de groenbedekkers zal zorgen voor kleine kanaaltjes in de 
bodem. Hierdoor neemt het poriënvolume toe en dus ook de water- en luchtdoorlatendheid.  
De humusfractie van de ingebrachte organische stof zal ook de water- en luchtdoorlatendheid 
stimuleren doordat de producten van de humificatie (humuszuren, fulvozuren en humine) een 
luchtige poreuze structuur zullen nalaten (zie chemische bodemvruchtbaarheid). De 
waterdoorlatend is vooral in natte kleibodems belangrijk. Hevige regenbuien zullen sneller in de 
bodem dringen. 

Door de hierboven genoemde toename van het poriënvolume zal ook het waterbergend 
vermogen toenemen, vooral in zandige bodems is dit belangrijk aangezien zij van nature uit een 
laag waterbergend vermogen hebben (Hermans et al., 2010; Organische stof: sleutel tot 
bodemvruchtbaarheid, 2009; Reubens et al., 2010).  

Groenbedekkers beïnvloeden de chemische bodemvruchtbaarheid door enerzijds een 
rechtstreekse input van nutriënten door mineralisatie. Anderzijds een verminderde 
uitspoeling van nutriënten,  complexvorming, een verhoogde 
kationenuitwisselingscapaciteit en een stabiele pH door humificatie. 

Een groenbedekker zal na de winter meestal ondergewerkt worden. Wanneer men 
plantenmateriaal onderwerkt zal men de omzettingsprocessen in de bodem aanspreken. Door 
de wortelontwikkeling en het onderwerken van de groenbedekkers, wordt organisch materiaal 
ingebracht in de bodem. Hoe omvangrijk en belangrijk die verrijking is, hangt echter af van de 
beschouwde soort en omstandigheden, en wordt grotendeels bepaald door de drogestof 
opbrengst. Uiteindelijk draagt maar een beperkte fractie bij tot de organische stofvoorraad, 
zijnde de effectieve organische stof (EOS) of het gedeelte van de toegevoerde organische stof 
die na een jaar nog in de bouwvoor aanwezig is. In tabel 2 wordt voor de meest voorkomende 
groenbedekkers de gemiddelde EOS weergegeven. 
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Tabel 2: Overzicht aanvoercijfers EOS voor groenbedekkers (Mulier,Nevens & 
Hofman, 2006) 

Groenbedekker	   Gemiddeld	  aanvoer	  EOS	  
(kg/ha)	  

Italiaans	  raaigras	   1270	  

Gras	  na	  maïs	   700	  

Engels	  raaigras	   1155	  

Rode	  klaver	   1165	  

Witte	  klaver	   850	  

Gele	  mosterd	   850	  

Bladrammenas	   850	  

Wikke	   690	  

Facelia	   700	  

	  

Tijdens het afbraakproces in de bodem spelen er twee processen: mineralisatie en humificatie 
(zie figuur 1). Bij mineralisatie wordt organisch materiaal en afgestorven micro-organismen 
omgezet in anorganische of minerale verbindingen zoals CO2, NH4

+, NO3
-, H2PO4

-, S2
- , SO4

2.  
Deze kunnen opgenomen worden door de planten en gebruikt worden in hun metabolisme.  
Humificatie zal zorgen voor een  stabiele fractie (of humus) van organische stof (OS). (Reubens 
et al., 2010; Baert, 2012). 
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Tabel 3: : Vlaamse limietwaarde en streefzones voor het organische 
koolstofgehalte en de jaarlijkse afbraak en aanbreng van EOS in de bouwvoor 
in akkerland (Denys, 2013; Organische stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid, 

2009) 

Type	  bodem	   Vlaamse 
limietwaarden 

( %C)	  

Streefzone 
Bodemkundige 

Dienst van 
België ( %C)	  

Streefzone 
Universiteit 
Gent (%C)	  

Jaarlijkse	  
afbraak	  

organische	  
stof	  (kg	  
C/ha)	  

Minimale	  
jaarlijkse	  
aanbreng	  
effectieve	  
organische	  
stof	  (kg	  
C/ha)	  

zand	   1,0	   1,8 -2,8	   1,2 - 1,9	   900	   1050	  

zandleem	   0,9	   1,2 - 1,6	   1,0 - 1,5	   700	   850	  

leem	   0,9	   1,2 - 1,6	   1,3 - 1,7	   750	   900	  

klei	   1,2	   1,6-‐2,6	   1,6-‐2,6	   900	   1050	  

	  

Mineralisatie 

Eén van de belangrijkste eindproducten van de mineralisatie zijn ammonium (NH4
+) en nitraat 

(NO3
-). Stikstof (N) is namelijk het hoofdelement in de plantenvoeding. Het vormt de basis van 

eiwitten en is in grote mate belangrijk voor gewasproductie en –kwaliteit.  Deze kan enerzijds 
geleverd worden door de hierboven vermelde mineralisatie van organische stof, organische 
mest of compost. Anderzijds wordt ze geleverd door minerale meststoffen of de minerale fractie 
van dierlijke mest. De vrijstelling hangt voor een belangrijk deel af van het vochtgehalte en de 
temperatuur. In tabel 4 wordt de stikstofopname weergegeven per type groenbedekker 
(Reubens et al., 2010 & De Gelder, 2014). 

Een tweede belangrijk nutriënt, mede door het toenemende milieubelang, is fosfor (P). Fosfor is 
essentieel voor een goede groei, maakt deel uit van DNA en RNA, en speelt een rol bij de 
ademhaling van de plant. Fosfor is beschikbaar voor de plant onder de vorm van fosfaat (PO4

3-) 
en is afkomstig van de minerale fosfaatreserve in de bodem en door de afbraak  van OS, uit 
organische mest en minerale meststoffen. Net zoals bij de opname van nitraat spelen 
temperatuur en vochtgehalte een belangrijke rol bij de opname van fosfaat. Het verschil met 
nitraat is dat fosfaat in de bodem doorgaans sterk gebonden wordt, waardoor het moeilijker 
beschikbaar is voor de plant. Om dit tegen te gaan, werd in Vlaanderen gedurende vele jaren 
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intens bemest met fosfaat. Echter, hierdoor bevatten de meeste bodems zo veel fosfaat dat 
deze begint uit te logen (Reubens et al., 2010 & De Gelder, 2014).  

Teveel nitraat en fosfaat geeft, zoals hierboven toegelicht, risico op uitspoeling, waardoor het 
nitraat en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater terecht komt. Dit leidt tot eutrofiëring of een 
overmaat aan nutriënten, waardoor het plantaardig leven in een waterloop zich explosief gaat 
ontwikkelen. Zo een massale ontwikkeling heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. 
Enerzijds zal het water troebeler worden waardoor er onvoldoende licht is voor diepe 
waterplanten en jagende vissen. Anderzijds kan er, door rotting van de grote hoeveelheid 
organisch materiaal, ’s nachts zuurstoftekort optreden. Een massale vissensterfte is het 
gekende gevolg (Reubens et al., 2010 & De Gelder, 2014). 

Humificatie 

Een hoog gehalte aan organische stof, door humificatie, zal zorgen voor meer 
complexvorming. Sporenelementen zoals koper, zink en mangaan zullen tot chelatie of 
complexvorming overgaan en dus minder snel uitspoelen of neerslaan in een onoplosbare vorm 
(Organische stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid, 2009; Reubens et al., 2010).  

Bodemdeeltjes, inclusief organische stof , zijn negatief geladen en in staat om positief geladen 
deeltjes te binden zoals K+, Na+, Ca+2, Na+,... Minder uitspoeling is ook hier weer het gevolg. Ze 
zijn echter wel uitwisselbaar. Een maat voor de hoeveelheid uitwisselbare kationen is de 
kationenuitwisselingscapaciteit (of CEC) (Organische stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid, 
2009; Reubens et al., 2010).  

Organisch materiaal (OM) zal door zijn hoge CEC en complexvorming zorgen voor een 
bufferende werking of een stabielere pH (Organische stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid, 
2009; Reubens et al., 2010). 

Groenbedekkers beïnvloeden de biologische bodemvruchtbaarheid door beschikbaarheid 
van nutriënten te verbeteren, door hun positief effect op de bodemstructuur, door hun 
onderdrukkend vermogen t.a.v. ziektes, plagen en onkruiden, en hun invloed op de 
nematoden. 

Groenbedekkers zullen door aanbreng van organisch materiaal een positieve invloed hebben op 
het bodemleven. De invloed op dit bodemleven wordt uitgebreid beschreven in de 
literatuurstudie: bodemkwaliteit en landbouw (Reubens et al., 2010). 

Belangrijker voor deze thesis is de invloed op plantparasitaire aaltjes of nematoden. Deze 
nematoden leiden vaak tot aanzienlijke financiële schade. In sectie 4 worden de parasitaire 
aaltjes verder behandeld. De teelt van aaltjesresistente groenbedekkers leidt, via twee 
werkingsmechanismen, tot afname van de aaltjespopulatie. Enerzijds kan de groenbedekker 
wel ontluiking van de nematodecysten toelaten, maar geen vermeerdering van de nematoden 
zelf. Anderzijds kan de groenbedekker vanuit zijn wortels of bij mineralisatie van zijn biomassa 
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exudaten vrijstellen met nematicide werking. Deze exudaten zijn gluconisolaten (GLS) en de 
hydrolyse-producten (vooral isothiocyanaten). Glucosinolaten worden gehydrolyseerd door 
myrosinase(s), welke geproduceerd wordt door de plant zelf of door micro-organismen in de 
bodem. De nematicide werking is vooral te danken aan de hydrolyse-producten van de GLS 
waardoor de aanwezigheid van het enzym myrosinase zeer belangrijk is voor het al of niet 
afnemen van de aaltjespopulatie (Avato, D’Addabbo & Leonetti, 2013). 

Het optimaliseren van dit potentieel is de kern van mijn experiment beschreven in sectie 8. 

Net als voor plaagwerendheid het geval is, wordt de druk en aard van voorkomende onkruiden 
minstens even sterk bepaald door externe teelttechnische maatregelen als door interne 
bodemeigenschappen (bv. OS-gehalte). De groenbedekkers zullen in competitie treden met 
onkruiden door competitie voor licht, nutriënten, water en ruimte (Eldering et al., 2012; Reubens 
et al., 2010; Hermans et al., 2010). 

Tabel 4: Overzicht referentiewaarden voor een selectie van chemische, fysische 
en biologische bodemgerelateerde indicatoren, met vermelding van de 

voornaamste bronnen. (Reubens et al., 2010) 
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2.2.2. Aandachtspunten ter preventie van risico’s van groenbedekkers 
De teelt van groenbedekkers houdt, naast de hierboven beschreven voordelen, uiteraard ook 
risico’s in, die men met de nodige aandacht kan minimaliseren. We vermelden in navolging van 
Timmer, Korthals & Molendijk,  2004; de belangrijkste en gaan als laatste verder in op de 
complexe relatie met aaltjes: 

Onkruidontwikkeling 

Zaaizaad kan verontreinigd zijn met onkruidzaden. Daarom is het absoluut noodzakelijk te 
kiezen voor gecertificeerd kwaliteitszaad van een gerenommeerd merk of ras. 

Niet alle groendekkers hebben een vlotte beginontwikkeling en een snelle bodembedekking die 
onkruidontwikkeling tegengaat. Ook onder droge omstandigheden kan een groenbedekker in de 
beginfase veronkruiden. Wanneer dit onkruid zaad produceert, kan dit problemen geven bij de 
teelt van het volggewas. 

Opslag uit gewasresten 

Het is de bedoeling dat de groenbedekkers zoals bladrammenas en gele mosterd in een 
normale winter doodvriezen om zo opslag in de volgteelt te vermijden. Wanneer dit niet gebeurt, 
kan men de groenbedekker eventueel doodspuiten om vervolgens grondig in te werken. Dit 
laatste geldt ook voor groenbedekkers die niet doodvriezen na een normale winter, bv. bij 
winterrogge. 

Opslag uit zaad 

Afhankelijk van het zaaitijdstip is het mogelijk dat de groenbedekker zaad gaat vormen en dit 
kan problemen met opslag veroorzaken in de volgende teeltjaren. Dit komt onder andere voor bij 
Westerwolds raaigras en in iets mindere mate bij Italiaans raaigras. Vooral als er graszaad in het 
bouwplan is opgenomen, kan dit een belangrijk nadeel zijn. Ook bij voorjaarszaai van 
bladrammenas bestaat kans op opslag. Late bloei kan dit gevaar verminderen. Door een juiste 
gewas- en raskeuze, door niet te vroeg te zaaien en door tijdig te maaien, klepelen of ploegen 
kan dit probleem voorkomen worden. 

Inkuileffect 

Bladrijke groenbedekkers en bietenblad moeten bij voorkeur droog worden ondergeploegd en 
goed worden verdeeld door de bouwvoor. Bij het nat onderploegen en bij een slechte verdeling 
kan een compacte, slecht verterende en zure laag ontstaan. Door zuurstofgebrek zet de 
organische stof zich om in organische zuren in plaats van in humus. Dit noemt men het 
'inkuileffect'. Deze slecht verteerde, zure massa is het volgende jaar nog duidelijk terug te 
vinden en kan een lagere opbrengst van het volggewas veroorzaken, omdat de wortels in deze 
laag slecht doordringen. 
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Ongewenste nalevering van stikstof 

Uit de verterende groenbedekker kan relatief veel stikstof vrijkomen. Hiermee moet rekening 
gehouden worden bij het vaststellen van de N-gift aan het volggewas. De hoeveelheid stikstof 
die vrijkomt en het tijdstip waarop is moeilijk te voorspellen. De N-mineralisatie is afhankelijk van 
het type groenbedekker en het weer tijdens de winter en het voorjaar.  

Teeltkosten 

Met de teelt van een groenbedekker uiteraard ook kosten gemoeid. Deze betreffen vooral de 
zaaizaadkosten, de kosten voor een (beperkte) stikstofbemesting en eventuele doodspuitkosten. 
Slechts uitzonderlijk is een onkruid- of plaagbestrijding nodig. Behalve deze directe kosten 
vraagt een teelt uiteraard ook nog om arbeid en mechanisatie.  

Tabel 5: Gemiddelde kostprijs zaaizaad zomer 2009 (Waarom groenbedekkers 
uitzaaien?, 2009) 

Groenbedekker 
Zaadkosten 
(€/ha)  

Relatieve kostprijs/ha met gele mosterd 
als referentie (%) 

Italiaans raaigras  37,8 - 60,4 153 

gele mosterd  24,6 - 49,2 100 

bladrammenas  49,8-83 202 

facelia  66,9 – 100,3 271 

snijrogge 42,8 - 57 173 

zomerhaver 27,5 - 55 112 

Japanse haver 72,5-116 295 

 

Verlies van een teeltjaar 

Een aantal groenbedekkers vraagt een zaaitijdstip en/of een teeltperiode welke in hetzelfde jaar 
niet te combineren is met de teelt van een cultuurgewas. Door het inzaaien van deze 
groenbemestingsgewassen gaat een teeltjaar en de daaruit voortvloeiende inkomsten verloren. 
Alleen op percelen welke meedoen in de braakregeling kan een verlies aan inkomsten 
gedeeltelijk gecompenseerd worden door de braakpremie. 
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Ziekten, plagen, aaltjes 

Groenbedekkers kunnen net als cultuurgewassen waardplant zijn van verschillende aaltjes, 
schimmels, insecten en andere plagen (o.a. slakken, muizen). Wanneer de verkeerde 
groenbedekker wordt geteeld kunnen er (extra) ziekteproblemen optreden in het volggewas. Bij 
de keuze van de groenbedekker dient daarom rekening gehouden te worden met de 
waardplantstatus van de groenbedekker.  

In de complexe samenhang groenbedekkers - aaltjes wil ik, zoals eerder beschreven, hier 
opnieuw verwijzen naar de preventieve en curatieve waarde van groenbedekkers ten aanzien de 
aaltjesproblematiek. Het oordeelkundig aanwenden leidt finaal tot voordelen.  De hiertoe 
vereiste kennis van soorten groenbedekkers en hun teeltwijze en van de soorten aaltjes wordt 
hierna beschreven. 

In tegenstelling tot bladrammenas is gele mosterd wel vatbaar voor knolvoet (Plasmodiophora 
brassicae). Gele mosterd is dan ook minder geschikt in een teeltplan met koolsoorten.	  

2.3.3. Types groenbedekkers 
De types groenbedekkers kunnen op basis van gewasgroei en -eigenschappen onderverdeeld 
worden in bladrijke, grasachtige en vlinderbloemige groenbedekkers (Hermans et al., 2010). 

Grasachtige groenbedekkers 

Grasachtige groenbedekkers kennen een vlotte opkomst met een hoge, maar langzame N-
opname. Ze zijn niet of weinig matig vorstgevoelig, zodat ze in de winter niet afsterven. De 
stikstofopname loopt in het voorjaar dan ook gewoon verder. Door de hoge C/N-verhouding van 
grassen verloopt de vertering trager en wordt de vastgelegde stikstof pas later in het 
groeiseizoen vrijgesteld.  

Dankzij een uitgesproken wortelontwikkeling leveren de grasachtige groenbedekkers een flinke 
bijdrage aan de organische stof voorziening van de bodem. Anderzijds houden ze met hun 
wortels de grond bij elkaar, waardoor deze minder snel verslempt. Veel gebruikte grasachtige 
groenbedekkers zijn Italiaans- en Engels raaigras (Hermans et al., 2010).  

Vlinderbloemige groenbedekkers 

Vlinderbloemige groenbekkers vertonen een snelle en uitgesproken bovengrondse groei. 
Bovendien kunnen ze een aanvulling op de bemesting vormen, hun belangrijkste eigenschap is 
immers het stikstofbindend vermogen. 

Vlinderbloemigen leven samen met stikstoffixerende bacteriën (Rhizobium-bacteriën), die in de 
wortel speciale wortelknolletjes (nodules) vormen. In deze wortelknolletjes wordt het niet-
opneembare stikstofgas (N2) uit de lucht omgezet in stikstofverbindingen (NH4

+) die wel door de 
plant gebruikt kan worden. Eens het gewas ondergewerkt wordt, vindt er een snelle vrijstelling 
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van stikstof plaats. Deze vrijstelling gebeurt zeer snel en is groter dan voor de andere 
gewasgroepen.  

Het wortelstelsel van vlinderbloemige groenbedekkers bestaat uit een omvangrijk stelsel van 
dunne, maar vaak diepreikende wortels. Hierdoor wordt stikstof niet enkel uit de bovenste 
bodemlagen (0 - 30 cm en 30 - 60 cm), maar ook uit diepere lagen opgenomen (60 – 90 cm), 
wanneer de groenbedekker vroeg genoeg gezaaid wordt. Zaai van klaver in september zal dus 
geen diepere lagen aanspreken.  

De bijdrage aan de organische stof voorziening is erg gewasafhankelijk maar in het algemeen 
toch eerder gering. Vaak gebruikte vlinderbloemige groendekkers zijn  witte en rode klaver 
(respectievelijk Trifolium repens en Trifolium pratense) en wikke (Vicia spp.) (Hermans et al., 
2010). 

Bladrijke groenbedekkers 

Bladrijke groenbedekkers vertonen een snelle bovengrondse groei met een grote 
stikstofopname. Ze zijn matig tot zeer vorstgevoelig zodat ze de winter moeilijk overleven. Eens 
ondergewerkt, verteren bladrijke groenbedekkers vrij snel, zodat een vroege vrijstelling van 
stikstof plaatsvindt. De meeste bladrijke groenbedekkers dienen ten laatste in augustus 
ingezaaid te worden. Gele mosterd, daarentegen, kan nog tot eind september gezaaid worden. 

De in België frequent gebruikte groenbedekkers uit deze categorie, zijn gele mosterd (Sinapis 

alba L.), bladrammenas (Raphanus sativus ssp. Oleiferus), bladkool (Brassica napus subsp. 

Napus L.) en facelia (Phacelia tanacetifolia Benth.). De eerste drie behoren tot de 
kruisbloemigen.  

Typisch voor kruisbloemigen is hun hoge mate van zelfincompatibiliteit.  Hierdoor is het niet 
mogelijk a.d.h.v. inteeltlijnen kenmerken vast te leggen om tot hybriden te komen. De toelichting 
hiervan vindt u in sectie 5. In-vitro-technieken, zoals antherencultuur of microsporencultuur, 
kunnen hierop een antwoord bieden. 

Kruisbloemigen hebben een diepe beworteling (penwortel) met weinig zijwortels zodat ze ook 
stikstof vastleggen uit diepere lagen. Door hun grote biomassa (veel loof), bezitten ze een 
hogere opname dan grasachtige groenbedekkers maar hun wortelmassa is wel beperkter. Als 
men hierbij vaststelt dat de wortels 35% effectieve organische stof leveren t.o.v. 20% voor de 
bovengrondse massa kan men besluiten dat hun bijdrage aan organische stof (zie tabel 2) en 
het tegengaan van verslemping eerder gering is(Timmer, Korthals & Molendijk, 2004). 

Een laatste kenmerk van kruisbloemigen is de aanmaak van glucosinolaten die bij afbraak voor 
aaltjes en schimmels giftige stoffen kunnen produceren. 

Normaalgezien zijn bladrammenas en gele mosterd soorten waarop het witte (Heterodera 
schachtii) en het gele (Heterodera betae) bietencysteaaltje zich kan vermeerderen. Door 
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veredeling werden er rassen van deze beide groenbedekkers gecreëerd die er voor zorgen dat 
de aaltjes nog steeds uit hun cyste gelokt worden, maar zich niet meer kunnen vermeerderen. 
Hierdoor spelen deze groenbedekkers nu een belangrijke rol in de reductie van deze eerder 
genoemde aaltjes. Bladkool daarentegen vermeerdert deze beide aaltjes soorten zeer sterk. 
Facelia vermeerdert beide aaltjes niet, maar zorgt ook niet voor een actieve afname. Wat het 
maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne 
fallax) betreft, zullen facelia en aangepaste bladrammenas rassen deze niet vermeerderen, 
terwijl gele mosterd ze matig vermeerdert (Timmer, Korthals & Molendijk, 2004; Hermans et al., 
2010). 

Tabel 5: Stikstofopname door groenbedekkers uitgezaaid in het najaar (in kg 
N/ha) (Hermans, Elsen & Bries, 2010) 

                                   Ontwikkeling groenbemester  
 Slecht Normaal Goed 
Bladrijke 
groenbedekkers 

30-‐50 50 – 70 70 – 90 

Grasachtige 
groenbedekkers 

20-‐40 40-‐60 60 – 80 

Vlinderbloemige 
groenbedekkers 

30 – 50 50 – 75 75 – 100 

 

Bladrammenas 

Classificatie 

Binnen het geslacht Raphanus zijn er 5 botanische variëteiten, waaronder bladrammenas 
(Raphanus sativus L. var. oleiformis) en radijs (Raphanus sativus L. var. sativus) (Raphanus 
sativus, 2009). 
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Kenmerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Bloemmorfologie bladrammenas 

 

Bladrammenas wordt gekenmerkt door een snelle beginontwikkeling,  een sterke 
onkruidonderdrukking. Het is een weinig knolvormend gewas en is geschikt voor elke 
grondsoort. De stengel en de bladeren zijn behaard. Bladrammenas is matig gevoelig voor 
nachtvorst en de begingroei is minder vlot dan bij gele mosterd. Hierdoor kan het nog vrij lang 
doorgroeien en bij late zaai nog voldoende gewas vormen om het land in de winter te 
beschermen. Bij intense vorst, vriest ook bladrammenas dood. (Timmer, Korthals & Molendijk, 
2004). 

Door verbeteringen in veredelingstechnieken is het nu mogelijk om de actieve stoffen 
peroxidase en isothiocyanaat te accumuleren in de plant. Peroxidase zou een belangrijke rol 
spelen bij verdediging tegen ziekteverwekkers. Het juiste werkingsmechanisme is echter nog 
niet duidelijk. Isothiocyanaat heeft een nematicide, insecticide en antibacteriële werking. Zoals 
hoger aangegeven is dit potentieel het uitgangspunt van deze thesis (Wang Y. et al. 2013; 
Chun, Park & Na 2011).  

Teelt 

Bladrammenas is geschikt voor de teelt in de stoppel (na de oogst van een cultuurgewas). Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen vroege stoppelzaai en een late stoppelzaai. Onder een 
vroege stoppelzaai wordt verstaan een zaaitijd vóór 1 augustus. Deze is vooral bedoeld om 
naast groenbedekking ook nog enige reductie van bietencysteaaltjes te hebben. Echter, te vroeg 
zaaien van groenbedekkers kan leiden tot bloei (niet wenselijk) en zaadopslag. Zaai na midden 
augustus betekent nog wel een vlotte start en een redelijke massa productie, maar het effect op 
het bietencysteaaltje is veelal verwaarloosbaar(Timmer, Korthals & Molendijk, 2004; Eldering, 
2010). 
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Aangezien het zaad van tetraploïde rassen zwaarder is, dient ongeveer 25% meer zaaizaad 
gebruikt te worden t.o.v. diploïde rassen. Hierdoor ligt de kost hoger bij tetraploïde rassen, maar 
de voordelen zijn een snellere groei en ontwikkeling, snellere bodembedekking en betere 
ziekteresistentie. Meestal is 20 tot 25 kg zaaizaad voor diploïde rassen voldoende voor een 
goede standdichtheid. Voldoende planten per vierkante meter geven een optimale intensieve 
doorworteling, zodat vele bietencysteaaltjes in contact kunnen komen met dit gewas. Ter 
verduidelijking gaat het hier om rassen die actief de populatie van bietencysteaaltjes 
verminderen. Voorbeelden van algemeen aanbevolen rassen zijn: Doublet, Final, Maximus, 
Respect, Contra, Consul e.a. (Wander, 2014). Er kan met een nokkenradzaaimachine gezaaid 
worden op een rijafstand van 10–25 cm en een diepte van 2-3 cm (Timmer, Korthals & 
Molendijk, 2004; Eldering, 2010).  

Bladrammenas is een sterk stikstofbehoeftig gewas, en afhankelijk van de voorvrucht en de 
vruchtbaarheid van de bodem is een startgift van 40-80 kg N per ha nodig. Omdat de C/N-
verhouding echter vrij laag is komt de vertering snel op gang en kan een relatief groot deel van 
de vastgelegde stikstof gedurende de winter en vroege voorjaar vrijkomen en verloren gaan.  

Bladrammenas is een van de weinige kruisbloemigen die niet vatbaar is voor knolvoet. Het 
gewas kan daarom zonder knolvoetproblemen worden geteeld in een rotatie met koolsoorten. 
Het is ook ongevoelig voor Pythium en Rhizoctonia solani. In een bouwplan waarin problemen 
met Rhizoctonia optreden in bijvoorbeeld suikerbiet, peen of schorseneren kunnen deze 
gewassen daarom beter door bladrammenas worden voorafgegaan (Timmer, Korthals & 
Molendijk, 2004; Eldering, 2010). 

Gele mosterd 

Classificatie 

Naast de frequent gebruikte soortnaam Sinapis alba, wordt ook gebruik gemaakt van Brassica 
hirta en Brassica alba om gele mosterd aan te duiden (Sinapis alba, 2009). 

Kenmerken 

Gele mosterd wordt vooral gekenmerkt door een lang (1-2 m) en massaal gewas met een 
beperkte stevigheid, een stevige penwortel en een sterke vorstgevoeligheid. Het brengt tevens 
in korte tijd een grote hoeveelheid organische stof aan.
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Figuur 2: Bloemmorfologie gele mosterd (Rasbak, 2005) 

 

De slijmlaag van gele mosterdzaden is zeer hoog in vergelijking met koolzaad. De slijmlaag 
geeft mosterd een goede droogteresistentie. 

Gele mosterd wordt normaal geteeld voor de zaden die gebruikt worden als specerijen. Canada 
is de grootste exporteur van gele mosterdzaad ter wereld (Balke & Diosady, 2000).  

Teelt 

Gele mosterd kan op de meeste grondsoorten geteeld worden. Enkel zure gronden zijn minder 
geschikt. 

Gele mosterd is zeer gevoelig voor structuurschade. De voorbewerking moet daarom de grond 
goed lostrekken en verkruimelen. Zowel de voorbewerking als het zaaien moeten in voldoende 
droge omstandigheden gebeuren om structuurschade te vermijden. 

De optimale zaaitijd is tussen augustus en september. Gele mosterd kan wel wat later gezaaid 
worden dan bladrammenas door de sterke jeugdgroei. Gele mosterd wordt dan ook vaak 
gebruikt op laat vrijkomend land. De hoeveelheid zaaizaad bedraagt 15-25 kg per ha, afhankelijk 
van het zaaitijdstip. Bij tetraploïde rassen moet men anderhalf maal meer zaaizaad gebruiken 
dan bij diploïde rassen. De rijenafstand is 10-25 cm en de zaaidiepte 2-3 cm. De N-bemesting 
kan beperkt blijven tot een startgift van 30-50 kg/ha, al naargelang de voorvrucht, zaaitijdstip en 
bodemvruchtbaarheid.  

Op het einde van de teelt is meestal een voorbewerking (maaien) nodig om het gewas goed te 
kunnen onderploegen. 
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Gele mosterd heeft een voordeel tegenover bladrammenas als uitvalsbasis voor het koolmotje. 
Gele mosterd is net als bladrammenas ongevoelig voor Phytium (Timmer, Korthals & Molendijk, 
2004; Eldering, 2010). 

2.3. Nematoden 
Hoewel het merendeel van de nematoden of aaltjes in de bodem nuttige organismen zijn, 
kunnen sommige aaltjes ernstige schade veroorzaken aan gewassen. Op zand en lichte 
zavelgronden komen de meeste soorten aaltjes voor, en ook de grootste aantallen. Op zware 
kleigronden veroorzaken de parasitaire aaltjes minder problemen. Toch kan de financiële 
schade ook op andere gronden aanzienlijk zijn zoals in de pootgoedteelt. 

Aaltjes halen hun voedsel bij de worteltoppen van diverse gewassen. Bij sterke aantasting stopt 
de plant met groeien of/en maakt veel nieuwe wortels aan. 

Op basis van hun levenswijze en de symptomen die ze veroorzaken worden plantparasitaire 
aaltjes ingedeeld in vrijlevende wortelaaltjes, wortellesieaaltjes, stengelaaltjes, 
wortelknobbelaaltjes en cysteaaltjes. 

2.3.1. Types fytopathogene nematoden 

Cysteaaltjes 

Cysteaaltjes hebben een geringe waardplantenreeksen en vertonen in verhouding een geringe 
natuurlijke sterfte wanneer er geen waardplant wordt geteeld.  

Aardappelcysteaaltje (Globodera spp.) is een zeer belangrijke pathogeen in aardappelen.  

Buiten aardappel, tomaat en enkele onkruiden zijn er geen waardplanten. Wanneer er geen 
aardappelwortels in de buurt zijn blijven deze aaltjes binnen hun cyste in rust. Door lokstoffen 
geproduceerd door de wortels van aardappel, zullen de aaltjes ontluiken en de wortels gaan 
penetreren. Vrouwtjes zullen, na paring, hun achterlijf met ongeveer 500 eitjes buiten de wortel 
steken. Het vrouwtje zal sterven en haar lichaam zal een cyste vormen rond de eitjes (Ferris, 
2013).  

Vanwege de grote schadelijkheid zijn de aardappelcysteaaltjes quarantaineorganismen in 
Europa. De verspreiding tegengaan is hier prioriteit. Hiervoor is een constante controle nodig 
(nieuwe percelen voor pootgoed en 0,5% van de percelen consumptieaardappelen).  Bij een 
besmet perceel is er veelal meldingsplicht, waarna men een aantal maatregelen dient uit te 
voeren om het perceel cystevrij te maken (Wetgeving – Globodera, 2015). 

Voor deze thesis werd er gefocust op het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii). Naast 
het witte bietencysteaaltje, komt ook het gele bietencysteaaltje (Heterodera betae) voor, 
voornamelijk op de zandgronden in het oosten en zuidoosten van Nederland. 
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De meeste kruisbloemigen (suikerbiet, spinazie, koolsoorten, e.a.) vermeerderen het witte 
bietencysteaaltje. Bij aantasting door bietencysteaaltjes verschijnen valplekken waar de planten 
minder goed groeien en bij warm, droog weer slap gaan hangen. De buitenste bladeren sterven 
af en er worden veel zijwortels gevormd, zodat de biet waardeloos wordt. 

In lichte tot matige besmette percelen kunnen resistente suikerbietrassen geteeld worden. 
Zwaar besmette percelen kunnen gesaneerd worden door de teelt van resistente 
groenbedekkers, zoals aaltjesresistente bladrammenas en gele mosterd. Hoogresistente 
bladrammenas in zomerbraak geeft het beste resultaat: hierbij kan de populatiedichtheid van het 
witte bietencysteaaltje met meer dan 90% dalen. Resistente groenbedekkers lokken door hun 
lokstoffen de juvenielen uit de cysten. In de wortels kunnen de larven echter geen voedingssite 
induceren, waardoor ze verhongeren of waardoor ze enkel uitgroeien tot mannetjes. Bij 
vruchtwisseling met één maal om de vijf jaar bieten, in combinatie met een resistente 
groenbedekker, zal geen economische schade meer optreden. Uiteraard mag men dan geen 
andere vatbare gewassen zoals koolzaad of spruitkool opnemen in de vruchtwisseling (Eldering 
et al., 2012). 

Typisch voor bietencysteaaltjes is de vorming van citroenvormige cysten (0,8 mm groot) die 8 tot 
10 jaar in de bodem kunnen overleven. Cysten zijn in het begin wit, maar kleuren later bruingeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Citroenvormige cysten van het bietencysteaaltje 
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De levenscyclus van het bietencysteaaltje is afgebeeld in figuur 5. Bietencysteaaltjes overleven 
in de bodem als cysten met eitjes of juvenielen. De vervelling van J1 naar J2 gebeurt in het ei. De 
eitjes komen voornamelijk uit door de inwerking van lokstoffen geproduceerd door de wortels 
van waardplanten (kruisbloemigen). Vanuit het ei kruipt de J2 naar de plantenwortel, dringt die 
binnen en migreert naar de vaatbundels. In de centrale cilinder van de wortel geeft de larve met 
de mondstekel in een enkele cel een stof af, waardoor deze cel plaatselijk de celwand afbreekt 
en versmelt met buurcellen tot een syncytium, of een cel met meerdere kernen. Het aaltje voedt 
zich gedurende de gehele ontwikkeling via dit syncytium. Tijdens het voeden zwelt het aaltje op 
en ondergaat vervellingen naar J3 en J4. J4 kunnen vervellen tot mannetjes: deze zijn 
wormvormig en kruipen weer uit de wortel. Meestal worden echter uitsluitend vrouwtjes 
gevormd. In dat geval zwelt de J4 verder op, totdat het achterlijf van het onrijpe vrouwtje uit de 
wortel barst. In dit stadium kan het vrouwtje bevrucht worden door een mannetje, maar meestal 
zal ongeslachtelijke voorplanting optreden. Daarna begint het vrouwtje met de aanmaak van 100 
tot 1000 eitjes die verder in haar lichaam rijpen. Als de eitjes rijp zijn, sterft het vrouwtje en 
breekt het los van de wortel. Haar huid is ondertussen omgezet in een cystenwand die de eitjes 
verder blijft beschermen gedurende meerdere jaren (Vleugels, 2014).  

 

Figuur 4: Levenscyclus van bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) (Vleugels, 2014) 
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Wortelknobbelaaltjes 

Wortelknobbelnematoden (Meloidogyne = Grieks voor ‘appelvormig vrouwtje’) komen wereldwijd 
voor en kunnen zich vermenigvuldigen op een brede reeks van landbouwplanten en onkruiden. 
Hun Nederlandse naam is afgeleid van de typische knobbels of gallen die ze vormen op het 
wortelstelsel of op knollen van planten. Het zijn sedentaire endoparasitaire nematoden: slechts 
enkele stadia bewegen zich vrij in de bodem, het grootste deel van hun leven zitten ze vast in de 
plant (Eldering et al., 2012). 

 Er bestaan diverse soorten wortelknobbelaaltjes. In België zijn maïswortelknobbelnematode 
(Meloidogyne chitwoodi), valse maïswortelknobbelnematode (M. Fallax), noordelijke 
wortelknobbelnematode (M. Hapla) en M. naasi (graswortelknobbelnematode) de belangrijkste 
soorten. M. chitwoodi en M. fallax zijn quarantaineorganismen binnen Europa (Eldering et al., 
2012). 

Schade door wortelknobbelaaltjes uit zich vooral in kwaliteitsverlies bij economisch belangrijke 
gewassen: aardappelen, schorseneren en wortelen kunnen volledig waardeloos worden. 

Het maïswortelknobbelaaltje vermenigvuldigt zich zowel op mono- als dicotylen, eenjarigen en 
meerjarigen, waardoor bestrijding door teeltrotaties moeilijk is. Daartegenover staat dat de 
natuurlijke sterfte in gewasloze perioden oploopt tot 90%. De laatste jaren zijn er wel een aantal 
rassen bladrammenas ontwikkeld met resistentie tegen dit aaltje (Hoek, 2011; Eldering et al., 
2012).  

De levenscyslus van Meloidogyne spp. is voorgesteld in figuur 6. De eitjes worden door de 
volwassen vrouwtjes afgezet in een gelatineuze massa en vormen een ‘eipakketje’. Deze 
eipakketten worden meestal aangetroffen aan het oppervlakte van wortels maar kunnen ook 
deels of volledig in de wortels worden afgezet. De eipakketjes zijn initieel zacht en doorzichtig tot 
wit, maar worden bruiner bij het ouder worden. In elk eitje ontwikkelt zich een eerste stadium 
juveniel (J1). Deze J1 vervellen terwijl ze nog in het eitje zitten tot een tweede stadium juveniel 
(J2). De J2 komen meestal spontaan uit het eitje wanneer er voldoende vocht is en de 
temperatuur gunstig is. Eitjes, volwassen mannetjes en J2 zijn de enige stadia die vrij in de 
bodem aanwezig zijn. J2 gaan in de bodem op zoek naar een waardplant en dringen deze 
binnen, meestal via de worteltip. In de wortel verplaatsen de J2 zich tussen de cellen tot bij de 
vaatbundels. Hierbij worden geen cellen beschadigd, waardoor de plant geen infectie 
waarneemt. Aan de vaatbundels induceren de J2 de vorming van ‘reuzencellen’ die als 
voedingssite dienen. Wanneer de reuzencellen zich vormen, zwelt het plantenweefsel rond deze 
cellen op tot typische knobbels of gallen. Afhankelijk van de plantensoort en de nematodensoort, 
zijn de knobbels soms klein of afwezig. Na de vorming van een voedingsite (reuzencellen) zwelt 
de J2 op en stopt met zich te voeden. De nu flesvormige J2 ondergaat kort na elkaar twee 
vervellingen tot J3 en J4. Deze derde en vierde stadium juvenielen voeden zich niet en zijn dan 
ook even groot. De J4 vervellen nu een laatste keer tot volwassen vrouwtje of mannetje. 
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Volwassen vrouwtjes zijn peervormig en leggen eitjes in een ‘eipakketje’. Afhankelijk van de 
waardplant en de omstandigheden kunnen vrouwtjes tot 1000 eitjes produceren. Mannetjes, 
daarentegen, ondergaan een heuse transformatie: ze zijn opnieuw wormvormig en veel groter 
dan de juvenielen. Mannetjes verlaten de wortel en kunnen vrij in de bodem worden 
aangetroffen. In de meeste gevallen is er echter ongeslachtelijke voortplanting: mannetjes 
komen enkel voor in ongunstige omstandigheden. De duur van de levenscyclus is afhankelijk 
van de temperatuur en de waardplant. De temperatuur in de bodem is ideaal in de zomer en het 
najaar (12 tot 16°C). Meer resistente waardplanten verhinderen of vertragen de ontwikkeling van 
eipakketten. Bij M. chitwoodi kunnen er meerdere generaties per seizoen gevormd worden 
(Vleugels, 2014) 

 

Figuur 5: Levenscyclus van wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) (Vleugels, 2014) 

2.3.2. Aaltjesremmende werking van groenbedekkers 
Raadpleging van het aaltjesschema (aaltjeschema.nl) laat toe te zien welke groenbedekker 
resistent is tegen een bepaald aaltje. Dit laat een eenvoudige selectie toe. 

De productie van aaltjesremmende stoffen (glucosinolaten, de hydrolyseproducten, enzymen, 
e.a.) is niet in elke cultivar even sterk aanwezig. Er is een vermoeden dat de nematicide werking 
niet door één genproduct komt maar door meerdere. Combinatie van meerdere genproducten in 
één cultivar is een veredelingsdoel dat wordt toegelicht in de volgende sectie. 
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Tabel 6: Aaltjeschema ( WageningenUR, 2015) 

 

2.4. Veredeling van groenbedekkers 
Algemeen heeft de plantenveredeling als doel het genotype van de planten aan te passen zodat 
ze beter bruikbaar zijn voor de mens. Dit kan betrekking hebben op een verhoogde opbrengst, 
een betere kwaliteit, een verhoogd resistentieniveau tegen ziekten, plagen en abiotische stress, 
een gewijzigde bloemkleur maar ook om het gewas beter geschikt te maken voor een 
mechanische oogst,  verminderde arbeidsinput, e.a. Bij groenbedekkers is de veredeling vooral 
gericht op een snelle bedekking van de bodem gepaard gaande met veel biomassa, weinig 
zaadvorming en goede handelbaarheid (onderwerken), zoals aangehaald in sectie 3.3. Bovenop 
deze doelen is resistentie tegen pathogene aaltjes een belangrijk veredelingsdoel bij 
groenbedekkers. 

De voortplantingswijze van een plantensoort bepaalt welke strategie en methoden gebruikt 
worden in de plantenveredeling. De ontwikkelde rassen vertonen uiteraard in sterke mate de 
eigenschappen van de gevolgde veredelingsprocedure. Veredeling bij zelfbestuivers leidt tot 
rassen opgebouwd uit één lijn, eventueel uit meerdere lijnen (multilijnrassen). Kruisbestuivers 
geven heterogene, sterk heterozygote planten (open-pollinated). Dit heeft te maken met de 
zelfincompatibiliteit. Kort gezegd zal dit genetisch systeem langs fysiologische weg, 
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gametenvereniging verhinderen, zonder dat daarbij defecte of rudimentaire gameten betrokken 
zijn. Dit fenomeen verschilt tussen de cultivars en is omgevingafhankelijk (Kobayashi et al., 
2006; Haesaert, 2014). 

2.4.1. Veredeling bij gele mosterd en bladrammenas 
Bladrammenas en gele mosterd worden momenteel veredeld via familieselectie. Hieronder 
wordt de wijze van veredeling door ILVO plant beschreven. Deze wijze is vergelijkbaar bij 
andere veredelingsbedrijven. 

Bij familieselectie vertrekt men van een populatie van bestaande rassen, eigen families en 
populaties met goede eigenschappen (een goede resistentie tegen Heterodera schachtii en 
Meloidogyne chitwoodi zijn zeer belangrijk, gevolgd door een goede zaadopbrengst, snelle 
bodembedekking, late bloei,…). Van ieder ras, familie of populatie zaait men enkele tientallen 
planten uit in buisjes met zand in de aaltjesproef (gerandomiseerd in bakken). Men voert de 
aaltjesproef uit, en selecteert de meest resistente planten uit de beste 
rassen/families/populaties. De meest resistente planten worden in grote potten gezet en bloeien 
samen af in een quarantaineserre (want M. chitwoodi is een quarantaine organisme). De 
bestuiving in de quarantaineserre gebeurt via vliegen, hommels of zelden via handbestuivingen. 
Omdat alle planten elkaar kunnen bestuiven, spreekt men van ‘open bestoven populaties’. In 
de praktijk vinden kruisingen plaats tussen de meeste planten, maar niet tussen alle planten 
(o.a. door ongelijk bloeitijdstip). Men oogst zaad op alle planten individueel. Het zaad mag uit de 
serre. Alle andere plantendelen en de potgrond worden vernietigd (grondstomer) en de potten 
worden ontsmet. Hiermee is cyclus 1 beëindigd. Ieder zaadlot dat geoogst wordt op een plant is 
een half-sib familie (1 moederplant bestoven door talrijke vaderplanten). Men doet een selectie 
voor zaadopbrengst: enkel families van moederplanten die veel zaad opbrachten, worden 
weerhouden. 

De beste families uit cyclus 1 worden opnieuw uitgezaaid in een aaltjesproef. Men selecteert 
opnieuw de beste planten uit de beste families. Families die gemiddeld zwak scoren, worden 
integraal verwijderd, ook indien hier toch enkele niet aangetaste planten bij zitten. Families die 
gemiddeld goed scoren, bevatten typisch relatief veel (meestal dominante) allelen die zorgen 
voor het goede fenotype. Deze allelen zijn overdraagbaar naar het nageslacht. Echter, een 
fenotypisch goede plant uit een gemiddeld zwakke familie heeft doorgaans niet deze 
accumulatie van gunstige dominante allelen, maar een toevallige (heterozygote) combinatie van 
allelen. Men spreekt van dominantie-effecten i.p.v. additieve effecten. Dominantie-effecten zijn 
echter niet overdraagbaar naar het nageslacht (enkel additieve effecten). Door deze sterke 
planten uit zwakke families weg te selecteren, bereik je sneller het selectiedoel. Dit is de kracht 
van familieselectie vergeleken met massaselectie. De meest resistente planten uit de beste 
families worden opnieuw ingepot in grote potten, bloeien samen af in een quarantaine serre, en 
men oogst zaad individueel per plant. Hiermee is cyclus 2 beëindigd. 
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Men start cyclus 3 analoog aan cyclus 1 en 2. Na 3 tot 5 cycli is de resistentie meestal hoog 
genoeg om een of meerdere candivar(s) of kandidaat rassen te maken. Dit gebeurt door de 
overgebleven families (elitefamilies) in te delen op gelijke fenotypypische kenmerken (gelijke 
bloemkleur, bladkleur, e.a.).  Zaad van deze elitefamilies wordt uitgezaaid in een aaltjesproef 
met enkel Heterodera schachtii, omdat de planten dan naar buiten mogen. Per candivar plant 
men vervolgens een 50-tal resistente planten op het veld en selecteren naar homogeniteit. Men 
oogst zaad in bulk. Dit zaad is dan de candivar.  

Omdat men zaad geoogst heeft op 50 planten, is er voldoende zaad voor veldproeven. Nu heeft 
men meteen ook data over de zaadopbrengst van de candivar: is deze onvoldoende, dan gaat 
de candivar niet door. Candivar(s) met goede zaadproductie worden in een opbrengstproef 
aangelegd (na wintergranen in augustus), om te kijken of hij goed is voor snelle 
bodembedekking, late bloei, beperkte winterhardheid. Tegelijk test men de candivar(s) opnieuw 
in de aaltjestoets, om zijn resistentie tegen beide aaltjes te bevestigen. Wanneer de candivar(s) 
in beide proeven een goed resultaat behalen, kan men ze aanmelden bij de officiële 
rassenproeven (OHB en CGW onderzoek).  

Het OHB onderzoek zal de candivar beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en 
bestendigheid (OHB). Een cultivar is onderscheidbaar als hij zich voor één of meer fenotypische 
kenmerken onderscheidt van elke andere cultivar die in de EU reeds is toegelaten of waarvoor 
een aanvraag is ingediend. Een cultivar is voldoende homogeen wanneer de planten van deze 
cultivar in de uitingsvorm van alle belangrijke eigenschappen met elkaar overeenstemmen of 
genetisch identiek zijn, rekening houdend met de vermeerderingswijze. Een candivar dient 
minstens zo homogeen te zijn als de vergelijkbare rassen. Een cultivar is bestendig wanneer hij 
na opeenvolgende vermeerderingen nog steeds voldoet aan zijn beschrijving (Pannecoucque & 
Van Waes, z.j.). 

Het CGW onderzoek zal de candivar onderzoek op cultuur- en gebruikswaarde (CGW). Een 
cultivar bezit een voldoende cultuur- en gebruikswaarde wanneer hij ten opzichte van de 
bestaande cultivars een duidelijke verbetering betekent, hetzij voor de teelt, hetzij voor de 
valorisatie van de oogst of de daaruit verkregen producten. Voor bladrammenas en gele 
mosterd omvat dit onderzoek vooral proeven rond aaltjesresistentie, die in Duitsland 
plaatsvinden (Pannecoucque & Van Waes, z.j.). 

Wanneer de candivar(s) slagen voor de OHB en CGW proeven, mogen ze ingeschreven worden 
op de rassenlijst, en kan je zaad verkopen. De candivar wordt dan een cultivar. 

2.4.2. Hybriden 
De zelfincompatibiliteit is ook belangrijk als men gaat werken met inteeltlijnen om hybriden te 
bekomen via de traditionele methode. Zoals de naam doet vermoeden, zijn inteeltlijnen, het 
resultaat van vijf tot zeven generaties zelfbestuiving, waardoor een hoge graad van homozygotie 
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(identieke genen in chromosoomparen) bereikt wordt. Wanneer men twee inteeltlijnen kruist, 
bekomt men een F1-hybride. Bij F1-hybride kan er een heterosiseffect optreden. Heterosis is: ‘de 
mate waarin de F1 het gemiddelde van de ouders overtreft’ (Haesaert, 2014). Anders gezegd 
zullen we door het kruisen van inteeltlijnen uit een sterk verschillende en complementaire 
genetische achtergrond, een heterozygote hybride krijgen. Bij heterosis is de 
combinatiegeschiktheid van de inteeltlijnen echter van groot belang. 

Wanneer men bij kruisbloemige groenbedekkers hybride zou willen maken, moet men het 
probleem van zelfincompatibiliteit omzeilen. Hiervoor bestaan verschillende methodes: 

• Knopbevruchting: rijpe pollenkorrels worden op onrijpe stempels van dezelfde plant 
gebracht; blijkbaar is in onrijpe stijlen de incompatibiliteit nog niet tot expressie 
gekomen. 

• Vertraagde bevruchting: oude stempels laten zich vaak bevruchten door eigen pollen 
• Bestraling van stijlen met X-stralen; 
• Temperaturen van 30° C tot 60 °C breken de incompatibiliteit in de stijlen af; 
• Enten van stijlen: men laat pollen kiemen op een stempel met compatibele S-allelen 
• In vitro bevruchting 

Het doel is dus telkens de expressie van de zelfincompatibiliteit te onderdrukken(Haesaert, 
2014).   

Echter, bovengenoemde methoden vereisen nog steeds vijf tot zeven generaties zelfbestuiving 
om inteeltlijnen te maken, alvorens hybriden gemaakt kunnen worden. Er rijst de vraag of er 
geen andere, snellere technieken mogelijk zijn. Voorlopig is hybrideveredeling nog 
toekomstmuziek bij bladrammenas en gele mosterd. De beschrijving van het principe is wel 
nodig omdat dit de basis vormt voor de microsporencultuur (zie sectie 6), die op de vraag een 
antwoord wil bieden. 

In wat volgt zal men een mogelijke oplossing weergeven waarbij het mogelijk zou zijn om in één 
generatie, inteeltlijnen te bekomen. Zo kan men hybriden construeren zonder de tijdrovende 
familieselectieprocedure te doorlopen. 

2.5. Microsporencultuur 

2.5.1.De plasticiteit van het plantenrijk als basis voor 
microsporencultuur  

Bij het grote deel van de planten vindt embryogenese plaats wanneer de vrouwelijke gameet 
(eicel) samensmelt met de mannelijke gameet (zaadcel). De gevormde unicellulaire zygote gaat 
door een reeks van celdelingen en differentiaties van de cellen, om finaal een embryo te 
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vormen. In de eenvoudigste vorm zal er zich een scheut en een wortelmeristeem vormen. Na 
kieming zal er zich een nieuwe plant vormen.  

Het plantenrijk wordt gekarakteriseerd door een grote variatie op vlak van ontwikkeling. Een 
voorbeeld hiervan is het vermogen van sommige planten om embryo’s te vormen uit cellen die 
niet afkomstig zijn van de zygote, sporofytische apomixis genaamd. Het resultaat zijn klonen van 
de moederplant. Somatische embryogenese baseert zich op dit principe.  

Het genotype van de moederplant en de klonen zullen identiek zijn. Dit principe wordt dan ook 
gebruikt voor de plantenvermeerdering van een gewenst genotype. Een voorbeeld zijn de 
broedbolletjes in de bloeiwijze van Allium soorten (o.a. bij prei) (Haesaert, 2014). 

Een andere vorm van toepassing van de plasticiteit van het plantenrijk is gametofytische 
embryogenese, waar de mannelijke of vrouwelijke gameten worden geïnduceerd om embryo’s 
te vormen, dus zonder bevruchting. De embryo’s zullen haploïd zijn en dus de helft van de 
chromosomen bevatten in vergelijking met de ouderplanten. Hier uit de plasticiteit zich in een 
overlevingstechniek, waarbij deze planten zich bij uitwendige veranderingen (omgevingsstress) 
toch nog kunnen voortplanten. De gevormde haploïde embryo’s kunnen uitgroeien tot volwassen 
planten, maar deze zullen steriel zijn door hun onvermogen tot vorming van gameten. Door 
chromosoomverdubbeling, die spontaan of geïnduceerd door een 
chromosoomverdubbelingsagens tot stand komt, kan het voorplantingsvermogen hersteld 
worden. Het resultaat zijn fertiele, homozygote planten, verdubbelde haploïden of dihaploïden 
genaamd (Chun & Na, 2011; Pink et al., 2008; Soriano, Li & Boutilier, 2013; Germanà, 2010; 
Islam & Tuteja, 2010). 

De natuurlijke expressie van haploïde planten werd voor het eerst waargenomen in 1921 door 
Blakeslee et al. bij Datura stramonium L. (doornappel). Hierna werd het fenomeen ook meerdere 
keren beschreven bij Nicotiana tabacum (tabak) en Triticum compactum (dwergtarwe) (Chun & 
Na, 2011; Islam & Tuteja, 2010).  

Wanneer men er in slaagt om die omgevingsstress kunstmatig toe te voegen, kan men zelf 
dubbele haploïden construeren. Deze kan men gebruiken als inteeltlijnen bij de 
hybrideveredeling maar ook voor genetische analyse van kwantitatieve kenmerken, selectie van 
mutatie, constructie van linkage mappen, zichtbaar maken van genetische variatie en als een 
tool voor biochemisch en fysiologisch onderzoek (Pink et al., 2008; Soriano, Li & Boutilier, 
2013).  

In praktijk zal men de mannelijke gameten gebruiken vanwege de grotere hoeveelheid 
mannelijke gametofyten versus vrouwelijke. Androgenese omvat het proces waarbij deze 
mannelijke gametofyten afwijken van hun normale pathway tot een embryo pathway. Men kan 
hiervoor pollen gebruiken of de voorlopers van de pollen, microsporen genaamd, waarbij men 
deze zal aanduiden als antherencultuur respectievelijk microsporencultuur (Chun & Na, 2011; 
Islam & Tuteja, 2010; Germanà, 2010;).    
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2.5.2. Antherencultuur vs. microsporencultuur 
Embryogenese in pollen wordt normaal geïnduceerd door antheren- of microsporencultuur. 
Antherencultuur wordt gekozen vanwege zijn simpliciteit t.o.v. microsporencultuur, waar men 
somatische weefsel moet verwijderen. Dit vergt meer techniek en apparatuur (Germanà M., 
2010). Want de antheerwand beperkt de toegankelijkheid tot de gametofyt. Dit is niet het geval 
bij de geïsoleerde microsporen. De wand zal de invloed van buitenaf (stresscondities) gaan 
maskeren. Ook fouten in het medium zullen gemaskeerd worden. Anderzijds zal ook somatisch 
weefsel in het medium geïnduceerd kunnen worden met klonen van de ouderplant als gevolg. 
Dit ruis is ongewenst, aangezien men tot haploïde of verdubbelde haploïde (DH) planten wil 
komen (Murovec & Bohanec, 2012; Islam & Tuteja, 2010).  

Samenvattend kan men dus stellen dat microsporencultuur meer gevoelig zal zijn voor 
omgevingsinvloeden dan antherencultuur . Een licht hogere kwaliteit van de embryo’s werd 
gevonden t.o.v. antherencultuur. Men stelt vast dat vroegere stadia meer respons geven op 
stresscondities, terwijl oudere stadia meer resistent zullen zijn tegen stresscondities (Germanà 
M., 2010; Murovec & Bohanec, 2012; Islam & Tuteja, 2010). Ook zal het optimale stadium voor 
antherencultuur vroeger liggen dan dat voor microsporencultuur. De frequentie in embryo 
ontwikkeling is volgens Kunz et al. 20 keer hoger dan bij antherencultuur (Kunz et al. 1999). De 
eerste keer dat haploïde embryo’s succesvol in vitro konden opgekweekt worden d.m.v. 
microsporen was door Guha en Maheshwari op Datura innoxia uit de Solanacceae familie in 
1964. Sindsdien zijn er protocols gepubliceerd van meer dan 250 plantensoorten verspreid over 
alle families van het plantenrijk. Tijdens de laatste 20 jaar heeft de productie van dubbele 
haploïden zijn toepassing gevonden in belangrijke economische gewassen zoals: appel, gerst, 
tarwe, triticale, rijst, maïs, vlas en tabak. Wel moet vermeld worden dat androgenese in vele 
economisch belangrijke gewassen moeilijk lukt (Murovec & Bohanec, 2012; Islam & Tuteja, 
2010).  

2.5.3. Algemeen protocol 
Het algemeen protocol begint bij het opgroeien van generatieve planten onder gecontroleerde 
omstandigheden. Het genotype van deze planten is de belangrijkste factor die de kans op 
slagen bepaalt (Kunz et al., 1999). 

Na het in bloei komen van de ouderplanten worden de microsporen geïsoleerd. De bepaling van 
het microsporenstadia bij deze isolatie is cruciaal. Dit komt doordat niet elk stadium van de 
pollenontwikkeling even vatbaar is om over te gaan naar een embryo-pathway. Het laat-
uninucleaat stadium is hiertoe het best geschikt. Microsporenstadia zijn gecorreleerd met 
morfologische merkers zoals bloemknopgrootte, antheergrootte, antheerkleur, enzovoorts. Men 
zal een van deze merkers gebruiken om het ontwikkelingsstadium van de microsporen in de 
bloemknop te voorspellen. Vervolgens zal men bloemknoppen verzamelen die voldoen aan de 
bepaalde merker. De bloemknoppen worden gesteriliseerd om contaminatie bij incubatie te 
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vermijden. Vervolgens worden de bloemknoppen kapotgemaakt in een isolatiemedium dat 
ervoor zorgt dat de microsporen niet sterven. De microsporen zullen hierin loskomen van de 
antheren en overgaan in het isolatiemedium. Door deze oplossing te filteren bekomt men een 
oplossing met een zo laag mogelijke massa aan somatisch weefsel. De volgende stap is de 
microsporen overbrengen naar het cultuurmedium. Het cultuurmedium zal de microsporen 
moeten voorzien van nutriënten en de nodige osmotische regulatie tijdens de incubatie.  Hier 
zullen de microsporen moeten geïnduceerd worden om over te gaan naar embryogenese i.p.v. 
verder de normale pathway te volgen tot pollenkorrels (gametogenese). Door een bepaalde 
stressconditie kunnen de microsporen hiertoe geïnduceerd worden. Wanneer er embryo’s 
beginnen uit te groeien, moeten deze verplaatst worden naar een regeneratiemedium waarop ze 
kunnen uitgroeien tot kleine plantjes. De plantjes worden dan later overgebracht naar een 
plantmedium. Op dat moment wordt het ploïdiegetal gemeten, om na te gaan of de plantjes in 
kwestie haploïde of dubbelhaploïd zijn. Tenslotte zal men de planten in potgrond plaatsen, 
waarna men het DH zaad kan oogsten. 

Het gebruikte protocol verschilt naargelang de plantensoort en zelfs naargelang de cultivar 
(Islam & Tuteja, 2010 , Ochatt et al., 2009; Chung & Na, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6:  Schematische voorstelling pathways voor microsporenontwikkeling 

(Islam & Tuteja, 2010) 
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De hoofdfactoren die haploïde inductie bepalen  en de hieropvolgende regeneratie van embryo’s 
zijn: 

• het genotype van de donorplant 
• de fysiologische conditie van de donor plant  
• het ontwikkelingsstadia van de microsporen 
• de voorbehandeling (stressbehandeling) 
• de samenstelling van het cultuurmedium  
• fysische factoren tijdens de embryo groei (licht en temperatuur) 

(Murovec & Bohanec, 2012; Islam & Tuteja , 2010; Chun & Na, 2011) 

Hieronder worden de verschillende stappen in het protocol gedetailleerd besproken met op het 
einde van elke stap een tabel met de gebruikte methode voor verschillende gewassen. 

2.5.4. Stappen in microsporencultuur  
Eerst en vooral moet vermeld worden dat er geen universeel protocol bestaat dat microspore 
embryogenese toelaat bij elke soort. De respons op een protocol is zeer genotypeafhankelijk. 

Groeien van generatieve planten 

Het protocol begint bij het groeien van generatieve planten. Het genotype zal een bepalende 
factor zijn voor het verder verloop van microsporencultuur. De gekozen planten zullen zoals 
eerder gezegd gewenste kenmerken bevatten welke men wil isoleren of gebruiken om hybriden 
te construeren.  

De conditie waarin deze planten groeien spelen niet alleen een rol bij de productie van embryo’s 
maar ook bij de regeneratie van embryo’s. Om de volgende stap met een hoge betrouwbaarheid 
te kunnen uitvoeren, worden deze planten best in gecontroleerde omstandigheden (groeikamer) 
gekweekt. Sommige soorten hebben na deze vegetatieve fase een vernalisatiebehoefte om tot 
zaadvorming te komen (generatieve fase). Bij Brassica soorten is er echter geen 
vernalisatiebehoefte en is een temperatuur tussen 15 en 20 °C ideaal voor de vorming van 
bloemknoppen (Ferrie & Caswell, 2011).
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Tabel 7: Groeicondities donorplanten bij verschillende soorten 

Soortnaam Vegetatieve fase (VF) Generatieve fase (GF) Bron 

Erwt (Pisum 
sativum L.) 

serreomstandigheden: 22/19 °C, 
16/8 u dag/nacht cyclus met 60-
70% relatieve vochtigheid (RV) 

zelfde als VF Ochatt et al., 
2009 

Ethiopische 
mosterd 

(Brassica 
carinata A. 

Braun) 

Groeikamer: 20/17 °C, 16/8 u 
dag/nacht cyclus met LI: 230 

μmol/m2s1 

Groeikamer: 10/5 °C, 16/8 
u dag/nacht cyclus met LI: 

127 μmol/m2s1 

Yazdi et al., 
2013 

Indische mosterd 

(Brassica juncea 
L.) 

veldomstandigheden: in India, 
rijafstand: 30cm, plantafstand: 

10 cm 

groeikamer: 21°C/16°C, 
16u/8h dag/nacht cyclus 

met 40%/70% RV en 
lichtintensiteit (LI) 320 μm	  

m-‐2s-‐1 

Prem, Gupta 
& Agnihotri, 

2004 

Indische mosterd 

 

Groeikamer: 21/18 °C, 16/8 u 
dag/nacht cyclus met LI: 220 

μmol/m2s1 

Zelfde als VF Lionneton et 
al., 2001 

Koolzaad 
(Brassica napus 

L.) 

groeikamer: 18-20 °C, 16 u  
fotoperiode 

groeikamer: 18-20 °C, 
16h fotoperiode 

Ardebili et 
al., 2011 

Radijs 
(Raphanus 
sativus L.) 

groeikamer (details onbekend) vernalisatie: 6°C, 16u 
fotoperiode, 60 μm	  m-‐2s-‐1, 

8 weken 

Nadien groeikamer: 25°C, 
16u fotoperiode, 60 

μmol/m2s1 

Chun & Na, 
2011 

Radijs groeikamer (details onbekend) vernalisatie: 6°C, 16u 
fotoperiode, 50 μm	  m-‐2s-‐1, 

8 weken 

Nadien groeikamer: 25°C, 

Chun, Park 
& Na, 2011 
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16u fotoperiode, 150 
μmol/m2s1 

Rogge (Secale 
cereale L.) 

groeikamer: 25 °C/18 °C, 16u/8u 
dag/nacht cyclus met LI: 200 

μmol/m2s1 

vernalisatie: 

4 °C voor 10-12 weken 

Nadien groeikamer: 18 
°C/13 °C, 16u/8u met LI: 

200 μmol/m2s1 

Guo & Pulli, 
2000 

Tarwe (Triticum 
aestivum L.) 

groeikamer: 15°C/12°C, 16u/8u 
dag/nacht cyclus met 60% 

vochtigheid en LI: 10000 lux 

vernalisatie: 4°C, 
10u/14u, dag/nacht cyclus 
met 80% vochtigheid en 

LI: 10000 lux 

Indrianto et 
al., 2000 

 

Bepalen ontwikkelingsstadia 

Wanneer de donorplanten bloemenknoppen beginnen te vormen, is de volgende stap de juiste 
bloemknoppen isoleren. Het algemeen protocol vermeldt reeds dat microsporen kunnen afwijken 
van hun normale pathway en embryo’s gaan vormen. De belangrijkste vragen die we ons dus 
kunnen stellen zijn: Hoe ziet de ontwikkeling van pollenkorrels eruit voordat het pollen wordt? 
Welk fase(s) zijn vatbaar om over te gaan tot vorming van embryo’s? Is er correlatie tussen 
meetbare visuele parameters en het ontwikkelingsstadium van het pollen? 

Pollen wordt geproduceerd in de antheren. Tijdens de ontwikkeling van ongedifferentieerde 
cellen (primordia) vormen er zich twee groepen cellen. De eerste groep zijn de  reproductieve of 
sporogene cellen, van waaruit de microsporen zich ontwikkelen  in de centrale cellen van de 
antheer. De tweede groep cellen zijn niet-reproductief en vormen de weefsellagen van de 
antheer. De reproductieve cellen doorlopen twee fases om van het primordium naar de 
volwassen pollenkorrel te ontwikkelen: de microsporogenese en de microgametogenese (figuur 
10). 

Tijdens de microsporogenese gaan de diploïde sporogene cellen differentiëren tot 
pollenmoedercellen of meïocyten. Elke pollenmoedercel gaat door meïose, vier haploïde 
microsporen vormen (tetrade). De fase wordt beëindigd met het vrijlaten van de  unicellulaire 
microsporen.  

Vervolgens vindt de microgametogenese plaats waarbij elke microspore 2 mitotische delingen 
zal ondergaan tot volgroeide binucleaat of trinucleaat mannelijke gametofyten. De fase begint bij 
de expansie van de microspore door de vorming van een grote vacuole. Dit gaat gepaard met 
de verschuiving van de kern van een centrale positie naar de buitenzijde. Vervolgens ondergaat 
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de microspore de eerste mitotische deling (PMI), waardoor twee ongelijke cellen verschijnen: 
een grote vegetatieve cel en een kleine generatieve cel. De generatieve cel en de vacuole zullen 
opgenomen worden in het cytoplasma van de vegetatieve cel (een cel in een cel). De 
vegetatieve cel zal nu in groeifase 1 blijven en RNA, eiwitten, koolhydraten en vetten opslaan als 
bron om tot een succesvolle bestuiving te komen. 

Tenslotte ondergaat de generatieve cel een tweede mitose (PMII), zodat tricellulair pollen wordt 
bekomen. De laatste stap kan tijdens de ontwikkeling gebeuren, zoals bij kruisbloemigen, of 
tijdens de groei van de kiembuis, zoals bv. bij tabak (Twell, 2014; Touraev et al., 1997; Soriano, 
Li & Boutilier 2013). 

 

 

Figuur 7: Microsporogenese en microgametogenese (Twell, 2014) 

Het is bewezen dat microsporen totipotent zijn gedurende de uninucleate fase (voor PMI) en de 
vroege binucleate fase (tussen PMI en PMII). Wanneer men microsporen zou nemen uit 
vroegere fase (tetrade) dan zullen de microsporen niet overleven in de cultuurmedia, terwijl 
latere fases (laat-binucleaat en trinucleaat) niet meer kunnen switchen van gametogenese tot 
sporogenese. Een eindpunt hier is wanneer de vegetatieve cel zetmeel en lipiden begint op te 
slaan voor verdere ontwikkeling van het pollen (Touraev et al., 1997 ; Faria Maraschin et al., 
2005; Ochatt et al. 2009). 
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Morfologische merkers 

De ontwikkeling van het pollen is gecorreleerd  met veranderingen van andere delen van de 
bloem zoals de antheren, de kelkblaadjes, bloemknop, in sommige soorten de kleur van de 
antheren, e.a. Dit zijn dus, zoals hoger aangegeven, potentiële voorspellers voor het 
ontwikkelingsstadium van de microsporen. 

Het is belangrijk om een goede visuele morfologische merker te hebben met hoge 
betrouwbaarheid. De meetmethode moet daarenboven niet-invasief zijn. De producten om de 
bloemknoppen te steriliseren (bleekwater, ethanol) zijn namelijk zeer toxisch voor de 
microsporen maar minder voor de beschermende kelkblaadjes. 

De knoplengte is de meest gebruikte parameter voor de bepaling van het ontwikkelingsstadium 
van de microsporen, omdat deze op een makkelijke en snelle manier bepaald kan worden 
(Prem, Gupta & Agnihotri, 2004; Parra-Vega, Gonzalez-Garcia & Segui-Simarro, 2013). 

Om een visuele merker (bv. knoplengte) te linken aan het ontwikkelingsstadium (laat uninucleaat 
tot binucleaat), dient er microscopisch onderzoek te gebeuren. Men zal bloemknoppen indelen 
in categorieën (bv 2-3cm, 3-4 cm,…), met een nauwe range per categorie. Per categorie zal 
men de geschikte bloemknoppen gaan kapotmaken om de microsporen isoleren in een 
oplossing. Deze oplossing doet dienst als osmoseregulator. Hierna zal men een fluorescerende 
kleurstof toedienen aan de oplossing die kan binden met dubbelstrengig DNA, zodat zichtbaar 
wordt hoeveel kernen er zijn, om zo de ontwikkelingsfase te determineren. Op figuur 11 zijn de 
verschillende stadia van de pollenontwikkeling weergegeven met bijbehorende kleuring met de 
fluorescente kleurstof (DAPI). 

DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindole) is de meest gebruikte fluorescerende kleurstof voor DNA-
kleuringen. DAPI bindt sterk op A-T rijke zones en kan ongeremd de celmembraan passeren, 
waardoor het zowel in dode als in levende cellen bruikbaar is. DAPI bindt op dubbelstrengig 
DNA en op RNA. De absorptie maxima van DAPI bij binding met dsDNA, liggen bij een 
golflengte van 461 nm (blauw), terwijl bij binding met RNA hogere golflengten geëxiteerd 
worden. Een werkoplossing van 50 µl/ml DAPI-oplossing, 6 µg/ml DAPI opgelost in PBS, is 
gebruikelijk (Atale et al., 2014; Ferrie & Caswell, 2011).  
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Figuur 8: Pollenontwikkeling met bijbehorende DAPI-kleuring (Vandermoere, 2014) 

 

Tabel 8: Geïsoleerde stadia en de gebruikte parameters bij verschillende soorten 

Soortnaam Geïsoleerd stadium Parameter Bron 

Erwt uninucleaat knoplengte en -breedte Ochatt et al. 2009 

Ethiopische 
mosterd 

LU en VB knoplengte Yazdi et al., 2013 

Indische 
mosterd 

LU knoplengte 
Prem, Gupta & Agnihotri, 
2005; Lionneton et al., 

2001 

Koolzaad 
laat uninucleaat 
(LU) en vroeg 

binucleaat (VB) 

knoplengte en 
bloembladlengte/antheerlengte 

Gu, Hagberg & Zhou, 2004 

Radijs LU en VB knoplengte 
Chun & Na, 2011; Chun, Na 

& Park, 2011; Takahata, 
Komatsu & Kaizuma, 1996 

Rogge 
midden- en laat 

uninucleaat 
verschil halmlengte en bladschede Guo & Pulli, 2000 

Tarwe 
midden- tot laat 

uninucleaat 
- Letarte et al., 2006 
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Isolatie van microsporen 

De isolatie van microsporen begint bij het verzamelen van knoppen. De grootte wordt bepaald 
door het hierboven beschreven onderzoek naar ontwikkelingsstadia. Een nauwe range van 
bloemknoplengte is nodig om een homogeen geheel van ontwikkelingsstadia te krijgen.  

De geïsoleerde bloemknoppen worden vervolgens gesteriliseerd om mogelijke contaminanten 
(bacteriën en schimmels) op het oppervlak te doden. Men doet dit veelal met  ethanol (70%) 
en/of verdund bleekwater (1-3%) gedurende 2-3 min. Vaak gebruikt men ook een druppel 
Tween (detergent/surfactant met emulgerende werking) in gedemineraliseerd water. Na deze 
sterilisatie zal men de knoppen driemaal wassen met gedemineraliseerd water. Na sterilisatie 
worden de microsporen via steriele vijzels of m.b.v. een blender losgemaakt van de antheren in 
een isolatiemedium. Het isolatiemedium moet de microsporen voorzien van de nodige nutriënten 
en het moet ook optreden als osmoseregulator. Kunz et al. concludeerden in 1999 dat 
verkleinen door het pletten tussen twee glasplaatjes de beste methode is voor de isolatie van 
microsporen. Vervolgens zal men de microsporen scheiden van de onrijpe eicellen en het 
somatisch weefsel (kelkbladen, bloemsteel, e.a.). Het somatisch weefsel is ongewenst. 
Enerzijds door de uitscheiding van fenolische componenten, die de microsporen negatief 
beïnvloeden. Anderzijds zal somatisch weefsel aanleiding geven tot ongewenst diploïd callus, 
embryo’s en zelfs planten. De separatie doet men door de oplossing door een zeef te halen. De 
grootte van de poriën kan verschillen naargelang de grootte van de microsporen van die 
bepaalde soort (Islam & Tuteja, 2012; Guo & Pulli, 1999). 

Tabel 9: Gebruikte isolatiemedia en densiteit van de microsporen bij verschillende soorten 

Soortnaam Isolatiemedium Bron 

Ethiopische	  mosterd	   NLN + 13% sucrose Yazdi et al., 2013 

Indische	  mosterd	   B5 + 13% sucrose Lionneton et al., 2001 

Indische	  mosterd	   B5 + 13% sucrose Prem, Gupta & Agnihotri, 2004 

Koolzaad	  (Brassica	  napus	  
L.) 

B5 + 13% sucrose 
Gu, Hagberg & Zhou, 2004; Zhao, 

Simmonds & Newcomb, 1995 

Koolzaad	  (Brassica	  napus	  
L.)	  

NLN + 13% sucrose 
Corral-Martinez, Parra-Vega & Segui-

Simarro, 2013 

Gerst (Hordeum vulgare 
L.)	  

0,2 M mannitol Guo & Pulli, 1999 
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Radijs B5 + 13% sucrose 
Takahata, Komatsu & Kaizuma 1996; 

Chun, Na & Park, 2011 

Radijs NLN + 13% sucrose, 
Chun & Na, 2011; Chun, Na & Park, 

2011 

Triticale (X	  Triticosecale	  
Wittmack) 

0,3 M mannitol + 200 mg/l 
cefotaxime 

Lantos et al., 2014 

Tarwe 0,4 M mannitol Letarte et al., 2006 

Zwarte	  mosterd	  
(Brassica	  nigra)	  

B5 + 13% sucrose Gu et al., 2014 

 

Cultuurmedium 

Na de isolatie van de microsporen vervangt men het isolatiemedium door cultuurmedium. Eerst 
wordt de microsporensuspensie in tubes gebracht en gecentrifugeerd, waarna de microsporen 
onderaan de tube als een pellet zichtbaar zijn. Men zal het supernatans verwijderen d.m.v. een 
pipet zonder de pellet op te zuigen. Hierbij voegt men dan het cultuurmedium en gaat men 
opnieuw centrifugeren. Deze stap kan verschillende keren herhaald worden, om het 
isolatiemedium zoveel mogelijk te verwijderen, maar wordt meestal beperkt tot drie keer.  

Het cultuurmedium zal de microsporen moeten voorzien van de nodige macro- en 
micronutriënten, vitamines en koolhydraten. Men kan ook antibiotica toevoegen als contaminatie 
een probleem is. Als koolhydraatbron en osmoseregulator wordt meestal gebruik gemaakt van 
sucrose, het meest verplaatste suiker in plantenweefsel. De hoeveelheid in het medium kan 
verschillen naargelang de soort van 5 tot 40%. Ook zullen voldoende aminozuren, mineralen en 
eventueel vitaminen in het medium worden voorzien.  

Deze laatste worden voorzien in een commercieel medium (MS, B5, NLN, e.a.). Finaal dient de 
pH aangepast te worden. Bij microsporencultuur ligt deze rond de 6 met lichte afwijkingen 
tussen soorten (Germanà, 2010; Ferrie & Caswell, 2011). 

Voor men kan incuberen zal men de densiteit van de microsporen aanpassen. De densiteit van 
de suspensie wordt bepaald met behulp van een Bürker-telraam (Germanà, 2010; Ferrie & 
Caswell, 2011; IGEM: University of Debrecen: transfection, z.j.).
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Tabel 10: Gebruikte cultuurmedia bij verschillende soorten 

Soortnaam 
Medium met 

beste resultaat 
Densiteit 
(ms/ml) 

Bron 

Appel (Malus 
domestica) 

N6 
70000-

1000000 
Höfer, 2004 

Erwt 
NLN + 13% 

sucrose 
20000 Ochatt et al., 2009 

Ethiopische mosterd 
NLN + 13% 

sucrose 
65000 Yazdi, Falk & Séguin-Swartz, 2013 

Indische mosterd 
NLN + 13% 

sucrose 
50000 Lionneton et al., 2001 

Indische mosterd 
NLN + 13% 

sucrose 
40000 Prem, Gupta & Agnihotri, 2004 

Koolzaad NLN + 13% 40000 
Corral-Martinez, Parra-Vega & 

Seui-Simarro, 2013 

Radijs 
0,5 NLN + 13% 

sucrose 
40000 

Chun & Na, 2011; Yakahata, 
Komatsu & Kaizuma, 1996 

Radijs 
0,5 NLN + 15% 

sucrose 
40000 Chun, Na & Park, 2011 

Triticale (X 
Triticosecale Wittmack) 

W14mi 35000 Lantos et al., 2014 

Tarwe MMS4 20000 Letarte et al., 2006 

Zwarte mosterd 
NLN + 13% 

sucrose 
100000 Gu et al., 2014 
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Stressinductie 

Stress is, zoals eerder vermeld, een inductor nodig om de microsporen te laten overgaan van 
een pollenvormende pathway tot een embryovormende pathway. Echter, de microsporen 
kunnen ook ongewenst callus vormen of overgaan tot apoptose of geprogrammeerde celdood 
(Germanà, 2010 ; Islam & Tuteje 2010; Touraev et al. 1995).  

Stress kan aangebracht worden onder de vorm van groeicondities van de donorplanten, 
voorbehandeling van de knoppen of microsporen en componenten in het cultuurmedium. Zelfs 
het oogsten en steriliseren van de knoppen en de isolatie van de microsporen is voor sommige 
plantensoorten voldoende stress voor embryo-inductie. De meest efficiënte stress varieert per 
soort en zelfs per cultivar. Veel gebruikte stressfactoren zijn koude- of hitteshock, 
nutriëntenstress, osmotische stress en colchicine behandeling. Recent geoptimaliseerde 
stressbehandelingen zijn hoge pH in het medium, polysachariden, toevoeging van zware 
metalen, elektrostimulatie en 2,4-D (dichloorfenoxyazijnzuur) voorbehandeling (Germanà, 2010; 
Ferrie & Caswell, 2011). Tabel 11 geeft een aantal stresscondities bij verschillende soorten. 

Colchicine, een alkaloïde, remt de mitose door de vorming van spoeldraden tijdens de metafase 
en anafase te verhinderen. Hierdoor wordt colchicine frequent gebruikt om het aantal 
chromosomen te verdubbelen bij kiemlingen. Echter, naast deze eigenschap kan colchicine ook 
embryo-inducerend werken (Islam & Tuteja 2010; Ochatt et al. 2009; Kunz et al 1999; Ferrie & 
Caswell, 2011; Germanà, 2010).  

Tabel 11: Stresscondities bij verschillende soorten 

Soortnaam Soort stress Stress met beste resultaat Bron 

Appel koudestress 4 °C voor 25-36 dagen 
Zhang et al., 

2013 

Ethiopische 
mosterd 

hittestress 32 °C voor 3 dagen 
Yazdi, Falk & 
Séguin-Swartz, 

2013 

Gerst 
blootstelling aan zware 

metalen 
10 μM	  kopersulfaat	  in	  

culturmedium 
Jacquard et al., 

2009 

Indische 
mosterd 

hittestress + inhibitie 
ethyleen 

32,5 °C voor 10-15 d. + 

10 μM	  AgNO3	  in	  cultuurmedium	  
(zilvernitraat) 

Prem , Gupta  & 
Agnihotri A., 

2004 
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Indische 
mosterd 

Nutriëntenstress + 
hittestress 

32,5 °C voor 7 dagen. Eerste 48u 
in NLN + 17% sucrose, vervolgens 

48u in NLN + 10% 

Lionneton et al., 
2001 

Koolzaad 
synthetische 

groeiregulator (auxine 
analoog) 

25 mg/l 2,4-D (voor 30 min.) 
Ardebili	  et	  al.,	  	  

2011 

Koolzaad colchicine 
25 μM	  colchicine	  in	  cultuurmedium	  

voor	  42u	  op	  25	  °C 

Zhao, Simmonds 
& Newcomb, 

1995 

Radijs hittestress 32,5 °C  voor 24 u. 
Chun & Na, 

2011 

Radijs 
Hittestress + inhibitie 

ethyleen 
32,5 °C voor 24 u + 0,05 mg/l 

AgNO3 in cultuurmedium 
Chun, Na & 
Park, 2011 

Radijs hittestress 
32,5 °C aantal dagen afhankelijk 

per cultivar (0-3 d.) 

Yakahata,	  
Komatsu	  &	  

Kaizuma,	  1996 

Rijst (Oryza 
sativa L.)	  

koudestress 6 °C voor 12 dagen Xie et al., 1997 

Tarwe	  
koudestress + 

stimulans 

4 °C voor 7 dagen + 
arabinogalactaan (1 mg/l) in 

cultuurmedium 

Letarte et al., 
2006 

Zwarte 
mosterd	  

hittestress 32 °C voor 24 u Gu et al., 2014 

 

Incubatie 

Tijdens de incubatie moeten de microsporen die een stressconditie hebben ondergaan of nog 
steeds ondergaan, ontwikkelen tot embryo’s. Tabel 12 geeft een aantal incubaties weer bij 
verschillende soorten. 
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Embryogenese 

Bij een stressbehandeling, meestal tussen de eerste mitotische deling (PMI) en de tweede 
mitotische deling (PMII), gaan microsporen opzwellen en ondergaat hun cytoplasma een 
structurele reorganisatie. De nucleus verplaatst zich naar een centrale positie en 
cytoplasmatische strengen zullen zich vormen. Hierna zijn er 3 verschillende pathways mogelijk:  

• In de eerste pathway is de PMI asymmetrisch, net als bij de sporogenese. Het resultaat 
is een generatieve en een vegetatieve kern. Vervolgens, en hier zit het verschil met de 
normale pathway, zal de vegetatieve kern zich meerdere keren delen om uiteindelijk een 
embryo te vormen. De generatieve kern deelt zich in twee sperma kernen, maar sterft af. 
Dit is de enige pathway van gecultiveerde microsporen van het vroeg binucleate stadium. 

• In de tweede pathway zullen de unicellulaire microsporen zich delen, tijdens PMI, in twee 
vegetatiefachtige kernen. Deze zullen verder delen tot uiteindelijk een embryo. 

• In de derde pathway zullen er twee dochterkernen geproduceerd door PMI, gaan 
fuseren. Deze zullen dan verder delen tot een embryo. Deze pathway is het resultaat van 
spontane dubbele haploïde planten. De link is echter niet duidelijk. 

Welke pathway er ook plaatsvindt, de vorming van embryo’s is steeds het resultaat. De twee 
eerste pathways komen in bijna alle soorten voor. Welke de meest voorkomende is, is 
afhankelijk van de soort. Bij sommige soorten (bv. koolzaad) zal na een van de vorige fases een 
embryoachtige structuur (ELS) te zien zijn. Deze ELS zal zich ontwikkelen in eerst hartvormige 
en dan torpedoachtige structuren zoals in de zygotische embyrogenese. Als laatste zal het 
embryo ontwikkelen tot het zaadlobstadium waarna er kieming volgt. Er is ook een indirecte 
pathway waarbij er eerst vele asynchrone delingen gebeuren met callus tot gevolg. De callus zal 
dan ontwikkelen tot een embryo. Bij kruisbloemigen wordt hoofdzakelijk de directe 
embryogenesis gevolgd, waar men de embryo’s meestal na 10 dagen incubatie kan detecteren 
(Touraev et al., 1997; Faria Maraschin et al., 2005; Islam & Tuteja, 2012; Ferrie & Caswell, 
2011).  

Tabel 12: Incubaties bij verschillende soorten 

Soortnaam Incubatie Bron 

Appel 27 °C zonder licht voor 9 maand Höfer, 2004 

Ethiopische mosterd 25 °C voor 12 dagen zonder licht + 21 °C 
voor 9 dagen op een shaker (45 rpm) in 

licht (16h, 70 µμmol/m2 .s) 

Yazdi, Falk & Séguin-
Swartz, 2013 
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Indische mosterd 25 °C voor 10-15 dagen zonder licht op 
een shaker (60 rpm) 

Prem , Gupta  & 
Agnihotri A., 2004 

Indische mosterd 24 °C voor 7-14 dagen zonder licht + 25 
°C voor 7 dagen een shaker (50 rpm) in 

dimlicht (45 µμmol/m2 .s) en dan 7-14 
dagen in licht (90 µμmol/m2 .s) 

Lionneton et al., 2001 

Radijs 25 °C voor 

14-15 dagen zonder licht + 25 °C voor 14 
dagen in licht ( 16u, 50 µμmol/m2 .s) op 

shaker (60 rpm) 

Chun & Na, 2011; 
Chun, Na & Park, 

2011 

Radijs 25 °C voor 3 weken zonder licht Yakahata,	  Komatsu	  &	  
Kaizuma,	  1996 

Rogge (Secale 
cereale L.) 

27 °C voor 28-35 dagen zonder licht Guo & Pulli, 2000 

Tarwe 28 °C voor 28-32 dagen zonder licht Letarte et al., 2006 

Koolzaad 28 °C voor 28-32 dagen zonder licht Corral-Martinez, Parra-
Vega & Segui-Simarro, 

2013 

Zwarte mosterd 25 °C voor 25 dagen zonder licht op een 
shaker (50 rpm) 

Gu et al., 2014 

 

Embryomedium 

Wanneer embryo’s in het zaadlob stadium aangetroffen worden in het cultuurmedium worden ze 
overgeplaatst naar embryomedium dat de embryo’s toelaat uit te groeien tot kiemplantjes. Het 
gebruikte medium verschilt ook hier van soort tot soort (zie tabel 13).  
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Tabel 13: Embryomedia bij verschillende soorten 

Soortnaam Embryomedium Bron 

Appel MS + 0,1 mg/l thidiazuron Höfer, 2004 

Ethiopische mosterd B5G medium Yazdi, Falk & Séguin-Swartz, 
2013 

Radijs MS medium + 3% sucrose, 8 
% agar 

Chun & Na 2011; Chun, Na 
& Park, 2011 

Radijs B5 medium + 2% sucrose + 
0,8% agar 

Yakahata,	  Komatsu	  &	  
Kaizuma,	  1996 

Koolzaad aangepast MS medium:  2 
g/l PAA, 0,5 mg/l kinetine, 
90 g/l maltose, 355 mg/l 

AZmix en 975 mg/l 
glutamine 

Letarte et al., 2006 

Indische mosterd NLN + 13% sucrose + 10 
µμM AgNO3 + 10 g/l agarose 

Prem , Gupta  & Agnihotri 
A., 2008 

Indische mosterd B5 medium + 0,8% agar Lionneton et al., 2001 

Rogge (Secale cereale L.) Solid 190-2 medium Guo & Pulli, 2000 

Tarwe MMS5 Letarte et al., 2006 

Zwarte mosterd MS medium + 2% sucrose + 
0,9% agar 

Gu et al., 2014 

 

Ploidieanalyse 

Wanneer kiemplantjes ontstaan uit de embryo’s moet worden nagegaan of deze haploïd zijn. 
Dubbel haploïde embryo’s ontstaan spontaan of door behulp van een verdubbelingsagens 
(colchicine, oryzalin of trifluralin) tijdens de vroege fases van de embryo-ontwikkeling (Faria 
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Maraschin et al., 2005). Haploïde planten zijn, zoals eerder vermeld, steriel door het 
onvermogen om stabiele gameten te vormen en zijn dus ongewenst bij veredeling.  

Steriliteit laat zich pas duidelijk zien tijdens de generatieve fase. Om tijd te besparen wordt er 
gebruikt gemaakt van een flowcytometrie om het ploïdieniveau reeds in een vroeg stadium te 
analyseren.  

De flowcytometer zal de DNA-inhoud van celkernen meten. De DNA-inhoud is namelijk 
gecorreleerd met het aantal chromosomen. Door te vergelijken met een standaard 
(plantenmateriaal van dezelfde soort met gekend ploïdieniveau) kan men het ploïdieniveau van 
het monster afleiden (Soriano, Li & Boutilier 2013; Islam & Tuteja , 2010; Germanà, 2010 ). 

Een flowcytometer met deeltjes in een vloeistof en bestaat daarom uit een optisch systeem, 
vloeistofsysteem en detectoren. Het analyseren van ploïdieniveau’s m.b.v. de flowcytometer 
verloopt als volgt: Eerst dient men de celkernen te isoleren. Dit gebeurt door een verkleining van 
het plantenmateriaal en toevoeging van een buffer die de kernen in suspensie brengen. 
Vervolgens wordt het mengsel van het plantenmateriaal en de suspensie op een zeef gebracht 
(20-100 µm afhankelijk van de plantensoort). De celkernen worden gekleurd met een 
fluorescente kleurstof met een grote affiniteit voor het DNA. DAPI is voor ploïdiebepalingen de 
meest gebruikte kleurstof. Vervolgens is het staal klaar voor analyse op het toestel. Het staal 
passeert een cuvet waar er een mantelvloeistof met hogere snelheid rond de staalstroom komt 
en door de druk de stroom versmalt. In de cuvet passeren de celkernen de lichtbron (UV led 
voor DAPI) en worden ze geëxiteerd door het UV licht. Filters zullen bepaalde golflengtes 
doorlaten tot aan de detectoren. De detectoren zetten het lichtsignaal om in een elektrisch 
signaal. Tenslotte zal het elektrisch signaal omgezet worden in een histogram, die de 
fluorescentie weergeeft per gemeten celkern. De x-as geeft de fluorescentieintensiteit weer, de 
y-as het aantal gemeten deeltjes. Er zal dus een piek te zien zijn bij de fluorescentiekanalen 
waar er veel deeltjes (celkernen) met een bepaalde fluorescentie worden gemeten. Of deze 
pieken haploïde of dubbel haploïde planten weergeven bekomt men door vergelijking met een 
vooraf gemeten standaard (relatieve meting). 

Het verschil tussen verdubbelde haploïde planten en diploïde planten kan men niet zien met de 
flowcytometer. Technieken op basis van moleculaire merkers zullen dit wel toelaten. 



 53 

 

Figuur 9: Schematische voorstelling flowcytometer 

Opgroei van de planten 

Als laatste stap worden de kiemplantjes verplaatst van het regeneratiemedium naar potten in 
een groeikamer. Om verdubbeld haploïd zaad te bekomen zal men de planten isoleren. Hierdoor 
zal kruisbestuiving vermeden worden. De plant en het zaad kan nu verder gebruikt worden in 
veredelingsprogramma’s. 

2.5.5. Microsporencultuur bij bladrammenas en gele mosterd 

Gele mosterd 

Tot op heden bestaat er nog geen standaard protocol voor gele mosterd. Kloska, Cegielska-
Tarras & Pietkan stelden vast dat gele mosterd weinig in vitro potentieel heeft in vergelijking met 
andere mosterdsoorten, zoals bv. zwarte mosterd (Brassica nigra). Er zijn wel protocols van 
nauw verwante soorten zoals Indische mosterd (Prem, Gupta & Agnihotri, 2004; Lionneton et al., 
2001), zwarte mosterd (Gu et al., 2014) en Ethiopische mosterd (Yazdi, Falk & Séguin-Swartz, 
2013). De details van de gebruikte protocols van deze soorten werden reeds weergegeven in de 
synthesetabellen in sectie 6.4. We merken op dat er telkens NLN + 13% wordt gebruikt als 
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cultuurmedium, ook wordt telkens gebruik gemaakt van hittestress (+/- 32 °C) om tot 
embryoinductie te komen; de duur verschilt. Voor de incubatie is de variatie klein. +/- 25 graden 
is gebruikelijk met  variatie voor de licht- en donkerperiode. Het embryomedium varieert (B5, 
B5G of NLN + agar).  
 
Deze informatie zal gebruikt worden in het praktisch onderzoek. 

Bladrammenas 

Microsporencultuur bij bladrammenas is nog niet beschreven, echter wel bij radijs.  

De protocols werden ook hier weergegeven in de samenvattende tabellen in sectie 6.4. Hierdoor 
kunnen we enkele vaststellingen maken. Als isolatiemedium is NLN het beste medium. Ten 
tweede geeft een cultuurmedium van 0,5NLN + 13% sucrose overal de beste resultaten. De 
stressconditie is telkens hittestress (32,5 °C). Echter de duur van de hittestress is niet voor elke 
cultivar gelijk m.b.t. optimale respons. Toevoeging van 0,05 mg/l AgNO3 aan het cultuurmedium 
zorgde voor een verdubbeling van het aantal embryo’s t.o.v. cultuurmedium zonder AgNO3. 
AgNO3 is een inhibitor van ethyleen. Ethyleen, een plantenhormoon, is gekend als een 
stimulator van vruchtrijping. Het hormoon heeft een negatieve invloed op embryogenese. 
Inhibitie van ethyleen leidt daarom tot meer embryo’s bij microsporencultuur van kruisbloemigen. 
+/- 25 graden is ook hier gebruikelijk met  variatie voor de licht- en donkerperiode. Het 
embryomedium varieert tussen MS en B5 (Chun, Park & Na, 2011; Chun, Park & Na, 2011; 
Leroux et al., 2009; Yakahata, Komatsu & Kaizuma, 1996). 

Deze vaststellingen zullen we testen in het praktisch onderzoek. 

2.6. Besluit 
De huidige wetgeving op Europees en Vlaams niveau geeft een duidelijke trend aan die gericht 
is op duurzaamheid en gepaard gaat met strengere maatregelen in ons conventioneel 
landbouwbeleid. Deze maatregelen kunnen gezien worden als een extra last voor de 
landbouwer, maar wie een meer duurzaam beleid voert zal profiteren van deze trend met 
extralegale voordelen zoals premies en recht op vergoeding. In de akkerbouw worden 
groenbedekkers in zo’n beleid meer en meer naar voorgeschoven als goede praktijkvoering. 
Groenbedekkers hebben vele functies die de fysische, chemische en biologische 
bodemvruchtbaarheid kunnen verbeteren. Daarenboven zijn ze potentiële kandidaten om het 
nematicidengebruik te reduceren door de eigenschappen van bepaalde soorten te gebruiken. In 
de Brassicaceae zijn bepaalde rassen van gele mosterd (Sinapis alba L.) en bladrammenas 
(Raphanus sativus L.) reeds bekend om dit vermogen. Door de huidige ontwikkelingen heeft de 
optimalisatie van dit vermogen veel belangstelling gekregen bij plantenveredelaars. De 
microsporencultuur lijkt bepaalde tekortkomingen van de traditionele veredeling (tijdrovend, 
onpraktisch voor kruisbestuivers en bomen) weg te werken. Toch zijn er bepaalde facetten nog 
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niet helemaal duidelijk, waaronder de gevoeligheid voor de techniek die afhankelijk lijkt te zijn 
van de soort en zelfs van cultivar. Voor radijs, een soortgenoot van bladrammenas, zijn er reeds 
succesvolle protocols beschreven, echter voor bladrammenas zelf nog niet. Ook gele mosterd 
heeft nog geen enkel succesvol protocol doorlopen. Praktisch onderzoek is verder nodig om 
deze methode beter te begrijpen, zodat men een succesvol protocol kan ontwerpen.
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3. Praktisch onderzoek 

Microsporencultuur is een waardevolle tool om dihaploïde planten te bekomen. Het slagen van 
de techniek hangt af van verschillende factoren (genotype van de donorplant, stressconditie, 
cultuurmedium, e.a.). Het genotype is één van de hoofdfactoren. Hierdoor blijven sommige 
gewassen (vele groenten en bomen) ongevoelig voor de techniek (Germàna, 2010). Gele 
mosterd en bladrammenas zijn nog niet getest op hun gevoeligheid voor de techniek. De 
praktische onderzoeksvraag van deze thesis luidt: Kan men m.b.v. microsporencultuur 
dihaploïde planten bekomen uit gele mosterd en bladrammenas? 

Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we een protocol dat gedetailleerd wordt beschreven 
in sectie 3.2. In de tweede stap van dit protocol isoleert men microsporen. Aangezien slechts 
een beperkte fase vatbaar is voor de stressconditie, dient men een betrouwbare morfologische 
merker (bloemknoplengte) te kiezen. Onderzoek van de toepassing van deze merker op gele 
mosterd en bladrammenas is nodig omdat de bloemanatomie verschilt per familie en zelfs per 
cultivar (Parra-Vega, Gonzalez-Garcia & Segui-Simarro, 2013). 

3.1. Bepalen ontwikkelingsstadia 

3.1.1. Gele mosterd  

Materiaal en methode 

Benodigdheden: 

• 10 % sucrose oplossing 
• PBS 
• DAPI (6 µμg/ml) 
• Leica microscoop (type: dm IRB) 
• Leica camera (type: DFC320) 
• Softwareprogramma LAS versie 3.8 
• Petriplaten (55x15mm) 

Het is bewezen dat microsporen totipotent zijn gedurende de uninucleate fase en de vroege 
binucleate fase. We gaan de meest gebruikte morfologische merker gebruiken, namelijk de 
bloemknoplengte. Het nemen van een nauwe range bevordert de homogeniteit (Chun, Park & 
Na, 2011). 

De gebruikte ranges zijn (mm): 2,0-2,5; 2,5-3,0; 3,0-3,5; 3,5-4,0; 4,0-4,5; 4,5-5,0; 5,0-5,5. Per 
range worden er 5 bloemknoppen verzameld. Deze worden kapotgemaakt met een pincet en 
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scalpel in een petriplaat (55x15mm) met 3 ml 10% sucrose oplossing. De oplossing wordt 
gezeefd met een gaas  (poriegrootte: 40 µμm).  Het filtraat bevat nu enkel microsporen. Hier wordt 
20 µl DAPI-oplossing (6 µg/ml DAPI in PBS) toegevoegd. Van deze oplossing wordt er 1 druppel 
op een draagglaasje (met dekglaasje) aangebracht en dit per range. De gelabelde preparaten 
worden geobserveerd met UV-fluorescentie met een Leico-microscoop, uitgerust met een 
camera. We gebruiken een olie-immersie lens (X40), met een totale vergroting van maal 400. 
De foto’s werden bekeken en beoordeeld met het programma LAS.  

Resultaat   

De kleuring gaf maar een goed resultaat bij ongeveer 5% van de microsporen. De kleuring is 
pas na drie pogingen gelukt. Figuur 10 geeft de meest voorkomende fase weer per categorie, de 
best gelukte foto’s werden gebruikt. Er werden geen trinucleate cellen teruggevonden. 
Opvallend is de omslag van uninucleaat naar binucleate cellen, respectievelijk van range 4,0-4,5 
en 4,5-5,0.  

 

 

Figuur 10: Ontwikkelingsstadia bij gele mosterd. Bloemknoplengte: 2,0-2,5 mm(A); 2,5-3,0 
mm(B); 3,0-3,5 mm(C); 3,5-4,0 mm(D); 4,0-4,5 mm(E); 4,5-5,0 mm(F). A t.e.m E zijn 

uninucleaat, F is binucleaat. 
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Bespreking 

We gebruiken een range (bloemknoplengte) van 4,0-5,0 mm om microsporen te isoleren.    

3.1.2. Bladrammenas  

Materiaal en methode 

Hetzelfde protocol is hier ook van toepassing. De gebruikte ranges (mm) zijn: 2,0-2,5; 2,5-3,0; 
3,0-3,5; 3,5-4,0; 4,0-4,5; 4,5-5,0; 5,0-5,5. 

Resultaat   

De kleuring lukte maar bij ongeveer 10 % van de microsporen. Figuur geeft de meest 
voorkomende fase weer per categorie, de best gelukte foto’s werden gebruikt. In de laatste 
categorie (5,0-5,5 mm) werden er ongeveer 50% binucleate en 50% trinucleate cellen 
aangetroffen. Opvallend was de vrij plotse omslag van uninucleate naar binucleate cellen, 
respectievelijk van range 2,5-3,0 mm en 3,0-3,5 mm.  

 

Figuur 11: Ontwikkelingsstadia bij bladrammenas. Bloemknoplengte: 2,0-2,5 mm(A); 2,5-3,0 
mm(B); 3,0-3,5 mm(C); 3,5-4,0 mm(D); 4,0-4,5 mm(E); 4,5-5,0 mm(F); 5,0-5,5 mm(G). A en B 

zijn uninucleaat, C tot F is binucleaat en G is trinucleaat. 

Bespreking 

We gebruiken een range (bloemknoplengte) van 2,5-3,5 mm om microsporen te isoleren. 
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3.2. Microsporencultuur 
Het protocol voor bladrammenas en gele mosterd is grotendeels gebaseerd op het protocol van 
Chun, Park & Na in 2011. Er worden meerdere cultuurmedia, stresscondities en 
incubatiecondities getest. De gele mosterd kwam in bloei op 31 oktober 2014. De 
bladrammenas is pas in januari 2015 beginnen bloeien. Het protocol werd per soort een aantal 
keer doorlopen op verschillende data. Enerzijds omdat er niet genoeg bloemknoppen waren om 
alle stresscondities uit te testen. Anderzijds is de uitvoering van het protocol (vanaf isolatie tot de 
incubatie) een tijdrovend proces.  

3.2.1. Gele mosterd 

Materiaal en methode 

Benodigdheden: 

• autoclaaf (20 min., 121 °C) 
• microscoop  (vergroting: x40x10) 
• laminaire flow 
• bokaal (500ml) 
• netje 
• steriele pipetten 
• Scott-flessen (1l) 
• steriele tubes (50 ml) 
• analytische weegschaal 
• centrifuge (22 °C, 200G, 3 min.) 
• Bürker telraam 
• zilvernitraat (0,05 mg/l AgNO3) 
• NLN medium (386,95 mg/l) 
• B5 medium 
• incubator (4 °C, 15 °C en 32,5 °C) 
• schudder 
• aluminiumfolie 
• groeikamer (fotoperiode 16u en lichtintensiteit: 53 µmol/(m²s)) 
• agar (Culture agar van Lab M) 
• MS medium (4302,09 mg/l) 
• sucrose 
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Groeien van donorplanten 

Voor de microsporencultuur bij gele mosterd werden er twee genotypes gebruikt met bruikbare 
kenmerken om als groenbedekker te dienen (snelle begingroei, veel biomassa, laatbloeiend en 
aaltjesresistentie). De donorplanten werden gegroeid in een gecontroleerde omgeving: 16/8u, 
20/15 °C  dag/nacht cyclus voor 20 weken met een gemiddelde stralingssom van 199,4 J/cm2 
per dag en een RV van 75%. De planten werden tweemaal per dag manueel bewaterd en 
gezaaid op 25 augstus 2014.  

Isolatie microsporen 

Bloemknoppen van 4,0-5,0 mm (zie sectie 3.1.1.) worden aan de basis afgesneden met een 
scalpel om zoveel mogelijk somatisch weefsel te verwijderen. Er wordt gelet om niet te ver naar 
boven af te snijden. Zoniet komen de antheren bloot te liggen met uitdroging en schade door de 
etsende stoffen bij de volgende handeling(sterilisatie) als gevaar. 

Het netje, waarin de microsporen worden gewassen, wordt eerst vijf minuten in 70% ethanol 
(300ml) gesteriliseerd in geautoclaveerde bokalen van 500 ml. De bloemknoppen worden 
vervolgens in het netje gebracht met een steriele pincet. Het netje, met de bloemknoppen, wordt 
nu in een steriele bokaal (300 ml gedemineraliseerd water, 2 % bleekwater, 1 druppel Tween) 
gelegd voor 2-3 min. Hierna wordt het netje overgebracht in een steriele bokaal met 300 ml 
gemineraliseerd water voor 2-3 min. Dit wordt drie maal herhaald om alle detergenten weg te 
wassen.  

De gesteriliseerde bloemknoppen worden over vier petriplaten verdeeld om de verdeling van de 
microsporen in de vier cultuurmedia in de volgende stap te vergemakkelijken. Per petriplaat 
wordt er 2 ml B-5+13 % sucrose gepipetteerd. Hierin worden de knoppen kapotgemaakt m.b.v. 
een steriele pincet en scalpel; de bloemknop wordt vastgehouden met de pincet terwijl men met 
een dunne scalpel de bloemknop kapotmaakt. De gebruikte methode is arbeidsintensiever dan 
met de gebruikelijke vijzel, maar geeft minder mechanische druk op de microsporen. Vervolgens 
wordt de suspensie opgepipetteerd en gezeefd door een gaas met een poriegrootte van 40 µμm.  
De microsporen gaan door het gaas terwijl het somatisch weefsel achterblijft. Het filtraat wordt 
opgevangen in tubes van 50ml.  

De tubes worden vervolgens gecentrifugeerd (22 °C, 200G, 3 min.). Na de centrifugatie 
verschijnt  onderin de tube een gele pellet: microsporen. In de laminaire flow verwijdert men het 
supernatans met een steriele pipet. Nu voegt men per tube een verschillend cultuurmedia toe. 

Cultuurmedia  

Er worden vier media getest (NLN + AgNO3, NLN - AgNO3, 1/2NLN + AgNO3 en 1/2NLN - 
AgNO3) per genotype (zie tabel). Het gebruikte medium is NLN, welke de microsporen tijdens de 
incubatie moet voorzien van de nodige micro- en macronutriënten. Voor de volledige sterkte 
NLN wordt een concentratie van 386,95 mg/l gebruikt. Er wordt 2 l van gemaakt in twee 
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literflessen. In één van de flessen wordt 0,05 mg AgNO3 toegevoegd. Voor de halve sterkte NLN 
wordt een concentratie van 193,48 mg/l gebruikt (1/2NLN). Ook hier worden twee flessen van 1 
liter gemaakt met in één van de flessen 0,05 mg AgNO3. De pH van de vier flessen wordt 
aangepast, met 0,1 N KOH of 0,1 HCL, naar 5,8 en worden vervolgens geautoclaveerd (121 °C 
voor 20 min.). Na het autoclaveren worden er in de flow, tubes van 50 ml gevuld, om niet telkens 
uit de 1 literfles te moeten pipetteren, wat het risico op contaminatie van de literflessen 
vermindert. 

Van de tubes met cultuurmedia wordt er 2 ml gepipetteerd en bij de tubes met de pellet 
gevoegd. Verschillende keren oppipetteren helpt om de pellet weer in te suspenderen. De 
bedoeling is het nog aanwezige isolatiemedium zoveel mogelijk te verdunnen.  

Men centrifugeert vervolgens opnieuw de suspensie (200G, 3 min.). De stap, van cultuurmedium 
toevoegen en centrifugeren, herhaalt men nog tweemaal.  

Voor de incubatie past men de densiteit van de microsporen aan. Deze verschilt per soort. De 
telling gebeurt op een Bürker-telraam. De gebruikte densiteit was 40000-45000 ms/ml. Tenslotte 
wordt er 3 ml gepipetteerd in petriplaten van 55x15 mm. De petriplaten worden gelabeld (datum, 
medium, genotype) en afgesloten met parafilm. 

Stresscondities voor embryoinductie 

Er zijn voor de incubatie verschillende stresscondities uitgeprobeerd (zie tabel 14). Voor de 
donkerbehandeling werd er aluminiumfolie gebruikt. De lichtintensiteit in de incubatoren is 50 
µmol/m2s
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Tabel 14: Geteste stresscondities voor embryoinductie 

Genotype 
Aantal 

petriplaten 
Soort stress Stress 

Licht/donker 
(L/D) 

9 5 hittestress 
32,5 °C voor 

24u 
D 

9 9 koudestress 15 °C voor 24u D 

2 en 9 8 hittestress 
32,5 °C voor 

24u 

D: 4 

L: 4 

2 en 9 8 hittestress 
32,5 °C voor 

48u 

D: 4 

L: 4 

2 en 9 8 koudestress 4 °C voor 24u 
D: 4 

L: 4 

2 en 9 8 hittestress 
32,5 °C voor 

72u 

D: 4 

L: 4 

 

Incubatie 

Na de stressconditie worden de petriplaten geïncubeerd in een groeikamer (LI= 53 µmol/m²s 
met een fotoperiode van 16u). Tabel 15 toont de uitgeteste incubatiecondities. In het tweede 
gedeelte van de incubatie worden de petriplaten op een shaker gezet (60 rpm). 
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Figuur 12: Incubatie na 15 dagen in de groeikamer (licht en op een schudder) 

 

 

Tabel 15: Geteste incubatiecondities

Genotype 
Aantal 

petriplaten 
Ondergaande 

stress 
Incubatie 

9 5 hittestress 
15 dagen op 24 °C in de donker, 

daarna in licht op shaker 

9 9 koudestress 
15 dagen op 24 °C in de donker, 

daarna in licht op shaker 

2 en 9 16 hittestress 
15 dagen op 24 °C in de donker, 

daarna in licht op shaker 

2 en 9 8 hittestress 
15 dagen op 24 °C in licht, 
daarna in licht op shaker 

2 en 9 8 koudestress 
15 dagen op 24 °C in de donker, 

daarna in licht op shaker 
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Embryo medium 

Om eventuele embryo’s verder te doen uitgroeien wordt er een embryomedium aangemaakt. 
Hiervoor wordt het gebruikelijke MS -medium gebruikt in de dosis aangeduid op de verpakking 
met 3% extra sucrose. Vervolgens stelt men de pH op 7 om dan 8% agar toe te voegen. Er 
wordt 1 liter medium gemaakt. Na autoclaveren en 2 uur afkoelen wordt het medium in 
petriplaten (+/- 0,5 cm) gegoten in een laminaire flow. Het is belangrijk dat het medium nog 
voldoende warm is, zodat de agar vloeibaar kan gegoten worden. Na het gieten worden de 
petriplaten gelabeld en gestockeerd in een frigo (+/- 4 °C).  

Het vervolg van het protocol kon niet voltooid worden door het gebrek aan embryo’s. 

Controle van de incubatie 

De cultuurmedia worden gecontroleerd na een week. Er wordt in de laminaire flow met een 
steriele pipet, één druppel gepipetteerd op een draagglaasje (met dekglaasje). De preparaten 
worden bekeken met een Leica-microscoop met een olie-immersielens van x40 (totale 
vergroting= x400). De eerste 3 weken wordt eenmaal per week gecontroleerd om vervolgens om 
de 2 weken te controleren. Er wordt 5 maal gecontroleerd in 8 weken. 

Resultaat 

Bij 6 van de 46 petriplaten was er contaminatie. Het verder verloop van het protocol kon niet 
uitgevoerd worden door de afwezigheid van embryo’s. We vergelijken de foto’s getrokken tijdens 
de incubatie (cultuurmedium: 1/2NLN + AgNO3) met foto’s waarvan we het stadium kennen (zie 
figuur 13). De andere media gaven hetzelfde resultaat. 

Figuur 13: Vergelijking foto’s van gele mosterd in incubatie (A tot E) met foto’s van bekend 
stadium (F tot I). A= na 1 week, B=na 2 weken, C=na 4 weken, D=na 6 weken, E=na 8 weken, 

F=pollen, G en H=uninucleaat, I en J=binucleaat. 
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Bespreking 

De contaminatie van de geïncubeerde petriplaten (13% t.o.v. het totaal aantal) is het gevolg van 
niet-steriele handelingen tijdens het protocol. Echter, volledige steriliteit is onmogelijk. De 
afwezigheid van embryo’s kan dus niet enkel worden toegeschreven aan niet-steriele 
handelingen. 

Als we figuur 13 analyseren, besluiten we dat de microsporen in hun stadium blijven. Ze werden 
niet geïnduceerd (geen embryo’s) en ze vormden geen pollen. Dit kan verschillende oorzaken 
hebben. Ten eerste zou gele mosterd ongevoelig kunnen zijn voor microsporencultuur, 
aangezien meerdere plantensoorten ongevoelig zijn voor de techniek (Germanà, 2010; Ferrie & 
Caswell, 2011). Ten tweede kan de foute stressconditie gebruikt zijn en is gele mosterd dus niet 
gevoelig voor hitte- en koudestress. Ten derde kan ook de conditie van de donorplanten of de 
samenstelling van de cultuurmedia een oorzaak hebben, aangezien dit de hoofdfactoren zijn om 
tot embryo’s te komen (Murovec & Bohanec, 2012; Islam & Tuteja , 2010). 

De embryo’s gingen niet dood. De samenstelling van het isolatiemedium en cultuurmedium is 
dus juist gekozen in het opzicht van nutriëntenvoorziening voor de microsporen, maar mogelijks 
verkeerd naar embryo-inductie toe. 

3.2.2. Bladrammenas 
Het protocol wordt, net als bij gele mosterd, gebaseerd op het protocol van Chun, Park & Na in 
2011. Het hierboven beschreven protocol geldt ook voor bladrammenas, materiaal en methode 
is dus gelijk. De verschillen worden weergegeven per stap. Gelijke stappen worden niet vermeld. 

Groeien van donorplanten 

Voor de microsporencultuur bij bladrammenas worden er drie genotypes gebruikt.  

Isolatie van microsporen 

Bloemknoppen van 2,5-3,5 mm worden aan de basis afgesneden met een scalpel. De isolatie is 
identiek aan deze van gele mosterd ( zie sectie 3.2.1.). 

Cultuurmedia  

Zie gele mosterd (zie sectie 3.2.1.). 
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Figuur 14: Gelabelde petriplaat 

 

Stressconditie voor embryoinductie 

Er zijn voor de incubatie verschillende stresscondities uitgeprobeerd voor het induceren van 
embryovorming (zie tabel 16).  

Tabel 16: Geteste stresscondities voor embryoinductie 

Genotype Aantal 
petriplaten 

Soort stress Stress Licht/donker 
(L/D) 

4 18 hittestress 32,5 °C voor 
24u 

D 

4 en 6 31 koudestress 15 °C voor 24u D 

6 en 8 18 hittestress 32,5 °C voor 
24u 

D: 8 

L: 10 

6 en 8 16 hittestress 32,5 °C voor 
48u 

D: 8 

L: 8 

4 en 8 17 koudestress 4 °C voor 24u D: 8 

L: 9 

4 en 8 16 hittestress 32,5 °C voor 
72u 

D: 8 

L: 8  
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Incubatie 

Tabel 17 beschrijft de uitgeteste incubatiecondities.  

Tabel 17: Geteste incubatiecondities 

Genotype Aantal 
petriplaten 

Ondergaande 
stress 

Incubatie 

4 18 hittestress 15 dagen op 24 °C in de donker, daarna in 
licht op shaker 

4 en 6 31 koudestress 15 dagen op 24 °C in de donker, daarna in 
licht op shaker 

6 en 8 9 hittestress 15 dagen op 24 °C in de donker, daarna in 
licht op shaker 

6 en 8 9 hittestress 15 dagen op 24 °C in licht, daarna in licht 
op shaker 

6 en 8 8 hittestress 15 dagen op 24 °C in de donker, daarna in 
licht op shaker 

6 en 8 8 hittestress 15 dagen op 24 °C in licht, daarna in licht 
op shaker 

4 en 8 9 koudestress 15 dagen op 24 °C in de donker, daarna in 
licht op shaker 

4 en 8 8 koudestress 15 dagen op 24 °C in licht, daarna in licht 
op shaker 

4 en 8 8 hittestress 15 dagen op 24 °C in de donker, daarna in 
licht op shaker 

4 en 8 8 hittestress 15 dagen op 24 °C in licht, daarna in licht 
op shaker 

 

Embryo medium 

Zie gele mosterd (zie sectie 3.2.1.). 

Het verder verloop van het protocol kon niet uitgevoerd worden door de afwezigheid van 
embryo’s. 
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Resultaat 

Bij 12 van de 116 petriplaten was er contaminatie. Het verder verloop van het protocol kon niet 
uitgevoerd worden door de afwezigheid van embryo’s. We vergelijken de foto’s getrokken tijdens 
de incubatie (cultuurmedium: 1/2NLN + AgNO3) met foto’s waarvan we het stadium kennen (zie 
figuur 15). De andere media gaven hetzelfde resultaat. 

 

Figuur 15: Vergelijking foto’s microsporencultuur van bladrammenas in incubatie (A tot F) 
met foto’s van bekend stadium (F tot I). A= na 1 week, B=na 2 weken, C=na 4 weken, D=na 

6 weken, E=na 8 weken, F=pollen, G=uninucleaat, I=trinucleaat. 

Bespreking 

De bloemknoppen kunnen niet 100% steriel gemaakt worden. Dit gegeven verklaart de 10% 
gecontamineerde petriplaten, die niet de oorzaak kunnen zijn van de afwezigheid van embryo’s. 

Na analyseren van figuur 15, blijkt dat de microsporen in hun stadium blijven. Ze werden niet 
geïnduceerd (geen embryo’s) en ze vormden geen pollen. Dit kan verschillende oorzaken 
hebben (zie sectie 3.2.1).  
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De embryo’s gingen echter ook niet dood. De samenstelling van het isolatiemedium en 
cultuurmedium is dus juist gekozen in het opzicht van nutriëntenvoorziening voor de 
microsporen. 

3.2.3. Conclusie voor bladrammenas en gele mosterd 

Toekomstig onderzoek moet andere cultuurmedia en stresscondities testen. Indien dit geen 
effect heeft, zal men naar andere cultivars moeten kijken. Men kan hiervoor gebruik maken van 
de populatie aan bestaande rassen, eigen families en populaties (startpopulatie bij 
familieselectie). Van deze startpopulatie kan dan een reeks dihaploïde planten bekomen worden 
die men test op hun combinatiegeschiktheid. Een goede combinatiegeschiktheid uit zich door 
heterosis bij de nakomelingen.  

3.3. De aaltjesproef 

3.3.1. Zaaien van de aaltjesproef 

Materiaal en methode 

• Eternietbakken (59 cm x 17 cm x 17 cm), inhoud 12,3 liter 
• Micabuisjes (1,5 cm x 2 cm x 12 cm) of 36 ml inhoud, 234 buisjes per bak (26 rijen x 9 

buisjes) 
• Zilverzand type ATS 100 (Sibelco)  
• Fijn rijnzand (0/2) 
• Dik filterpapier  
• Doorschijnende plastic stroken: 26 stuks per bak (15 cm x 10 cm) 
• Steeketiketten 
• 1 fijne en 1 grove, lange pincet 
• klimaatkasten met temperatuur-, vocht en lichtregeling, voorzien van interne kooien 
• Steineroplossing 
• Fungicide Thiram Phyto (98% TMTD) 
• Rood krijtpoeder 
• Fungicide ProPlant (indien nodig) 
• Gedemineraliseerd water 
• 1 zeef van 200 µm (40 cm doormeter) met bijhorende kuip 
• Maatcilinders, mengkuipen, emmers, Petrischalen 

Vullen van de bakken 

In de eterniet bloembakken passen 26 rijtjes van 9 micabuisjes. De drainagegaten in de bodem 
van de bakken worden afgedicht met dik filterpapier (4cm x 6cm) dat bevochtigd wordt. 
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Het ATS 100 zilverzand (Sibelco) wordt vooraf gezeefd door een microzeef, zodat het gezeefde 
zand een maximum korrelgrootte van 200 µm heeft. Op de bodem van iedere bloembak komt 
een gelijkmatige laag van twee delen rijnzand (0/2) gemengd met één deel grof ATS 100 
zilverzand (restproduct na het zeven van het zilverzand). Per bloembak gebruikt men 4,3 kg 
zand, zodat de zandlaag 3 tot 4 cm dik is. Bovenop het zand komt een laag dik filterpapier, 
waarna het geheel bevloeid wordt met 800 ml gedemineraliseerd water. Na bevloeiing worden 
de stroken filterpapier opnieuw verwijderd, zodat de zandlaag gelijkmatig aangedrukt kan 
worden. Het filterpapier wordt met water afgespoten en terug op het geëgaliseerde bodemzand 
gelegd met de zandvrije kant naar boven. De bodemlaag in de bloembakken fungeert in 
hoofdzaak als bodemvochtverdeler en drainage.  

Zaaien van de planten 

Voor het zaaien maakt men met een kurkboor één centraal gelegen gaatje in ieder buisje. De 
kurkboor is voorzien van een randje, wat toelaat steeds gaatjes met dezelfde diepte te maken. 
De diepte is ideaal 1,5 cm voor bladrammenas en 1 cm voor gele mosterd. Omdat het zand net 
boven de handvaten meestal droger is dan in het midden van de bak, groeien de planten op 
deze plaats slechter. Daarom worden op deze plaats meestal geen proefplanten gezet, maar 
positieve getuigen (ras ‘Siletina’ of ‘Radical’).  

De zaden worden vooraf individueel gecontroleerd op eventuele schimmelaantasting (zwarte 
vlekken), kleur (bruine kleur als indicator voor rijpheid) en vorm (een mooi ronde vorm is 
gewenst). Bij voorkeur worden volle, egaal bruin gekleurde zaden gebruikt. Kleine, verrimpelde 
zaden of zaden met zwarte vlekken (schimmel) worden liever niet gebruikt. Zaden met slechte 
kiemkracht kunnen eventueel voorgekiemd worden bij 25°C in een kiemkast, om na kieming in 
de zandbuisjes te brengen. Vier tot zes dagen na zaai moet men dan dunnen en eventueel 
verspenen, zodat er één plant per buisje staat.  

Na het zaaien worden de zaaikuiltjes toegedekt met een kleine hoeveelheid gezeefd zilverzand 
gemengd met het fungicide TMTD (tetramethyl thiuramdisulfide aan 98% zuiverheid). Het 
TMTD-zand mengsel bestaat uit 0,75% actief product, 0,25 % rood krijt en 99% gezeefd 
zilverzand. Een bijkomende fungicidenbehandeling met ProPlant (alternatief voor Previcur) aan 
halve dosis kan gebeuren één dag na zaaien. Dit beschermt de plant tegen kiemschimmels 
zoals Pythium, Botrytis, Verticillium en Fusarium. Deze extra behandeling is echter in de meeste 
gevallen niet nodig.  

Wanneer een kiemplantje zich uit het zand heeft geduwd, wordt dit plantje zorgvuldig terug in 
het zaaigat geplaatst op juiste diepte, aangevuld met wat droog gezeefd zand en aangespoten 
met enkele druppels gedemineraliseerd water. Indien op de 6de dag na zaai geen kieming 
zichtbaar is, of wanneer kiemplantjes aangetast zijn door schimmel, kan nog worden bijgezaaid. 
Hiervoor wordt het niet gekiemde zaadje verwijderd met een smalle pincet, en wordt opnieuw 



 71 

gezaaid zoals hierboven beschreven. Bij iedere bijzaai wordt een klein steeketiket in de rand van 
het buisje gestopt, zodat deze planten later iets hoger geïnoculeerd kunnen worden.  

3.3.2. Incubatie van de planten 

Materiaal en methode 

De klimaatkast voorbereiden 

De planten worden geïncubeerd in klimaatkasten. Voordat een nieuwe proef gestart wordt, moet 
de klimaatkast eerst ontsmet worden met water en 70% alcohol.  

De klimaatkasten worden verlicht door 13 TL-lampen: 3 lampen met groeilicht (Grolux of Fluora 
en 10 witte lampen). Vóór gebruik moeten alle lampen gecontroleerd worden en kapotte lampen, 
kapotte starters of kapotte ballasten zo snel mogelijk vervangen. De glasplaat onder de lampen 
moet steeds stofvrij zijn om een goede belichting toe te laten.  

Het klimaat instellen 

Een blijvende controle van het klimaat [temperatuur, relatieve vochtigheid (RV) en licht] in de 
klimaatkast is noodzakelijk. Door het gebruik van de interne kooi zijn de ingestelde waarden niet 
gelijk aan de effectieve waarden rond de planten: overdag zal de temperatuur in de interne kooi 
2 tot 3°C hoger zijn dan ingesteld door de warmteproductie van de lampen. ’s Nachts is de 
ingestelde temperatuur nagenoeg gelijk aan de effectieve temperatuur. Controle van 
temperatuur en RV is mogelijk met loggers.  

In de klimaatkast wordt de temperatuur manueel ingesteld op 16.7°C overdag en 16.2°C ’s 
nachts. De RV wordt ingesteld op 82% overdag en 80% ’s nachts. Op die manier schommelt de 
effectieve temperatuur rond de planten tussen 18,0°C en 18,5°C overdag en tussen 16,0°C en 
16.5°C ’s nachts, en de effectieve RV rond 75% overdag en rond 80% ’s nachts. Filiatie treedt 
vooral op in de eerste weken van de proef. Om dit te voorkomen wordt de daglengte gedurende 
de eerste vier weken hoog gehouden. Echter, lange dagen stimuleren bloei, hetgeen moet 
vermeden worden omdat bloeiende planten na de aaltjesproef niet meer zullen uitstoelen en dus 
weinig tot geen zaad zullen geven. Om een evenwicht te behouden tussen het voorkomen van 
filiatie en bloei-inductie, wordt de daglengte stelselmatig verlaagd: 13 uur vanaf start tot week 4, 
12 uur in week 5, 11 uur in week 6 en 10 uur vanaf week 7. Vooral gele mosterd is gevoelig voor 
hoge daglengten: wanneer de planten toch zichtbaar doorschieten, moet de daglengte 
onmiddellijk verminderd worden tot 10 uur per dag (zie Tabel 2).
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De dagelijkse watergift 

Na zaai worden de bakken met de nummering naar voren in de klimaatkast geplaatst, in een 
aluminium onderschaal in de interne kooi (zie figuur 16). Na plaatsing worden de buisjes 
besproeid met 120 ml 40% Steineroplossing per bak (ongeveer 0,6 ml per buisje). Besproeien 
gebeurt met een drukvat (5 l). Voordat de verdunde Steineroplossing afgemeten wordt met een 
maatbeker, wordt deze grondig geroerd. Bij het water geven wordt de spuitarm van de 
vernevelaar afwisselend in vier richtingen bewogen: links-rechts, voor-achter en kruislings in de 
twee richtingen, totdat alle vloeistof verspoten is. Hierbij let men erop dat men steeds spuit over 
de bloembakranden heen, zodat de planten aan de rand evenveel water krijgen als die in het 
midden.  

Figuur 16: Planten in de klimaatkast in een aluminium onderschaal 

Planten in de buitenste bakken zullen doorgaans slechter groeien dan planten in de binnenste 
bakken, door een combinatie van meer wind en minder watergift. Daarom worden de buitenste 
bakken 4 weken na zaai verwisseld met de binnenste bakken. Dit proces kan, indien nodig, 
herhaald worden na 6 en na 9 weken.  

Algemeen worden de planten zo droog mogelijk opgekweekt. Dit vermindert de kans op 
schimmelaantasting en verhoogt de mobiliteit van de aaltjes in het zand. Te natte 
omstandigheden zorgen bovendien voor minder zuurstof aan de wortel, waardoor plantengroei 
vertraagt. Gedurende de eerste 10 dagen na zaai wordt 40% Steineroplossing gegeven. De 
eerste dagen na beide inoculaties met aaltjes, wordt tijdelijk minder voedingsoplossing gegeven 
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om de aaltjes niet uit te spoelen. Daarom wordt de concentratie van de Steineroplossing vanaf 
de eerste inoculatie verhoogd van 40% naar 60%. Vanaf week 9 (dag 53) zijn de planten groter 
en krijgen ze grotere volumes voedingsoplossing. De concentratie Steineroplossing wordt 
daarom ietwat verlaagd van 60% naar 50%. Tabel 2 geeft de watergift gedurende gans de 
aaltjesproef gedetailleerd weer. Tijdens de laatste weken van de opkweek is het belangrijk om 
de voedingsoplossing aan voldoende hoge druk toe te dienen. Op die manier vermijdt men dat 
grote planten die anderen overschaduwen, met alle water gaan lopen.  

Gedurende de eerste vier weken is één watergift in het weekend nodig: zaterdagavond of 
zondagochtend. Vanaf week 5, wanneer de inoculaties achter de rug zijn, wordt de watergift in 
het weekend gestopt. In ruil krijgen de planten op vrijdagavond onderin de schaal een dosis (0,5 
l per bloembak) gedemineraliseerd water toegediend. Het is belangrijk enkel gedemineraliseerd 
water te gebruiken, geen Steineroplossing. Indien het water in de onderschalen na drie dagen 
niet opgenomen is, moet het water worden verwijderd met een absorberende doek.  

Wekelijkse pH en EC controle 

Tijdens de aaltjesproef moeten de pH en EC van de voedingsoplossing wekelijks gecontroleerd 
worden, daar de pH en EC-waarde de neiging hebben te veranderen tijdens stockage. Wanneer 
de pH lager is dan 6,4 of hoger dan 6,8, moet dit onmiddellijk gecorrigeerd worden door 
toevoeging van base of zuur. Wanneer de EC hoger is dan 1,5 mS, mag de voedingsoplossing 
niet meer gebruikt worden omdat dit leidt tot zoutstress.  

Gewasbescherming 

Meestal zijn er geen problemen met schimmelaantasting. Wanneer toch schimmelaantasting 
(bijvoorbeeld zwartpoten) zou optreden, kan curatief een behandeling met ProPlant en/of Rovral 
SC uitgevoerd worden. Men gebruikt hiervoor de halve velddosis zoals aangegeven op de 
verpakking, of op www.fytoweb.be.  
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Tabel 18: Schema van de watergift per dag 

Week Dag weekdag ml/plant %Steiner 
water in 

de schaal 

Daglengte 

(uur) 

1 

0 donderdag 0,6 40%  13 

1 vrijdag 0,5 40%  13 

2 zaterdag 0,7 40%  13 

3 zondag 0 
 

 13 

2 

4 maandag 0,6 40%  13 

5 dinsdag 0,5 40%  13 

6 woensdag 0,4 40%  13 

7 donderdag 0,14 40%  13 
inoculatie met Meloidogyne (2 ml H2O)  

8 vrijdag 0 
 

 13 

9 zaterdag 0,7 40%  13 

10 zondag 0 
 

 13 

3 

11 maandag 0,6 40%  13 

12 dinsdag 0,5 40%  13 

13 woensdag 0,4 40%  13 

14 donderdag 0,14 60%  13 
inoculatie met Heterodera (2 ml H2O)  

15 vrijdag 0 
 

 13 

16 zaterdag 0,7 60%  13 

17 zondag 0 
 

 13 

4 

18 maandag 0,4 60%  13 

19 dinsdag 0,5 60%  13 

20 woensdag 0,6 60%  13 

21 donderdag 0,4 60%  13 

22 vrijdag 0,5 60%  13 

23 zaterdag 0,8 60%  13 

24 zondag 0 
 

 13 

5 25 maandag 0,6 60%  12 

26 dinsdag 0,4 60%  12 
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27 woensdag 0,5 60%  12 

28 donderdag 0,6 60%  12 

29 vrijdag 0,9 60% 0,5 l per bak 12 

30 zaterdag 0 
 

 12 

31 zondag 0 
 

 12 

6 

32 maandag 0,8 60%  11 

33 dinsdag 0,5 60%  11 

34 woensdag 0,8 60%  11 

35 donderdag 0,5 60%  11 

36 vrijdag 1,2 60% 0,5 l per bak 11 

37 zaterdag 0 
 

 11 

38 zondag 0 
 

 11 

7 
39 maandag 0,9 60%  10 

40 dinsdag 0,6 60%  10 

41 woensdag 0,7 60%  10 

 

Week Dag weekdag ml/plant % Steiner 
water in 

de schaal 

Daglengte 

(uur) 

7 

42 donderdag 0,6 60%  10 

43 vrijdag 1,3 60% 0,5 l per 
bak 

10 

44 zaterdag 0   10 

45 zondag 0   10 

8 

46 maandag 0,9 60%  10 

47 dinsdag 0,6 60%  10 

48 woensdag 0,9 60%  10 

49 donderdag 0,6 60%  10 

50 vrijdag 1,4 60% 0,5 l per 
bak 

10 

51 zaterdag 0   10 

52 zondag 0   10 

9 53 maandag 1,2 50%  10 

54 dinsdag 1,0 50%  10 
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55 woensdag 0,7 50%  10 

56 donderdag 1,2 50%  10 

57 vrijdag 1,6 50% 0,5 l per 
bak 

10 

58 zaterdag 0   10 

59 zondag 0   10 

10 

60 maandag 1,2 50%  10 

61 dinsdag 1,0 50%  10 

62 woensdag 0,7 50%  10 

63 donderdag 1,2 50%  10 

64 vrijdag 1,6 50% 0,5 l per 
bak 

10 

65 zaterdag 0   10 

66 zondag 0   10 

11 

67 maandag 1,0 50%  10 

68 dinsdag 1,2 50%  10 

69 woensdag 0,7 50%  10 

70 donderdag 1,2 50%  10 

71 vrijdag 1,6 50% 0,5 l per 
bak 

10 

72 zaterdag 0   10 

73 zondag 0   10 

12 

74 maandag 1,4 50%  10 

75 dinsdag 1,1 50%  10 

76 woensdag 1,0 50%  10 

77 donderdag 1,2 50%  10 

78 vrijdag 1,6 50% 0,5 l per 
bak 

10 

79 zaterdag 0   10 

80 zondag 0   10 

13 

81 maandag 1,4 50%  10 

82 dinsdag 1,1 50%  10 

83 woensdag 1,0 50%  10 

84 donderdag 1,2 50%  10 

85 vrijdag 1,6 50%  10 
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3.3.3. Inoculatie met aaltjes 

Materiaal en methode 

• 1 telraampje 
• Parafilm 
• Voorgelokte J2- aaltjes in zoutoplossing (besteld bij HZPC) 
• Maatbekers van 5 liter en 1 liter 
• Veterinaire spuit met naald van 2,5 mm diameter en 75 mm lengte 
• Bleekwater (6,0 %) 
• Vaseline 
• 1 maatcilinder van 500 ml 
• Binoculair 
• Wegwerppipetten 
• Gedemineraliseerd water  

Tijdstip van inoculeren 

De inoculatie met Meloidogyne chitwoodi gebeurt 7 dagen na zaai, die met Hederodera schachtii 
14 dagen na zaai. Inoculatie gebeurt steeds op donderdag. De J2-aaltjes (infectieuze juvenielen 
van stadium 2) worden aangekocht bij HZPC en worden meestal op woensdag, soms 
donderdagochtend geleverd in een glazen fles. Na aankomst worden de aaltjes onmiddellijk 
gestockeerd in een koele kamer bij 6 - 8°C tot aan de inoculatie.  

De aaltjessuspensie op de juiste concentratie brengen 

De aaltjes worden vóór inoculatie geteld, zodat de juiste verdunning kan gemaakt worden. Men 
schudt de stocksuspensie voorzichtig en neemt direct een staal met een wegwerppipet. 
Vervolgens laat men snel 5 druppels vallen op een vierkantig telraampje uit plexiglas met 
ruitmotief, waarna het aantal nematoden in iedere druppel geteld wordt onder de binoculair. De 
telling gebeurt m.b.v. een binoculair onder 16 maal vergroting boven een zwarte ondergrond. 
Wetende dat 1 ml waterige oplossing ongeveer 20 druppels bevat, kan men het aantal aaltjes in 
5 druppels vermenigvuldigen met 4 om het aantal aaltjes per ml te kennen. Omdat op iedere 
telling een zekere foutenmarge zit, tellen we steeds driemaal vijf druppels en nemen we het 
gemiddelde. Tijdens het tellen kan men ook de beweeglijkheid observeren: de aaltjes moeten 
voldoende kronkelen en bewegen.  

De planten worden geïnoculeerd met 2 ml aaltjessuspensie aan 150 aaltjes/ml (dus 300 aaltjes 
per plant). De stocksuspensie moet hiervoor verdund worden met gedemineraliseerd water. Men 
mag hiervoor geen Steineroplossing gebruiken, omdat dit te veel zoutstress veroorzaakt.  
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Inoculeren 

Alvorens de veterinaire spuit te vullen met het inoculum doet men eerst een proefinjectie met 
gewoon water en controleert men of er geen lekken zijn waar te nemen.  

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 
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Figuur 17: De verschillende stappen van de aaltjesinoculatie:  
(A) Vergieten van de aaltjessuspensie; (B) Vullen van de infectiespuit; 

(C) Inoculeren van de aaltjes aan de wortel; (D) Detail van de inoculatie 

 

De aaltjessuspensie wordt geprepareerd in een 5 liter maatbeker (figuur 17A, 17B). De 
suspensie wordt tweemaal over en weer gegoten in een andere maatbeker om de aaltjes goed 
in suspensie te krijgen: aaltjes bezinken immers relatief snel. Na de tweede vergietbeurt steekt 
men onmiddellijk de naald van de injectiespuit halverwege de aaltjessuspensie om zo vlug 
mogelijk een volume van ongeveer 44 ml op te zuigen. Doordat de aaltjes snel bezinken, is het 
belangrijk dat de suspensie vlak voor iedere injectie gemengd wordt door een korte op- en 
neerbeweging van de spuit. Per buisje spuit men 2,0 ml in, wat overeenkomt met ongeveer 300 
aaltjes. De aaltjes worden dicht bij de wortels ingespoten, vlak naast de wortelhals tot een diepte 
van 2,5 cm (Figuur 17C, 17D). Plantjes die achteraf bijgezaaid werden, zijn kleiner en worden 
ondieper geïnoculeerd op 1,5 à 2,0 cm. De planten worden rij per rij geïnoculeerd. M.b.v. een 
staafje kan men aanduiden welke buisjes reeds geïnoculeerd zijn, zodat men geen fouten maakt 
na het hervullen van de spuit.  

In het midden van de inoculatie wordt opnieuw driemaal een staal van 5 druppels geteld onder 
de binoculair om de concentratie aaltjes te bepalen. Op die manier kan men verifiëren of de 
concentratie nog steeds juist is. Ook op het einde van de inoculatie wordt driemaal een staal van 
5 druppels geteld om de concentratie te bepalen. De concentraties aaltjes in het begin, het 
midden en het einde van de inoculatie zouden nagenoeg gelijk moeten zijn.  

Concentratiebepaling na de inoculatie 

Nadat alle plantjes van een bloembak geïnoculeerd zijn, worden de gaatjes naast de 
plantvoeten dichtgedrukt met de achterkant van een potlood of met een stomp stokje. Wanneer 
alle bakken teruggeplaatst zijn in de klimaatkast, wordt een beperkte hoeveelheid 
voedingsoplossing verneveld over de planten, om eventuele zandresten af te spoelen. Ook de 
volgende dagen wordt de voedingsoplossing laag gehouden om uitspoelen van aaltjes te 
voorkomen.  

Na het inoculeren moet men het gebruikte materiaal grondig reinigen. De spuit wordt ontmanteld 
en de onderdelen worden afzonderlijk ontsmet met bleekwater (6% NaOCl) en grondig 
nagespoeld met water. 



 80 

 

3.3.4. Tellen van het aantal cysten en eipakketten 

Materiaal en methode 

• Koperen zeefjes met inox zeef van 200 µm maaswijdte 
• Petrischalen 9 cm diameter 
• 50 ml falcons en bijhorende houders 
• phloxine B kleurstof 
• 1 moduleerbaar vergrootglas (x 3) met fluorlamp (22 W) 
• Binoculair met 16X vergroting 
• 1 in de hoogte regelbaar spotlichtje (20 tot 25 W) 
• Spoeltafel met sproeier en zandafscheider 
• Platte ‘curver box’ (eventueel) 
• Fijne pincetten 
• 1 lang en stomppuntig pincet 
• 1 witte en zwarte PVC onderlegger (20 cm x 20 cm) 

Negen weken na zaai kan men beginnen met het screenen van de plantenwortels. Het 
bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) vormt wit tot bruingekleurde citroenvormige cysten 
vanaf week 6 na inoculatie. Het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) daarentegen, vormt 
eitjes in een gelatineuze massa: zogenaamde eipakketten vanaf 8 tot 9 weken na inoculatie. De 
eipakketten zijn kleurloos, maar kunnen roze gekleurd worden met phloxine B zonder dat dit 
toxisch is voor de plantenwortels. Als reactie op de infectie met Meloidogyne vormt de plant 
soms typische knobbels op zijn wortels.  

Spoelen op de zeef 

Het spoelen, kleuren en tellen gebeurt steeds rij per rij (8 tot 9 planten). De buisjes van één rij 
worden voorzichtig uit de bloembak genomen en alle wortels die langs onder uit de buisjes 
groeien, worden voorzichtig verwijderd. Deze wortels zouden immers van een naburige plant 
kunnen zijn. Vervolgens worden de buisjes van één rij gedurende een tiental minuten in een bak 
water gelegd (op volgorde), zodat het zand losweekt. Na het inweken laat men iedere plant met 
wortels en zand voorzichtig uit de buisjes glijden op een zeefje. Soms zijn de wortels 
vastgegroeid in de lasnaad van het buisje: in dat geval moet men het buisje kort schudden, of de 
wortels lostrekken met een fijn pincet. Tenslotte wordt ieder buisje nagespoeld boven de 
bijpassende zeef, zodat eventueel afgebroken wortels of losse cysten mee in de zeef 
terechtkomen. De zeefjes zijn genummerd om verwisselen van planten te voorkomen. 

Wanneer alle plantmateriaal verzameld is op de zeefjes, wordt met de sproeier het zand uit de 
zeven gespoten. Met houdt hiervoor de sproeier op ongeveer 10 cm boven de zeef en sproeit 
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voorzichtig alle zand weg. Wanneer het losse zand weggespoten is, spuit men kortstondig de 
wortels schoon, tegen de wortelmassa in en naar de wortelhals toe, om de nog resterende 
zandpartikels te verwijderen. Men spuit niet langer dan nodig is, om de cysten niet nodeloos te 
beschadigen. Witte cysten kunnen hierdoor immers hun oppervlakkige cellagen verliezen en 
transparant worden, terwijl bruine cysten kunnen openbarsten. Finaal word het zand zachtjes 
van de zeef gespoten, zodat alle cysten op de zeefdraad liggen. Eipakketten zitten goed vast 
aan de plant zodat ze zelden worden los gespoten. Het uitspoelen van het zand gebeurt in een 
aangepaste spoeltafel. De afvoer van deze tafel is voorzien van een zandafscheider die tijdens 
de aaltjesproef langzaam zal opvullen met zand. Wanneer de zandafscheider echter volledig 
gevuld is, zal het zand doorstromen naar de ontsmettings-installatie en mogelijks een 
verstopping veroorzaken. Het is dus van belang dat de zandafscheider regelmatig geleegd 
wordt: ten minste om de twee bloembakken, maar liever frequenter. Als alternatief kan men de 
planten spoelen boven een platte ‘curver box’ in de spoeltafel, zodat het zand in de ‘curver box’ 
terechtkomt en niet in de zandafscheider. Dit bemoeilijkt het sproeien enigszins, maar zorgt dat 
het zand gemakkelijker af te voeren is. 

Kleuren van de eipakketten van Meloidogyne chitwoodi 

Wanneer de wortels van de plant schoongespoten zijn, worden de eipakketten gekleurd met 
phloxine B. Deze kleurstof zal enkel de eipakketten en de wortelpuntjes kleuren. Andere 
plantendelen worden normaal gezien niet gekleurd.  

Men maakt eerst een kleuroplossing aan met 2 g phloxine B in 1 liter gedemineraliseerd water. 
Deze oplossing kan tot 1 maand lang bewaard worden bij kamertemperatuur, of voor langere 
perioden in de koele kamer. De fles wordt omwikkeld met aluminiumfolie om fotodegradatie van 
de kleurstof te verhinderen. Voor het kleuren van de wortels worden, afhankelijk van het type 
bak, 8 of 9 falcons (50 ml) gevuld met ongeveer 40 ml kleurstof. Om fouten te vermijden worden 
de falcons genummerd. Na het spoelen wordt iedere plant gedurende minimum 5 minuten met 
zijn wortels in een falcon met kleurstof gezet (figuur 18A). Vervolgens legt men iedere plant 
gedurende opnieuw minimum 5 minuten in een genummerde Petrischaal (9 cm diameter) met 
water (figuur 18B). Hierdoor zullen de plantenwortels terug ontkleuren terwijl de eipakketten roze 
gekleurd blijven.  
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Figuur 18: Kleuren (A) en ontkleuren (B) van wortels met phloxine B voor de visualisatie van 
eipakketten van Meloidogyne chitwoodi 

Tijdens de kleuring kunnen er eventueel cysten van de wortels in de falcon met kleurstof 
gevallen zijn. Om deze te recupereren wordt de kleurstof van iedere plant over de bijhorende 
zeef gegoten in een grote beker. Hierbij wordt het belang van een goede nummering van zowel 
de zeefjes, de falcons als de Petrischalen duidelijk. De gebruikte kleurstof kan gerecupereerd 
worden voor volgende kleuringen, totdat ze zichtbaar verdund is. 

Tellen van het aantal cysten en eipakketten 

Na de kleuring worden alle petrischalen met plantenwortels en de bijhorende zeefjes bekeken 
onder de binoculair (figuur 19B en 19C). Cysten zijn wit tot bruingekleurde en citroenvormig. 
Eipakketten zijn roze gekleurde gels rondom een wit, bolvormig achterlijf met het uitzicht van 
een ‘gloeilamp’.  

Eerst telt men het aantal cysten op de zeef (figuur 19B). Omdat tijdens het spoelen soms cysten 
tegen de binnenste zijwand van de zeef spatten, houdt men de zeef licht schuin onder de 
binoculair en loopt men de zeefrand rond (onder 3 tot 6 maal vergroting). Op het einde van de 
screeningsperiode vormen zich soms bruine cysten die moeilijker opvallen op de koperen 
zijwand. Daarna telt men het aantal cysten op zeefdraad. Op ieder zeefje is met alcoholstift een 
spiraalvormige baan getekend, hetgeen het tellen vergemakkelijkt (figuur 18B). Men scant onder 
de binoculair de ganse spiraalvormige baan af en telt het aantal cysten. Bij twijfel scant men de 
spiraalvormige baan ook in de andere richting. Het is aan te bevelen om iedere getelde cyste te 
vernietigen met de punt van een pincet. Zodoende wordt duidelijk of het om een cyste gaat en 
niet om een zandkorrel, die soms sterk lijkt op een rijpe cyste. Bij vernietiging van een cyste 
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komen steeds talrijke langwerpige eitjes vrij die zichtbaar zijn bij 16 tot 40 maal vergroting. Na 
iedere telling is het belangrijk de zeefjes grondig te spoelen, zodat er geen cysten worden 
overgedragen naar de volgende plant.  

Vervolgens telt men het aantal cysten en eipakketten op de plantenwortels (figuur 19A). 
Wanneer een plant knobbels vormt, maar geen eipakketten vertoont, wordt verondersteld dat er 
één eipakketje aanwezig was dat is weggespoeld. Bij de telling legt men de Petrischaal met 
plantenwortels onder de binoculair op een blauwe absorberende doek. De wortels worden 
bekeken vanaf de hypocotyl naar onderen. Cysten en eipakketten zitten meestal op het 
bovenste deel van de hoofdwortel, of in de oksels van zijwortels. Bij het tellen neemt men de 
wortels met twee pincetten vast. Men draait hierbij ook de plant en bekijkt beide kanten van de 
wortels. Finaal bekijkt men ook het water in de Petrischaal, zodat eventueel losse cysten mee 
geteld worden. Na telling worden de cysten en eipakketten die gevonden zijn op de zeef en op 
de wortels in aparte kolommen genoteerd op een fiche. 

 

A 
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C 

 

 

Figuur 19: (A) Tellen van het aantal cysten van Heterodera schachtii en eipakketten van 
Meloidogyne chitwoodi onder de binoculair; (B) Cysten van op de zeef; 

(C) Cysten en eipakketten op de plantenwortels 

 

Tijdens de screeningsperiode worden stelselmatig buisjes uit de bloembak genomen, waardoor 
de resterende planten sneller uitdrogen. Daarom moet men de vrijgekomen zandlaag onderaan 
de bak regelmatig begieten, zodat de resterende plantjes niet uitdrogen. Een alternatief is de 
bloembak met de planten in een onderschaal met 1 cm water te plaatsen
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3.3.5. Inpotten en opkweek van geselecteerde planten 

Materiaal en methode 

• Afvalbak voor biologisch afval 
• Vierkante bloempotjes (9 x 9 cm of 10 x 10 cm) 
• Grote, ronde potten 
• Zwarte onderschalen zonder gaten 
• Zaai- en stekgrond 
• Beroepspotgrond 
• Kleine en grote bamboestokken 
• Vloeibare meststof (organisch of kunstmest) 
• Steeketiketten 
• 50% Steineroplossing en vernevelaar 
• Gieter 
• Logger voor temperatuur en RV 
• Serre in ziekteafdeling (51, 55 of 56) 
• Plastic buizen en houdertjes voor montage op een serretafel 
• Gaatjesplastic 
• Bevloeiingsdoek 

Planten selecteren of afvoeren 

Afhankelijk van de vooraf afgesproken selectiedruk (bepaald door de veredelaar) worden 
planten overgehouden met 0, 1 of meer aantastingen. Bij bladrammenas worden momenteel 
enkel planten zonder cysten en zonder eipakketten geselecteerd. Bij gele mosterd is resistentie 
tegen Heterodera schachtii en Meloidogyne chitwoodi moeilijker, waardoor vaak planten met 
één of enkele aantastingen nog toegelaten worden. Zwakke, weinig groeikrachtige planten 
worden verwijderd, zelfs al zijn ze niet aangetast door de aaltjes. De niet-geselecteerde planten 
worden afgevoerd met het ‘biologisch afval’. 

Geselecteerde planten inpotten 

Geselecteerde planten worden vóór het inpotten eerst gedurende twee tot vier uur met hun 
wortels in een proefbuis met water gezet. Dit is nodig om de phloxine B kleurstof zo veel 
mogelijk uit de wortels te spoelen. Phloxine B heeft een lage fytotoxiciteit, maar kan het 
metabolisme van de plant toch enigszins verstoren. Ideaal is het voorzien van twee 
inpotmomenten per dag: rond 11.30u pot men de geselecteerde planten uit de voormiddag in, 
en rond 15.30u de planten van de namiddag. Op die manier heeft geen enkele plant te lang in 
het water gestaan. Bij het inpotten worden vierkante potjes (9 cm x 9 cm) gevuld met zaai- en 
stekgrond (bevat 0,5 kg NPK meststof/m³). Wanneer alle planten ingepot zijn, worden 16 tot 20 
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potjes samen geplaatst in een gesloten zwarte onderschaal en wordt de grond nat gezet met 
een sproeier. De grond mag nat zijn, maar niet waterverzadigd: er mag m.a.w. geen water in de 
onderschaal blijven staan. Iedere plant krijgt een etiket met zijn exacte herkomst, plaats 
(baknummer, rijnummer, plantnummer) en proefnummer mee.  

Omgaan met de klimaatschok d.m.v. een ‘couveuse’ 

De dagen na het inpotten zijn een zeer stressvolle periode voor de plant. Tijdens de aaltjesproef 
heeft de plant steeds een klimaat van ongeveer 80% relatieve vochtigheid gekend waarin bijna 
dagelijks voedingsoplossing over de bladeren verneveld werd. De plant kreeg dus een relatief 
groot deel van zijn water binnen via de bladeren. Doordat, vooral op het einde van de proef, 
weinig water kon doordringen in het zand, zijn de wortels eerder onderontwikkeld en weinig 
functioneel. De sapstroom van de wortels naar de bladeren is bijgevolg relatief zwak. Na de 
aaltjesproef zijn de wortels nog meer verzwakt door diverse factoren: (1) het verstorende effect 
van de phloxine B kleurstof; (2) de beschadigingen t.g.v. het manipuleren van de wortels onder 
de microscoop; en (3) de stress van het uren lange ontkleuren in water. Na de aaltjesproef 
moeten de planten overschakelen van watergift via de bladeren naar watergift uitsluitend via de 
grond. Doordat de wortels verzwakt zijn, de opwaartse sapstroom zwak is, en de bladeren 
relatief veel verdampen, hebben de planten de eerste dagen de neiging om uit te drogen. 
Wanneer de planten dan direct in een serre met een relatieve luchtvochtigheid van typisch 40 tot 
50% geplaatst worden, kunnen de wortels de verdamping niet bijhouden en zullen de planten 
onherstelbaar uitdrogen en afsterven. Vooral bij gele mosterd kan dit problematisch zijn.  

Om bovenstaand probleem te voorkomen, worden de planten gedurende de eerste twee weken 
na het inpotten in een serre onder een plastic koepel of ‘couveuse’ geplaatst. De serre wordt 
overdag verwarmd tot 18°C en ’s nachts tot 15°C. De daglengte bedraagt 12 uur en loopt zoveel 
mogelijk gelijk met het seizoen. Overdag zal de minste zonnestraling de temperatuur onder de 
plastic koepel doen stijgen, waardoor de eigenlijke temperatuur vaak rond 25°C zal zijn. Op de 
serretafel ligt bevloeiingsdoek die dagelijks automatisch gedurende 2 à 3 minuten bewaterd 
wordt. De koepel is gemaakt uit gaatjesplastic, zodat de relatieve vochtigheid tussen de 60% en 
80% schommelt. Wanneer de relatieve vochtigheid lager dan 60% is, moet de koepel deels 
worden afgedekt met volle pastic. Bij voorkeur wordt een logger in de koepel geplaatst, zodat 
men de relatieve vochtigheid in het oog kan houden. De planten staan in gesloten zwarte 
onderschalen en de potgrond wordt vochtig gehouden.  

Tot wanneer de planten hergroeien, doorgaans twee weken na het inpotten, wordt matig 
omgesprongen met de watergift: men beperkt zich tot het vochtig houden van de potgrond. Dit 
kan eventueel door een kleine hoeveelheid water te gieten in de onderschaal. Om een goede 
hergroei mogelijk te maken, mag de grond nooit uitdrogen, maar ook nooit waterverzadigd zijn: 
er mag m.a.w. nooit water in de onderschaal blijven staan. Bij felle zonnestraling moet de koepel 
afgedekt worden met schaduwdoek, of moeten de schaduwschermen in de serre sluiten, zodat 
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er geen volle zon op de jonge, nog niet hergroeide potplantjes schijnt. Om diezelfde reden wordt 
de serre afgewit vanaf half maart. 

Geselecteerde planten doen groeien en bloeien 

Wanneer bovenstaande methode gebruikt wordt, zullen de meeste planten overleven. Een 
sterftepercentage van 10% bij bladrammenas en 20% bij gele mosterd is echter onvermijdbaar. 
Wanneer de planten beginnen te hergroeien, moeten ze een kleine bamboestok krijgen en 
aangebonden worden. Onder de plastic koepel is de neiging om te fileren immers groot door de 
verhoogde temperatuur en verminderde lichtintensiteit (gaatjesplastic en/of schaduwdoek). 
Wanneer de hergroei goed aan de gang is en de plant niet zichtbaar uitgedroogd is mag men de 
plant uit de koepel weghalen en in de open serre plaatsen. Nieuwe, witte wortels onderaan de 
pot zijn een bewijs van voldoende hergroei.  

De planten worden dan verder opgegroeid gedurende enkele weken. Daarna worden ze verpot 
in een grote, ronde pot en voorzien van een grote bamboestok. De bamboestok wordt bij 
voorkeur ook bovenaan bevestigd aan een draad, zodat de planten (vooral bladrammenas) later 
niet omvallen. De planten kunnen ofwel in groep afbloeien, ofwel in paarkruisingen afbloeien. 
Bestuiving kan manueel of m.b.v. vliegen of hommels. De grotere planten worden bevloeid met 
druppelaars met voedingsoplossing (vb. 8-12-24) voor een goede bloei-inductie en vruchtzetting.  

Met bladrammenas kan men zaaien in oktober, eventueel zelfs half september, selecteren in 
december, en de planten vegetatief houden tot wanneer de lente aanbreekt. Gele mosterd gaat 
echter sneller in bloei dan bladrammenas, waardoor geen najaarsproef kan plaatsvinden. 
Proeven met gele mosterd kunnen pas gestart worden in februari.  

Finaal wordt, na iedere aaltjesproef, het materiaal, het aaltjeslokaal en het fytotronlokaal grondig 
schoongemaakt: de tafels, kasten, etc. worden afgestoft en de grond wordt gestofzuigd en 
daarna met water en zeep schoongemaakt. Op die manier blijft alles proper voor volgende 
experimenten.  

Resultaat 

Bij de families zijn er getuigerassen (ook controlerassen) aanwezig. Hun gevoeligheid voor het 
bietencysteaaltje of het wortelknobbelaaltje is gekend. Meestal neemt men in iedere proef een 
negatieve getuige met zeer hoge vatbaarheid, en een positieve getuige met zeer lage 
vatbaarheid mee. Zo is de bladrammenas cultivar ‘Siletina’ het vatbare getuigeras voor 
Heterodera schachtii. De bladrammenas cultivar ‘Radical’ en de gele mosterd cultivar ‘Swing’ 
zijn vatbare getuigerassen voor Meloidogyne chitwoodi. 

De families met een laag aantal  (eipakketten en cysten) worden aangeduid op de dataset. Deze 
zijn potentiële kandidaten om verder te gaan naar een volgende fase in het 
veredelingsprogramma. Om statistisch aan te tonen of de families verschillen van elkaar wordt 
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er gebruik gemaakt van het programma: SPSS. We testen twee keer: éénmaal voor H. schachtii 
en éénmaal voor M. chitwoodi. In tabel 19 vindt u een synthese van de dataset. 

Tabel 19: Synthesetabel dataset aaltjestest 

Cultivars/ 

families 

Gem. aantal 
Heterodera 

Gem. aantal 
Meloidogyne 

aantal 
gescreende 

planten 

aantal 
geselecteerd 
voor verdere 
veredeling 

Relatieve 
frequentie 

geselecteerde 
planten (%) 

Swing 4,1 24,3 34 0 0,0 

SaV122 1,9  19,2 63 13 20,6 

SaV123 2,0  9,6 79 16 20,3 

SaV124 1,1  20,7 100 14 14,0 

SaV125 1,5  17,6 78 14 18,0 

SaV126 3,4  23,9 245 36 14,7 

SaR82 3,5  8,6 117 5 4,3 

SaR83 1,6  34,7 209 7 3,4 

Siletina 38,3  1,0 63 0 0,0 

Radical 2,4  8,6 53 0 0,0 

 

Eerst moeten we controleren of families uit een normaal verdeelde populatie komen om dan zo 
de geschikte test toe te passen (parametrisch vs. niet-parametrisch). De families worden 
genummerd van 1 tot 10, respectievelijk Sa237(Swing), SaV123, SaV124, SaV125, SaV126, 
SaR82, SaR83, SaR63, Siletina, RsR63 (Radical). Indien de families normaal verdeeld zijn, 
passen we een one-way ANOVA (parametrisch) toe. Indien de families niet normaal verdeeld 
zijn, passen we Kruskal-Wallis (niet-parametrisch) toe. 

De algemene hypothese: 

 H0: µ1 =µ2 =µ3 =µ4 =µ5 =µ6 =µ7 =µ8 =µ9 =µ10  

   H1: niet alle groepsgemiddelden in de populaties zijn gelijk 
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Heterodera schachtii 

Nagaan normaliteit: 

H0: het aantal cysten voor de verschillende families (1 t.e.m. 10) is afkomstig uit een 
normaal verdeelde populatie 

Besluit normaliteitstest: De p-waarden bedragen respectievelijk 0,006; 0,000; 0,000; 0,000; 

0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,200. Op basis van het 5% significantieniveau wordt H0 voor 

9 van de 10 families verworpen. Er kan met 95% zekerheid besloten worden dat het aantal 

cysten voor 9 van de 10 families niet afkomstig is uit een normaal verdeelde populatie. 

Aangezien alle families normaal verdeeld moeten zijn voor een ANOVA test, wordt er getest met 

Kruskal-Wallis test. 

Besluit Kruskal-Wallis test: De p-waarde= 0,000. H0 wordt op basis van het 5% 

significantieniveau verworpen. Er kan met 95% zekerheid besloten worden dat er een significant 

verschil is tussen de families voor het aantal cysten. Om weer te geven welke families 

verschillen, voeren we een Post-hoc uit. Aangezien we veronderstellen dat de populatie normaal 

verdeeld is, voeren we een Post-hoc uit via een one-way ANOVA. 

Er wordt besloten:  

-‐ familie 4(SaV124) en familie 5(SaV125) verschillen van familie 1(Sa237)  

-‐ families 1 t.e.m. 9 verschillen van familie 10 (Siletina) 

-‐ families 2 t.e.m. 9 verschillen niet van elkaar 

Meloidogyne chitwoodi: 

Nagaan normaliteit: 

H0: het aantal cysten voor de verschillende families (1 t.e.m. 10) zijn afkomstig uit een 
normaal verdeelde populatie 

Besluit normaliteitstest: De p-waarden van de Kruskal-Wallis test (KS) bedragen respectievelijk 

0,200; 0,008; 0,200; 0,009; 0,005; 0,007; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Op basis van het 5% 

significantieniveau wordt H0  voor 8 van de 10 families verworpen. Er kan met 95% zekerheid 

besloten worden dat het aantal eipakketten voor 8 van de 10 families (1 t.e.m. 10) niet afkomstig 

is uit een normaal verdeelde populatie. Aangezien alle families normaal verdeeld moeten zijn 

voor een ANOVA test, wordt er getest met Kruskal-Wallis. 

Besluit Kruskal-Wallis test: De p-waarde= 0,000. H0 wordt op basis van het 5% 
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significantieniveau verworpen. Er kan met 95% zekerheid besloten worden dat er een significant 

verschil is tussen de families voor het aantal eipakketten. 

Om weer te geven welke families verschillen, voeren we een Post-hoc uit. Aangezien we 

veronderstellen dat de populatie normaal verdeeld is, voeren we een Post-hoc uit via een one-

way ANOVA. 

Er wordt besloten:  

-‐ familie 9(RsR63) en familie 10(Siletina) verschillen van alle andere families 

-‐ familie 8(SaR83) verschilt van alle andere families 

-‐ familie 7(SaR82) verschilt van familie 3(SaV123) 

-‐ alle andere families verschillen niet van elkaar 

Bespreking 

Voor H. schachtii zijn alle families significant verschillend van het getuigeras Siletina. Aangezien 
de data aangeven dat ‘Siletina’ de gevoeligste cultivar is, wordt besloten dat de andere families 
en cultivars minder gevoelig zijn voor H. schachtii. SaV124 en SaV125 verschillen significant 
van ‘Swing’. In tabel 19 wordt er geconcludeerd dat SaV124 en SaV125 de meest belovende 
families zijn: deze hebben namelijk gemiddeld het laagst aantal eipakketten.  

Voor M. chitwoodi verschillen alle families significant van getuigeras Radical en getuigeras 
Siletina. In tabel 19 zien we dat Siletina en Radical gemiddeld het minst aantal cysten per plant 
hebben.  Dit is logisch, aangezien bladrammenas in het algemeen minder vatbaar is voor M. 
schachtii dan gele mosterd. Vergelijking gebeurt daarom met het getuigeras Swing. SaR83 is 
significant slechter dan ‘Swing’. In tabel 19 zien we dat SaR83 gemiddeld het meeste aantal 
cysten heeft (34,7) en dat er slechts 7 planten geselecteerd zijn van de 209. Deze familie komt 
dus niet in aanmerking voor verdere veredeling. De andere geteste families verschillen 
statistisch niet van ‘Swing’, hoewel sommige gemiddeld beter scoren (SaR82 en SaV123).
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4. Algemeen besluit 

De huidige wetgeving geeft een duidelijke trend aan. Een trend waarin duurzaamheid naar voor 
wordt geschoven. In de landbouw komt deze trend tot uiting door boetes wanneer men bepaalde 
grenzen overschrijdt en premies wanneer men goed praktijken uitvoert. Het zaaien van een 
groenbedekker is één van die praktijken. 

Groenbedekkers verbeteren de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid met 
heel wat ecologische voordelen als gevolg. Daarenboven zijn sommige gewassen, zoals gele 
mosterd en bladrammenas, potentiële kandidaten om het nematicidengebruik te verminderen.  

Mede door de evolutie in de wetgeving, komt de verbetering van deze functies meer en meer in 
de belangstelling te staan bij plantenveredelaars. Gele mosterd en bladrammenas worden 
vandaag de dag veredeld via familieselectie. De cycli in de veredelingsprogramma begint 
telkens met een aaltjesproef. Een aaltjesproef met Heterodera schachtii en Meloidogyne 
chitwoodi werd, in het praktisch onderzoek, uitgevoerd op gele mosterd (Sinapis alba L.). Voor 
H. schachtii. komen de families SaV124 en SaV125 als meest belovende families naar voor. 
Voor M. chitwoodi is geen enkele familie waardevol, aangezien de families niet significant 
verschillen van het getuigeras Swing. 

Familieselectie zal bij verdere veredeling van de waardevolle families zorgen voor sterk 
heterozygote planten. Om kenmerken, zoals aaltjesresistentie, vast te leggen wil men tot 
homozygote planten komen.  

Dit brengt ons bij microsporencultuur, waarbij men in één generatie verdubbelde haploïden 
planten kan bekomen. Kruisingen tussen verdubbelde haploïde planten van verschillende 
cultivars kunnen zorgen voor een heterosis effect. Een nadeel van de techniek is de grote 
variatie aan gevoeligheid tussen soorten en zelfs cultivars. Het praktisch onderzoek van deze 
thesis bewijst deze stelling. De gebruikte cultivars van gele mosterd en bladrammenas blijken 
niet gevoelig te zijn voor het gebruikte protocol. Verder onderzoek is nodig om andere 
cultuurmedia en stresscondities te testen. Indien dit geen effect heeft, zal men naar andere 
cultivars moeten kijken.  
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