
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Bachelorproef	  
Studiegebied	  Gezondheidszorg	  

	  

Studie	  van	  meiose	  en	  toepassing	  van	  
vaderschapsanalyses	  in	  de	  veredeling	  naar	  hogere	  

zaadopbrengst	  bij	  tetraploïde	  rode	  klaver	  	  
	  

	  

ILVO	  -‐	  Eenheid	  Plant	  (Melle)	  	  
Onderzoeksdomein	  Groei	  en	  Ontwikkeling	  en	  

Onderzoeksdomein	  Toegepaste	  Genetica	  en	  Veredeling	  
	  Caritasstraat	  ()	  	  

!"!"	  Melle	  
België	  

Elise	  Wyseure	  
Professionele	  Bachelor	  Biomedische	  laboratoriumtechnologie	  
Afstudeerrichting	  Farmaceutische	  en	  biologische	  laboratoriumtechnologie	  
Academiejaar	  +,-./+,-0	  





STAGEGEGEVENS 	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stageperiode: 8 februari 2016 tot 10 juni 2016 

Stageplaats: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant, Onderzoeksdomeinen “Groei en 
Ontwikkeling” en “Toegepaste Genetica en Veredeling” 
 
Caritasstraat 39, 9090 Melle 
Tel.: +32 9 272 29 00 
Fax.: +32 9 272 29 01 
Gerda.Cnops@ilvo.vlaanderen.be 
Katrijn.Vanlaere@ilvo.vlaanderen.be 

Stagementoren: Dr. Gerda Cnops en Dr. Katrijn Van Laere 

Stagebegeleider: Mvr. Evelien Syryn 



SAMENVATTING 

Studie van meiose en toepassing van vaderschapsanalyses in de veredeling naar hogere 
zaadopbrengst bij tetraploïde rode klaver. 

Trefwoorden: Rode klaver, vaderschapsanalyse, meiose 

Rode klaver is een interessant gewas voor gebruik in de landbouw als veevoeder of omwille 
van zijn vermogen om stikstof te fixeren. Door chromosoomverdubbeling en veredeling 
werden naast de natuurlijke diploïde planten, ook tetraploïde rode klaver cultivars ontwikkeld, 
met een positieve invloed op de drogestofopbrengst, persistentie en gehalte aan suikers en 
proteïnen. Desondanks is er nog weinig interesse in deze tetraploïde rassen, omdat de 
zaadopbrengst gemiddeld 20-50 % lager ligt dan bij de diploïde rode klaver.  

ILVO onderzoekt of selectie naar hogere zaadopbrengst bij tetraploïde rode klaver in 
veredelingsprogramma’s sneller en efficiënter kan worden uitgevoerd door gebruik te maken 
van vaderschapsanalyses met SSR-merkers. In deze bachelorproef werden daarom tetraploïde 
nakomelingen geselecteerd die, gebaseerd op de fenotypische kenmerken van hun ouders, 
vermoedelijk allelen dragen die zorgen voor een hoge zaadopbrengst. Hiervoor werd gestart 
met nakomelingen afkomstig van moederplanten met hoge zaadopbrengst, en werden met 
behulp van SSR-analyses enkel de nakomelingen geselecteerd waarvan ook de vaderplant een 
hoge zaadopbrengst had. In totaal werden zo 210 nakomelingen geselecteerd, die vervolgens 
samen met een controlegroep op een veld werden uitgeplant. Deze controlegroep bestond uit 
evenveel nakomelingen van dezelfde moederplanten met hoge zaadopbrengst, maar random 
vaderplanten. Eens deze nakomelingen zaad produceren, zal de waarde van deze 
vaderschapsanalyses in het selectieproces kunnen bepaald worden.  

Daarnaast onderzoekt ILVO of er verschillen in de meiotische celdeling van microsporocyten 
bij diploïde en tetraploïde rode klaver kunnen gedetecteerd worden. Eventuele 
abnormaliteiten tijdens de meiotische delingen kunnen aanleiding geven tot een verminderde 
pollenleefbaarheid, met een verminderde bestuiving en zaadproductie tot gevolg. Uit het 
onderzoek naar meiotisch delende microsporocyten met DAPI- en acetokarmijnkleuringen 
tijdens deze bachelorproef konden we reeds concluderen dat de meiose bij diploïde rode 
klaver geobserveerd kan worden in bloempjes met een grootte van 0,7 tot 1 mm. De 
verschillende meiotische stadia van de microsporocyten konden in beeld gebracht worden, 
maar verder onderzoek is nodig om eventuele afwijkingen te kunnen detecteren.  
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1 VOORSTELLING STAGEPLAATS 

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoeksinstituut en dienstverleningsorganisatie van de Vlaamse 
Overheid binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Hun onderzoek is gericht op het 
bevorderen van een duurzame en rendabele landbouw-, visserij- en agrovoedingssector in 
Vlaanderen, België, Europa en in de wereld. 

De fundamentele en toegepaste onderzoeksactiviteiten uitgevoerd door ILVO worden 
gestructureerd in vier kenniseenheden, nl. de eenheden ‘Dier’, ‘Landbouw en Maatschappij’, 
‘Plant’ en ‘Technologie en Voeding’. Elke eenheid wordt verder onderverdeeld in 
verschillende onderzoeksdomeinen (Figuur 1). 

De onderzoeken die in deze thesis worden besproken, werden uitgevoerd bij de eenheid 
‘Plant’, met als afdelingshoofd dr. ir. Kristiaan Van Laecke. De vier onderzoeksdomeinen die 
tot deze eenheid behoren zijn ‘Gewasbescherming’, ‘Teelt en Omgeving’, ‘Groei en 
Ontwikkeling’ en ‘Toegepaste Genetica en Veredeling’. Deze stage werd uitgevoerd bij de 
twee laatstgenoemde domeinen, beiden gevestigd in Melle. 

 

Figuur 1 - Organogram ILVO [1] 

Binnen het domein ‘Groei en Ontwikkeling’ (wetenschappelijk directeur: prof. dr. Isabel 
Roldán-Ruiz) richten de onderzoekers zich op de fundamentele processen van de groei en 
ontwikkeling van een gewas. Hierbij worden plantgenomen en moleculaire en fysiologische 
processen van de plant m.b.t. groei, ontwikkeling en wisselwerking met omgevingsfactoren 
(kou, droogte, licht,…) onderzocht. Het domein ‘Toegepaste Genetica en Veredeling’ 
(wetenschappelijk directeur: dr. ir. Johan Van Huylenbroeck) brengt de genetische diversiteit 
en habitat- en tijdsevolutie in kaart en gebruikt deze kennis in de veredeling van siergewassen, 
grassen en voedergewassen. [1] 
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2 PROBLEEMSTELLING 

Rode klaver (Trifolium pratense) is een gewas dat in Europa reeds sinds de 16e eeuw geteeld 
wordt omwille van zijn voedzame eigenschappen en zijn vermogen om atmosferische stikstof 
te fixeren. Het is een relatief eenvoudig te telen gewas met een hoge opbrengst en een lage 
vereiste aan herbiciden, pesticiden en meststoffen. Toch zorgen de beschikbaarheid van 
goedkope stikstofkunstmest, het mestactieplan (MAP 5) en zijn lage persistentie er voor dat 
vele Europese boeren nog de voorkeur geven aan andere, vaak geïmporteerde eiwitgewassen 
zoals soja. [2,3] 

In de laatste decennia werden door veredeling en selectie verbeterde cultivars van rode klaver 
ontwikkeld met als doel de opbrengst en persistentie van dit gewas te verbeteren. Zo werden 
naast diploïde rassen door chromosoomverdubbelingsmethoden ook tetraploïde rassen 
ontwikkeld. Deze tetraploïden scoren beter op vlak van drogestofopbrengst, persistentie en 
resistentie tegen stress door ziekte of veranderende omgevingsfactoren vergeleken met de 
diploïde rassen. Bovendien hebben de tetraploïden een hoger proteïne- en suikergehalte. Toch 
blijft de interesse in deze tetraploïden nog gering omdat de zaadopbrengst gemiddeld 20-50 % 
lager ligt en het zaad van dit gewas dus vrij duur is. [2,3] 

Veredelingsonderzoek, ook bij ILVO, richt zich daarom op het verhogen van deze 
zaadproductie. Dit zou de kostprijs van het zaad kunnen verlagen en de interesse in tetraploïde 
rassen doen stijgen. Om de zaadproductie te verhogen is het eerst nodig fundamentele kennis 
over de verschillende fasen van de zaadproductie en de beïnvloedende factoren te verzamelen 
en deze te vergelijken tussen verschillende rassen en individuen. Nadien kunnen optimalisatie 
van de bestuivings- en teeltcondities en gerichte veredeling leiden tot verbeterde rassen. 

Veredeling bij rode klaver is tijdsintensief. Fenotypische kenmerken die pas in een laat 
groeistadium tot expressie komen, zoals de zaadopbrengst, verlengen daarenboven de duur 
van een selectiecyclus. Kennis van de genotypische eigenschappen van een plant, nog voor de 
fenotypische kenmerken tot expressie komen, zou het veredelingsproces kunnen versnellen. 
ILVO onderzocht reeds of toepassing van vaderschapstesten met SSR-merkers in diploïde 
rode klaver een genotypische selectie voor zaadopbrengst mogelijk maakt en of dit kan 
bijdragen tot een sneller en efficiënter veredelingsproces. Door de gunstige resultaten van dit 
onderzoek, werd een analoog onderzoek opgestart voor de meer complexe tetraploïde rode 
klaver. In deze bachelorproef werden de vaderschapsanalyses met SSR-merkers uitgevoerd op 
tetraploïde planten afkomstig van moederplanten met een hoge zaadopbrengst en werden de 
nakomelingen met zowel een goede moeder als een goede vader voor zaadopbrengst samen 
met een controlegroep (nakomelingen met een gekende moeder met goede zaadopbrengst en 
een onbekende vader) uitgeplant op het veld. Eens deze planten zaad produceren, kan 
nagegaan worden of de zaadopbrengst in de onderzochte groep nakomelingen met twee goede 
ouders al dan niet hoger is dan de zaadopbrengst in de controlegroep. Hierdoor kan de waarde 
van vaderschapsanalyses voor veredeling naar hogere zaadopbrengst bepaald worden. [2] 
 
In een tweede luik binnen het onderzoek naar zaadopbrengst in rode klaver wil ILVO nagaan 
of de pollenvorming bij diploïden en tetraploïden verschillen vertoont die kunnen gelinkt 
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worden aan de lagere zaadopbrengst van tetraploïden. Zo kan een afwijkende meiotische 
celdeling van microsporocyten aanleiding geven tot minder fertiel pollen, waardoor het succes 
van bestuiving vermindert en de plant dus minder zaad produceert. In deze bachelorproef 
werd met behulp van DAPI- en acetokarmijnkleuringen onderzocht in welk stadium van de 
bloemontwikkeling de meiose in de microsporocyten geobserveerd kan worden. Vervolgens 
werden de verschillende meiotische fasen in kaart gebracht en werden mogelijke 
abnormaliteiten geanalyseerd.  
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3 LITERATUUR 

3.1 RODE KLAVER 

3.1.1 Indeling in het plantenrijk 

Rode klaver of Trifolium pratense behoort tot de familie Fabaceae (Vlinderbloemigen) en het 
geslacht Trifolium. Onder dit geslacht vallen meer dan 250 verschillende soorten, waaronder 
Trifolium pratense. [4] 

3.1.2 Kenmerken 

Rode klaver is een meerjarige (3 tot 4 jaar), dicotyle plant. Morfologisch is ze opgebouwd uit 
een diepe penwortel, meerdere behaarde stengels die vertrekken vanuit het bladrozet en 
drieledige bladeren (Figuur 2). [3,4,5] 

 

Figuur 2 – Morfologie van rode klaver [6] 

De diepe penwortel is bezet met fijnere zijwortels waarop wortelknolletjes voorkomen. In 
deze wortelknolletjes leeft de bacterie Rhizobium trifolii in symbiose met de plant en fixeert 
het atmosferische stikstof. Deze stikstof wordt deels gebruikt door de klaverplant en wordt 
deels getransfereerd naar de bodem of naar naburige grassen. [4,5] 

Bovengronds vertrekken vanuit het bladrozet verschillende stengels. Deze stengels zijn 
opgebouwd uit leden of internodiën waartussen zich knopen of nodiën bevinden. Vanuit deze 
knopen vertrekken de bladeren. De bladeren zijn meestal drieledig, groen en vertonen 
bovenaan een typische, bleke V-tekening. Uitzonderlijk komen vier- of vijfledige bladeren 
voor en ook de kleur en de uitgesprokenheid van de V-tekening kan variëren volgens het 
genotype (Figuur 3). [4,5] 
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Figuur 3 - Variaties in expressie van de V-tekening bij verschillende genotypen van de cultivar ‘Global’ [4] 

Aan de toppen van de stengels kunnen bloeiwijzen ontstaan die bestaan uit een bloemhoofdje 
opgebouwd uit 100 tot 300 bloempjes. De kleur van deze bloempjes kan variëren van wit tot 
paars (Figuur 4). Bestuiving gebeurt voornamelijk door hommels en bijen waarbij 
zelfbestuiving bij diploïden zelden voorkomt. [4] 

 
Figuur 4 - Variaties in bloemkleur bij verschillende genotypen [5] 

3.1.3 Landbouwkundige waarde 

Vanuit de oostelijke regio’s rond de Middellandse Zee is rode klaver verspreid richting 
Europa en West-Azië, waar het vanaf de 16e eeuw steeds vaker gecultiveerd werd. 
Oorspronkelijk werd het in de landbouw voornamelijk gebruikt voor zijn stikstoffixatie. Rode 
klaver vormde door deze eigenschap dan ook een alternatief voor het braakliggen van 
stikstofarme grond, waarbij de boeren toch een volwaardig gewas konden telen. 
Tegenwoordig wordt rode klaver meer en meer gebruikt als veevoeder omwille van zijn 
voedzame eigenschappen. Dit gewas heeft nl. een hoge drogestofopbrengst en bevat een hoog 
gehalte aan proteïnen (ongeveer 20 %) en poly-onverzadigde vetzuren. [3,7] 

De teelt van rode klaver is relatief eenvoudig. Dit is o.a. te wijten aan zijn sterk 
aanpassingsvermogen aan veranderende omgevingsfactoren, omdat het een meerjarig gewas 
is (3 jaar of langer) en omdat ze weinig pesticiden en herbiciden vereisen. Door inkuilen kan 
de oogst van rode klaver ook goed bewaard worden en door de stikstoffixatie kan het gebruik 
van synthetische meststoffen teruggedrongen worden. Een bijkomend voordeel is dat rode 
klaver de opbrengst en kwaliteit van naburige gewassen bij mengteelt verbeteren door 
stikstoffixatie. Hierdoor wordt rode klaver vaak gecombineerd met voedergrassen of andere 
voedergewassen. [3] 

Toch zorgt de productie van goedkope stikstofkunstmest via de Haber-Bosch-methode ervoor 
dat het gebruik van rode klaver als bodemverbeteraar teruggedrongen wordt. In West-Europa 
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is er door de intensieve veeteeltproductie ook een groot overschot aan organische mest 
ontstaan. Die mest kunnen landbouwers, door het mestactieplan (MAP 5) die het mestgebruik 
op rode klaver beperkt, niet kwijt bij teelt van rode klaver. Door de lage persistentie van dit 
gewas wordt door veel Europese boeren voor de productie van veevoeder ook nog vaak de 
voorkeur gegeven aan andere eiwitgewassen, zoals bijvoorbeeld de import van soja. [2,3] 

Nu veredelingsprogramma’s verbeterde rassen op de markt brengen, de interesse in duurzame 
landbouwmethoden stijgt en de Vlaamse boeren subsidies kunnen aanvragen voor teelt van 
bedrijfseigen eiwitten zoals klaver, is de interesse in dit lokale gewas weer aan het groeien. 
[Persoonlijke communicatie] 

3.1.4 Diploïde en tetraploïde rode klaver 

Rode klaver is van nature een diploïde plant met een genoom bestaande uit zeven 
chromosoomparen (2n = 2x = 14), maar door veredeling zijn ook tetraploïde rassen 
ontwikkeld (2n = 4x = 28). Om over te gaan naar een tetraploïd genoom kunnen zowel 
seksuele als aseksuele chromosoomverdubbelingstechnieken gebruikt worden. De seksuele 
technieken houden in dat ongereduceerde gameten van diploïde planten gekruist worden met 
gameten van tetraploïden. Bij aseksuele technieken worden diploïde zaden behandeld met 
producten zoals bijvoorbeeld colchicine. [3,4] 

Tetraploïde planten vertonen over het algemeen een hogere opbrengst, een hogere 
persistentie, een hogere resistentie tegen stress door ziekte of veranderende 
omgevingsfactoren en ze hebben een hoger proteïne- en suikergehalte dan de diploïde rassen. 
Ondanks al deze voordelen is het commerciële gebruik van tetraploïde rode klaver nog zeer 
beperkt. Dit is te wijten aan een zaadopbrengst die gemiddeld 20-50 % lager ligt bij 
tetraploïde rassen t.o.v. diploïde rassen, waardoor het zaad dus veel duurder is. [2,3] 

3.2 VEREDELING BIJ RODE KLAVER 

Veredeling van zaadvermeerderde gewassen zoals rode klaver houdt in dat planten gekruist en 
geselecteerd worden om zo tot een ras te komen met de gewenste genetisch eigenschappen. In 
verschillende selectiecycli wordt bij elke nieuwe generatie geselecteerd welke nakomelingen 
verder gekruist zullen worden en welke uit het veredelingsproces geëlimineerd worden. Zo 
wordt de genetische pool vernauwd tot enkel de genotypen met gewenste kenmerken 
overblijven.  

3.2.1 Veredelingsmogelijkheden 

Rode klaver is een gewas met beperkte veredelingsmogelijkheden door gametofytische 
zelfincompatibiliteit en een hoge inteeltdepressie. Gametofytische zelfincompatibiliteit komt 
voor bij kruisbestuivende planten zoals rode klaver om zelfbestuiving te verhinderen. Deze 
incompatibiliteit wordt veroorzaakt door interactie van S-genen wanneer de allelen van het 
pollen dezelfde zijn als deze die voorkomen in het weefsel van de stempel van de moeder. In 
dit geval zal het pollen niet kiemen en worden de eicellen niet bevrucht. Een voorbeeld wordt 
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gegeven in Figuur 5. Doordat zelfbestuiving niet mogelijk is, kunnen geen lijnen aangelegd 
worden die genetisch zeer uniform zijn. [3,4,8,9] 

 

Figuur 5 - Een S-locus met gametofytische zelfincompatibiliteit bij de appelboom. [9] 

Rode klaver kent ook een hoge inteeltdepressie. Verhoging van de inteelt door verder kruisen 
van planten binnen een familie heeft dan een nadelige invloed op de vegetatieve groeikracht. 
Veredeling van rode klaver kan dus enkel doorgevoerd worden tot een ras bekomen wordt 
met een nauwe genetische pool, waarin toch nog voldoende genetische variatie zit om een 
hoge opbrengst te leveren. Een efficiëntere selectie binnen elke uitgevoerde selectiecyclus zou 
hier een oplossing kunnen bieden. [4,7,8] 

3.2.2 Het ILVO-veredelingsprogramma 

Veredelingsprogramma’s bij rode klaver kunnen grofweg samengevat worden in een proces 
van drie verschillende selectiecycli, vertrekkende vanuit een brede genenpool, gevolgd door 
het onderwerpen van de bekomen zaden aan verschillende testen. Na goedkeuring van 
officiële instanties worden deze zaden vermeerderd tot hoeveelheden die aan betaalbare prijs 
op de landbouwmarkt kunnen gebracht worden (Figuur 6). Dit volledige 
veredelingsprogramma duurt ongeveer 10 tot 15 jaar. 

 

Figuur 6 – ILVO-veredelingsprogramma bij rode klaver [10] 
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De genenpool waaruit vertrokken wordt bestaat meestal uit een verzameling van recent op de 
markt gebrachte cultivars van andere veredelaars, oud veredelingsmateriaal en ecotypen of 
landrassen. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke genetische variëteit. Zaden 
van al deze rassen en cultivars worden uitgezaaid in de serre en vervolgens gestructureerd 
uitgeplant op een veld. Op deze planten zal dan een eerste selectie toegepast worden. 

Een selectiecyclus beslaat meestal een termijn van twee jaar, waarin de planten geselecteerd 
worden voor kenmerken als groeikracht, persistentie, ziekteresistentie, zaadopbrengst,... Het 
zaad van de planten die overblijven na selectie voor al deze kenmerken wordt opnieuw 
uitgezaaid. Vervolgens worden per moederplant telkens een 30-tal nakomelingen 
gestructureerd uitgeplant op een veld, waarna een nieuwe selectiecyclus van start gaat. Elke 
moederplant levert zo één familie nakomelingen. 

In de eerste selectiecyclus wordt gestart vanuit een brede genetische pool bestaande uit 
verschillende rode klaverrassen en wordt massaselectie toegepast. Hierbij wordt elke plant 
individueel gescoord, ongeacht het ras waartoe de plant behoort. In het tweede jaar van deze 
cyclus laat men de overblijvende planten zaad produceren en wordt van elke plant dit zaad 
geoogst en verzameld in zaadloten. Elk zaadlot bevat dan het zaad van één familie. Deze 
zaden zijn dus afkomstig van één moederplant, maar kunnen een verschillende vader hebben. 

In de tweede selectiecyclus worden deze families gestructureerd uitgezaaid. Nu worden de 
planten niet enkel individueel gescoord, maar wordt bovendien rekening gehouden met de 
fenotypische kenmerken van de overige planten uit deze familie. Scoort een plant goed voor 
een bepaald selectiekenmerk, terwijl alle andere planten uit dezelfde familie hier minder goed 
op scoren, dan zijn de gunstige fenotypische kenmerken wellicht het resultaat van een eerder 
toevallig gunstige allelencombinatie. Door het elimineren van deze planten worden enkel de 
beste planten uit de beste families verder gekruist. Men spreekt in deze situatie van 
familieselectie. Ook in de derde cyclus past men het principe van familieselectie toe. [4,7,8] 

Na drie selectiecycli wordt de overgebleven genetische pool onderworpen aan verschillende 
testen. In eerste instantie wordt een productieproef uitgevoerd, waarbij de verschillende 
families uit deze genetische pool gestructureerd worden uitgezaaid in veldjes van 1,5 op 6 m 
en de waarde van deze families wordt vergeleken met standaardrassen. Indien zij een 
significante waarde vertonen, zullen deze families op een veld in isolatie met elkaar worden 
gekruist om zo tot een nieuw kandidaat ras te komen. Het zaad dat hiervan geoogst wordt, 
noemt men kwekerszaad. 

Voordat men kan overgaan tot het commercialiseren van het kandidaat ras, moet het 
onderworpen worden aan testen, uitgevoerd door gespecialiseerde instanties, meerbepaald 
onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van landbouwgewassen (CGW) en onderzoek 
naar onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (OHB). Enkel wanneer het 
kandidaat ras voor beide proeven slaagt, mag het op de markt gebracht worden. Hiervoor 
wordt het kwekerszaad vermeerderd tot pre-basiszaad en vervolgens tot basiszaad. Een 
zaadbedrijf vermeerdert dit dan verder tot R1-zaad, dat verkocht wordt aan de boeren. [4,7] 
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3.2.3 Selectiekenmerken bij rode klaver 

Groeikracht en drogestofopbrengst zijn de belangrijkste selectiekenmerken bij rode klaver. De 
groeikracht wordt gescoord op individuele planten in selectieproeven. De drogestofopbrengst 
van kandidaat rassen of families wordt onderzocht in productieproeven door vers gemaaid 
plantmateriaal te wegen en hieruit een staal te analyseren voor het drogestofpercentage. [4] 

Naast drogestofopbrengst is persistentie, het vermogen van planten om meerdere jaren te 
overleven en productief te blijven, zeer belangrijk. In tegenstelling tot witte klaver, die over 
kruipende stengels beschikt die vanuit de noden wortels vormen, kan rode klaver zich niet 
vegetatief voortplanten. Eens een rode klaverplant afsterft, zullen de naburige planten niet in 
staat zijn de ontstane opening in te vullen en ontstaan dus kale plekken in het rode klaverveld. 
[5] 

Bij selectie naar ziekteresistentie in rode klaver wordt voornamelijk aandacht besteed aan 
enkele ziekten waar dit gewas gevoelig aan is. Klaverkanker (ook kroon- en wortelrot) 
veroorzaakt door Sclerotinia trifoliorum en meeldauw veroorzaakt door Erysiphe trifolii zijn 
regelmatig voorkomende ziekten. Ook andere infectieziekten door bijvoorbeeld 
mozaïekvirussen zoals het bladnerf mozaïekvirus, nematoden zoals Ditylenchus dipsaci of 
mycoplasma kunnen de klaverplanten sterk verzwakken. [5] 

Een laatste belangrijk kenmerk is zaadproductie. Een hoge zaadproductie is belangrijk om 
zaad te kunnen verkopen tegen commercieel interessante prijzen. Doordat in het eerste jaar 
van de selectiecyclus de rode klaver verschillende keren gemaaid wordt, kan de 
zaadopbrengst pas in het tweede jaar beoordeeld worden. Hierdoor neemt een 
veredelingsprogramma veel tijd in beslag en is het relatief duur omdat veldproeven langdurig 
onderhouden moeten worden. Naast de traditionele fenotypische beoordeling, kan 
zaadopbrengst ook genotypisch beoordeeld worden indien gebruik gemaakt wordt van 
moleculaire merkers. [Persoonlijke communicatie] 

3.2.4 Veredeling met behulp van moleculaire merkers 

Moleculaire merkers zijn specifieke stukken DNA die in een genoom kunnen gebruikt worden 
om meer informatie te verkrijgen over de fenotypische eigenschappen van de plant (marker 
assisted selection, MAS), de genetische diversiteit in een populatie of verwantschapsanalyses 
mee uit te voeren (marker assisted parental analysis).  

Simple sequence repeats (SSR’s of microsatellieten) zijn vaak gebruikte moleculaire merkers 
bij vaderschapsanalyse. Dit zijn relatief korte, repetitieve en niet-coderende stukken DNA, 
opgebouwd uit repeterende eenheden van 2 tot 6 nucleotiden. Het aantal keren dat deze 
sequentie wordt herhaald kan verschillen, waardoor er verschillende allelen van deze SSR-
loci kunnen bestaan. De SSR-sequentie kan korter of langer worden doordat DNA-
polymerase fouten maakt tijdens de DNA-replicatie. Aangezien een nakomeling de helft van 
zijn allelen van de moeder en de andere helft van de vader krijgt, zijn SSR-loci waarvan 
diverse allelen voorkomen interessant voor vaderschapsanalysen. [2]  
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Riday (2011) optimaliseerde reeds een protocol om vaderschapsanalyses met behulp van 
moleculaire merkers toe te passen bij diploïde rode klaver. ILVO bouwde voort op het 
onderzoek van Riday (2011) door deze vaderschapsanalyses met SSR-merkers te gebruiken in 
de veredeling naar zaadopbrengst bij diploïde rode klaver en te onderzoeken of dit kan 
bijdragen tot een snellere en efficiëntere selectie naar hoge zaadopbrengst. Dit onderzoek 
bevestigde het vermoeden dat selectie op basis van de zaadopbrengst van beide ouderplanten 
significant betere resultaten oplevert dan de traditionele selectie op basis van de 
zaadopbrengst van de nakomeling en moederplant alleen. Planten die bijvoorbeeld afkomstig 
zijn van een moeder met goede, maar een vader met slechte allelen voor zaadopbrengst, 
zullen ofwel een geringe zaadopbrengst vertonen, ofwel door toeval een goede 
allelencombinatie dragen die niet overdraagbaar is naar de volgende generatie. 
Vaderschapsanalyse laat toe deze planten sneller uit het veredelingsprogramma te 
verwijderen, waardoor enkel de beste planten verder worden gekruist en het selectiedoel 
sneller wordt bereikt. Deze gunstige onderzoeksresultaten gaven aanleiding tot een analoog 
onderzoek bij de meer complexe tetraploïde rode klaver. [2,5,11] 

3.3 STUDIE VAN MEIOSE BIJ POLLENVORMING 

3.3.1 Mitotische en meiotische celdelingen 

Mitotische delingen komen voor bij zowel somatische cellen als bij geslachtscellen, waarbij 
twee dochtercellen worden gevormd die genetisch identiek zijn aan elkaar. Meiotische 
delingen of reductiedelingen komen enkel voor bij geslachtscellen. Hierbij worden vier 
dochtercellen aangemaakt waarbij het aantal chromosomen halveert t.o.v. de moedercel. Deze 
dochtercellen zijn niet meer genetisch identiek aan de moedercel of aan elkaar. [12] 

3.3.1.1 Verschillende stadia in de meiose 

Meiotische delingen worden voorafgegaan door een chromosoomverdubbeling waardoor 
telkens tweemaal twee homologe chromatiden ontstaan. De meiotische deling bestaat 
vervolgens uit twee fasen, nl. meiose I en meiose II. Elk van deze fasen kan verder worden 
opgedeeld in een profase, metafase, anafase en telofase. Na meiose II zitten de dochtercellen 
samen in een tetrade. De profase bestaat uit leptoteen, zygoteen, pachyteen, diploteen en 
diakinese. Het meiotisch delingsproces wordt schematisch weergegeven in Figuur 7. 

Meiose I start met een profase I, die de langstdurende fase is. Tijdens deze fase verdwijnt de 
kernmembraan, gaan de homologe chromosomen zich twee aan twee rangschikken en gaan ze 
zich aan elkaar hechten via hun centromeer (synapsis). De bivalente chromosomen (twee 
chromosomen, dus vier chromatiden) die hierdoor ontstaan, vormen cross-over punten of 
chiasmata (Figuur 8). DNA tussen deze chiasmata kan uitgewisseld worden. Door deze cross-
over of recombinatie zullen de dochtercellen aan het einde van de meiose niet meer genetisch 
identiek zijn aan de moedercel of aan elkaar. 

Profase I wordt gevolgd door de kortdurende metafase I, waarbij de homologe 
chromosoomparen (bivalenten) in het equatoriale vlak komen te liggen. De beide centromeren 
(ter hoogte van het kinetochoor) in de bivalent binden aan de spoelfiguur. Als alle 
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chromosomen op één lijn liggen, start de anafase I. Tijdens deze fase worden de homologe 
chromosomen elk naar een andere pool van de cel getrokken waarbij de zusterchromatiden bij 
elkaar blijven. Tijdens de hierop volgende telofase I blijven de chromosomen aan de polen en 
heeft elke dochtercel de helft van de chromosomen, elk bestaande uit twee zusterchromatiden. 

Na een korte interfase volgt meiose II. Tijdens deze interfase II gebeurt er geen DNA-
replicatie. Tijdens de profase II worden de chromatiden condenser. Nadien gaan de 
chromosomen in het equatoriaal vlak liggen dat 90° is gedraaid t.o.v. het vlak in meiose I 
(metafase II). De spoelfiguur bindt aan het centromeer van de chromosomen. Tijdens de 
anafase II worden de twee zusterchromatiden uit elkaar getrokken en gaan elk naar een pool 
van de cel. De meiose II eindigt in de telofase II. Er zijn nu vier dochtercellen gevormd met 
een haploïde set van chromosomen. [12,13] 

 

Figuur 7 - Meiotische celdeling bij pollenvorming [13] 

 

Figuur 8 - Vorming van chiasmata na synapsis van homologe chromosomen [14] 
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3.3.1.2 Mogelijke afwijkingen bij de meiotische deling 

De dochtercellen die ontstaan uit een meiotische deling kunnen afwijkingen vertonen doordat 
een verstoorde meta- of anafase heeft plaatsgevonden. Zo kan het voorkomen dat de 
homologe chromosomen tijdens de metafase I niet twee aan twee in het equatoriale vlak 
liggen, waardoor univalenten, trivalenten, e.d. worden gevormd. Hierdoor, of door fouten 
tijdens de binding van de spoelfiguur aan de chromosomen, kan tijdens de anafase I een 
ongelijke verdeling plaatsvinden van de chromosomen, of worden één of meerdere 
chromosomen niet volledig tot bij één van de polen getrokken (lagging chromosome of 
chromosome bridges). Ditzelfde kan zich voordoen tijdens metafase II en anafase II.  

Door afwijkende meiotische delingen kunnen micronucleï ontstaan. Dit zijn nucleï die slechts 
één of enkele chromosomen bevatten en bijgevolg veel kleiner zijn dan de overige 
dochtercellen. De chromosomen die zo’n micronucleus omvat, zullen ontbreken in één van de 
dochtercellen. Ook kan in plaats van een tetrade, een triade of pentade gevormd worden. 
Hierbij worden uit één moedercel respectievelijk drie of vijf dochtercellen gevormd. In deze 
cellen kunnen chromosomen teveel of te weinig aanwezig zijn (aneuploïdie). Bij beide 
meiotische afwijkingen bepaalt de aard van de afwijking in het genoom van de dochtercel of 
de cel en het uiteindelijke pollen al dan niet leefbaar zullen zijn. Micronucleï worden meestal 
geëlimineerd vóór het openbreken van de tetrade. Voorbeelden van dergelijke afwijkingen 
worden weergegeven in Figuur 9. [15,16] 

 

Figuur 9 - (d) achterblijvende chromosomen tijdens anafase I, (e) chromatiden die niet werden opgenomen in de 
dochtercellen tijdens de telofase II, (f) een pentade, (l) normale situatie: tetrade [15] 
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3.3.2 Pollenontwikkeling 

De ontwikkeling van het pollen start met de vorming van microsporocyten of 
sporemoedercellen in de helmknoppen of antheren. In het sporogene weefsel ondergaan deze 
cellen vervolgens meiose waardoor vier eencellige microsporen ontstaan (microsporogenese). 
Eens deze microsporen na de meiotische deling loskomen uit de tetraden, wordt een 
exinebuitenwand gevormd. Dit beschermt de microspore tegen droogte, mechanische druk en 
uv-straling. Tijdens de tweede fase van de rijping (microgametogenese) vergroot de 
microspore, wordt een vacuole in de cel gevormd en ondergaat de microspore nucleus een 
mitotische deling. Hierdoor ontstaan een grote vegetatieve cel en een kleinere generatieve cel 
die worden samengehouden door de stevige exinewand. Dit tweecellig geheel is de eigenlijke 
mannelijke gametofyt of pollenkorrel. Door een tweede mitotische deling worden uit de 
generatieve cel van de pollenkorrel twee mannelijke spermacellen gevormd die de eicel 
kunnen bevruchten in een dubbele bevruchting (Figuur 10). [17,18] 

Een afwijkende meiose kan het pollen minder of niet leefbaar maken. Hierdoor zullen dus 
minder vrouwelijke eicellen kunnen bevrucht worden. Dit kan een oorzaak zijn voor een 
lagere zaadopbrengst.  

 

Figuur 10 - Pollenvorming bij diploïde planten [18] 

3.3.3 Visualisering van de celdeling 

De verschillende fasen van een celdeling kunnen gevisualiseerd worden door gebruik van 
kleurstoffen zoals DAPI of acetokarmijn. 

3.3.3.1 DAPI 

DAPI of 4',6-diamidino-2-fenylindool (Figuur 11a) is een fluorescerende kleurstof die 
gebruikt kan worden om nucleair en chromosomaal materiaal te kleuren, waarbij slechts 
weinig tot geen kleuring van cytoplasmatisch materiaal optreedt. Hoewel het niet door een 
semipermeabele celwand kan dringen, zal het er bij hoge concentraties toch in slagen de kern 
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te bereiken. DAPI is een mutageen product en vereist dus tijdens het gebruik ervan de nodige 
voorzorgsmaatregelen. 

Met DAPI kan dubbelstrengig DNA zichtbaar gemaakt worden omdat deze kleurstof hier aan 
A-T baseparen in de kleine groeve van de dubbele helix bindt. Wanneer de DNA-DAPI-
complexen belicht worden met uv-straling van 358 nm, volgt een stralingsemissie van 
zichtbaar blauw licht bij 461 nm (Figuur 11b). [19] 

 

Figuur 11 - (a) structuurformule DAPI, (b) fluorescentie excitatie- en emissieprofiel van DAPI gebonden aan 
dsDNA [19] 

3.3.3.2 Acetokarmijn 

Acetokarmijn of karmijnzuur is een rode kleurstof. Het is in staat zowel nucleair als 
cytoplasmatisch materiaal te kleuren. 

 

Figuur 12 - Structuurformule karmijnzuur [20] 
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4 MATERIAAL EN METHODEN 

4.1 VADERSCHAPSANALYSES MET SSR-MERKERS 

4.1.1 Proefopstelling 

De rode klaver planten die in deze bachelorproef werden onderzocht, zijn afkomstig uit een 
veredelingsprogramma dat werd opgestart in 2010. De genenpool waaruit vertrokken werd 
bestond uit Europese tetraploïde cultivars en oudere candivars en veredelingsmateriaal uit 
eerdere projecten van ILVO (2005 – 2007). In totaal werden 47 populaties opgenomen in deze 
genenpool. 
 
De eerste selectiecyclus van deze proef kreeg de proefnaam Tp.10.02. In deze naamgeving 
staat Tp voor Trifolium pratense, 10 voor het startjaar 2010, en duidt het cijfer 2 op het 
proefnummer van dat jaar. In deze proef werden 30 planten per populatie (47) uitgezaaid en 
onderworpen aan massaselectie. Na twee jaar selectie werd van de 47 beste planten het zaad 
geoogst en beoordeeld. De 21 zaadloten of families met de hoogste zaadopbrengst werden 
geselecteerd voor een tweede selectiecyclus. 
 
De tweede selectiecyclus kreeg de proefnaam Tp.13.05. Hierbij werd van elk van de 21 
geselecteerde families één tray (96 planten) uitgezaaid. Uitzonderingen hierop waren enkele 
voor zaadopbrengst zeer goed scorende families, waarvan meerdere trays werden uitgezaaid 
en later ook meerdere rijen op het veld werden uitgeplant. Na twee jaar selectie bleven 140 
planten over, behorende tot de 8 best scorende families (Figuur 13). Deze 140 planten 
mochten bloeien in isolatie, bestoven elkaar willekeurig en van elke plant werd zaad geoogst. 
De 14 beste zaadopbrengers uit deze 8 families werden geselecteerd om door te gaan naar de 
volgende selectieronde, waarbij elk van deze 8 families vertegenwoordigd bleef met 
minimum één zaadlot (Figuur 13 en Tabel 6).  
 
De derde en laatste selectieronde, proef Tp.16.05, is het onderwerp van deze thesis. Hierin 
wordt onderzocht of nakomelingen met twee goede ouders voor zaadopbrengst gemiddeld een 
hogere zaadproductie hebben dan nakomelingen met dezelfde moeders maar random vaders. 
Hiervoor werden van de 14 moederplanten met hoogste zaadopbrengst (14 uit 140) uit 
Tp.13.05 één volle tray (14 trays, testgroep) en één halve tray (7 trays, controlegroep) 
uitgezaaid met 96 planten per tray. Van al deze nakomelingen is de moederplant steeds 
gekend, terwijl de vaderplant één van de 140 planten kan zijn, maar onbekend is (Figuur 13).  
 
De ouderplanten werden gestructureerd benoemd volgens de proef waartoe ze behoren (vb. 
Tp.13.05), het jaar van zaadoogst (vb. 2015), de rij waarin de plant op het veld stond (vb. rij 
3) en zijn volgnummer in die rij (vb. nummer 11). In dit voorbeeld krijgt de ouderplant dan de 
naam Tp.13.05.15 - 03/11. Een nakomeling van deze moederplant wordt benoemd met de 
letter O (Offspring) gevolgd door de moederplant 3-11 en het plantnummer van de 
nakomeling, vb. O_3-11_84. 
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Alle nakomelingen in de testgroep van 14 trays en de ouderplanten worden geanalyseerd met 
SSR-merkers om de vaderplant te identificeren. De nakomelingen in de controlegroep van 7 
trays worden niet met merkers geanalyseerd, maar zullen na deze thesis gebruikt worden om 
de zaadopbrengst van de testgroep mee te vergelijken in een veldproef.  
 

 
Figuur 13 - Overgehouden planten na selectiecyclus Tp.13.05. De 10 % beste zaadopbrengers worden 

weergegeven in het grijs. 

4.1.2 Oogsten van bladmateriaal 

Van de jonge ouderplanten (direct na zaadoogst in september 2015) en hun nakomelingen 
(februari 2016) werden één tot enkele jonge blaadjes geoogst en verzameld in QIAGEN® 
collection tubes met daarin twee retsch pareltjes. Deze pareltjes, met een diameter van 2,3 
mm, zijn gemaakt van zirkoniumoxide en dienen om het bladmateriaal te vermalen. 
Onmiddellijk na het oogsten werden de collection tubes in vloeibare stikstof ondergedompeld. 
De stalen van de ouderplanten werden gelyofiliseerd en bewaard op kamertemperatuur. De 
stalen van de nakomelingen werden diepgevroren bewaard bij -80 °C. 

4.1.3 DNA-extractie 

4.1.3.1 Materiaal 

- Vloeibare stikstof 
- QIAGEN® Collection tubes met het bladmateriaal en twee retsch pareltjes 
- QIAGEN® TissueLyser II 
- EppendorfTM centrifuge 5804 (geschikt voor 96-well platen) 
- Extractiebuffer (Samenstelling zie Tabel 1) 
- Lysisbuffer (Samenstelling zie Tabel 1) 
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- Hybridisatie oven MK II of warmwaterbad 
- Chloroform:isoamylalcohol (24:1) 
- 96 well-PCR platen en Microseal® ‘A’ Sealing films 
- Isopropanol (ijskoud) 
- 70% ethanol (ijskoud) 
- TruTempTM DNA Microheating System 
- T.E. buffer pH 8.0 van Ambion® 
- Pipetten: HandyStep®, Multichannel, standaard set pipetten 

4.1.3.2 Aanmaak extractie- en lysisbuffer 

De volgende vier oplossingen werden aangemaakt, geautoclaveerd en bewaard op 
kamertemperatuur: 200 ml 1 M sorbitol, 100 ml 0,5 M EDTA pH 8, 100 ml 1 M tris-HCl pH 
7,6, 100 ml 5 M NaCl. 

Per twee QIAGEN® Collection tube platen van telkens 96 collection tubes werd 36,4 ml 
extractiebuffer en 13,2 ml lysisbuffer dagvers aangemaakt. De samenstelling van deze buffers 
is terug te vinden in Tabel 1. 

Tabel 1 - Samenstelling extractie- en lysisbuffer 

Buffer Stockoplossing Per 2 collection 
tube platen 

Eind-
concentratie 

Werking 

Extractie-
buffer 

1 M sorbitol 12,74 ml 0,35 M  
1 M tris-HCl pH 7,6 3,64 ml 0,1 M  
0,5 M EDTA pH 8 364 µl 5 mM  
2-mercaptoethanol 36,4 µl 0,1 % Denaturatie proteïnen 

dH2O 19,62 ml   

Lysis-
buffer 

1 M tris-HCl pH 7,6 2,64 ml 0,2 M  

0,5 M EDTA pH 8 1,32 ml 50 mM Bescherming DNA door Mg2+ (= 
cofactor van nucleasen) chelatie 

5 M NaCl 5,28 ml 2 M Neutralisatie negatieve ladingen op 
nucleïnezuren (precipitatie) 

CTAB1 poeder 264 mg 2 % Afbraak celwand door binding aan 
lipiden (en polysacchariden bij 
hoge concentratie NaCl) 

dH2O 3,96 ml   
 

4.1.3.3 Uitvoering 

Om DNA te extraheren uit bladmateriaal werd de door Riday (2011) aangepaste versie van 
het protocol van Štorchová et al. (2000) toegepast (Bijlage 1). Dit protocol is een relatief 
goedkope en snelle methode waarvan in vorig onderzoek werd aangetoond dat dit DNA 

                                                
1 CTAB = alkyltrimethylammoniumbromide 
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oplevert met voldoende hoge concentratie en voldoende zuiverheid voor analyse met 
microsatellieten. [2,5] 

Om het gelyofiliseerde of diepgevroren bladmateriaal fijn te malen werden de stalen met 
retsch pareltjes tweemaal 30 seconden bij 30 Hz in de QIAGEN® TissueLyser II geplaatst. 
De stalen werden daarna gecentrifugeerd gedurende 1 minuut bij 130 g. Vervolgens werd 130 
µl extractiebuffer toegevoegd aan elk staal. Na 15 minuten incubatie bij kamertemperatuur 
werden de stalen 15 minuten gecentrifugeerd bij 1300 g en werd het supernatans verwijderd.  

Om de cellen te lyseren en het DNA vrij te stellen werd per staal opnieuw 45 µl 
extractiebuffer en 60 µl lysisbuffer toegevoegd, gemengd en gedurende 15 minuten 
geïncubeerd bij 80 °C. Om de stalen opnieuw af te koelen werden ze enkele minuten bij 4 °C 
geplaatst en vervolgens gecentrifugeerd gedurende 2 minuten bij 800 g.  

Om de oplossing te scheiden in een hydrofiele en een hydrofobe fase werd 75 µl 
chloroform:isoamylalcohol (24:1) aan elk staal toegevoegd, gemengd en gecentrifugeerd 
gedurende 5 minuten bij 1300 g. Van de waterige fase, die het DNA bevat, werd 80 µl 
overgebracht naar een microtiterplaat. Het DNA werd geprecipiteerd door 55 µl ijskoude 
isopropanol toe te voegen aan elk staal, gevolgd door mengen en centrifugeren gedurende 60 
minuten bij 1300 g. Het supernatans werd verwijderd door decantering, waarna de pellet 
gewassen werd met 50 µl ijskoude 70 % ethanol per staal. De platen werden opnieuw 15 
minuten gecentrifugeerd bij 1300 g, het supernatans werd opnieuw gedecanteerd en de plaat 
werd in een warmteblok bij 50 °C geplaatst tot de pellets volledig droog waren. 

De gedroogde pellets werden opgelost in 20 µl T.E. buffer pH 8.0 waarna de platen bij 4 °C 
bewaard werden. Aangezien de pellets tijd nodig hadden om op te lossen, werd ten vroegste 
de volgende dag overgegaan naar de volgende stap in de procedure. 

4.1.4 Voorbereiding van de stalen voor PCR analyse 

4.1.4.1 Materiaal 

- Thermo Scientific NanoDropTM 1000 Spectrofotometer met V3.7 software 
- EppendorfTM centrifuge 5804 (geschikt voor 96-well platen) 
- Pipetten: Standaard set pipetten 
- T.E. buffer pH 8.0 van Ambion® 
- 96 well-PCR platen en Microseal® ‘A’ Sealing films 
- Milli-Q water 

4.1.4.2 Uitvoering 

De DNA-stalen werden gemengd en kort gecentrifugeerd. De concentratie en de zuiverheid 
van elk staal gemeten met de Thermo Scientific NanoDropTM 1000 Spectrofotometer en het 
bijhorende softwareprogramma V3.7, waarbij telkens 2 µl per staal op het onderste 
meetelement werd gepipetteerd. Als blanco werd T.E. buffer pH 8.0 gebruikt. Het toestel 
meet de absorbantiespecta van de stalen bij golflengten tussen 220 en 750 nm. 
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De absorbantie bij 260 nm is een maat voor de dsDNA-concentratie en wordt weergegeven in 
ng/µl zoals te zien in Figuur 14. Een eerste indicatie van de zuiverheid van het staal is de ratio 
260 nm/280 nm. Zuiver DNA heeft een ratio van 1,8. Indien deze waarde lager is, kan dit 
wijzen op de aanwezigheid van eiwitten, fenolen of andere onzuiverheden die ook sterk 
absorberen bij 280 nm. Indien deze waarde hoger is, kan dit wijzen op de aanwezigheid van 
RNA. Een tweede indicatie voor de zuiverheid is de ratio 260 nm/230 nm die tussen 1,8 en 
2,2 moet liggen. [21] 

 

Figuur 14 - Absorptiespectrum van een DNA-staal in V3.7 [21] 

De data werd opgeslagen in een Excel document. Deze kon gebruikt worden om te berekenen 
welke volumes onverdund DNA en Milli-Q water nodig zijn om elk DNA-staal te verdunnen 
tot een oplossing van 10 ng/µl met een totaalvolume van 30 µl. Nadat deze verdunningen 
werden aangemaakt in een PCR plaat, werd de plaat afgesloten met zelfklevende folie en 
bewaard bij 4°C. 

4.1.5 PCR analyse 

4.1.5.1 Materiaal 

- Forward en reverse primerkoppels (100 µM) uit SET 1 of SET 2 (Tabel 2) 
- QIAGEN® Multiplex PCR kit 
- Pipetten: HandyStep®, Multichannel, standaard set pipetten 
- EppendorfTM centrifuge 5804 (geschikt voor 96-well platen) 
- Vortex 
- 96 well-PCR platen, Microseal® ‘A’ Sealing films en MicroAmpTM Optical Adhesive 

Films 
- GeneAmp® PCR System 9700 

4.1.5.2 Uitvoering 

Om de geselecteerde microsatellieten te amplificeren, werden fluorescent gemerkte primers 
complementair aan deze microsatellieten gebruikt. Deze primers werden onderverdeeld in 
twee multiplex primersets van telkens 9 primerkoppels (Tabel 2 en Bijlage 2), waarbij de 
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forwardprimer het fluorescent label draagt. Bij de ouderplanten werden beide primersets 
gebruikt. Bij de nakomelingen werd eerst SET 1 toegepast. Wanneer echter SET 1 
onvoldoende uitsluiting gaf over de vaderplant, werd een tweede analyse uitgevoerd met SET 
2.  

Tabel 2 – Primersets [22] 

Primerset 
Naam 
SSR 

Linkage 
Group 

Fragmentgrootte 
SSR locus (bp) 

Fluorescent label op 
de forwardprimer 

Kleur emissielicht 
van het label 

SET 1 

RCS0883 LG1 130 – 190 PET rood 
RCS1501 LG2 130 - 235 VIC groen 

RCS1647 LG4 250 – 300 VIC groen 

RCS1679 LG3 90 – 120 VIC groen 

RCS1868 LG6 140 – 180 FAM blauw 
RCS1897 LG7 225 – 290 NED geel 

RCS2728 LG4 190 – 225 NED geel 

RCS3236 LG5 371 – 430 FAM blauw 

RCS5376 LG5 280 – 320 PET rood 

SET 2 

RCS0004 LG7 160 – 235 NED geel 
RCS0051 LG7 100 - 160 FAM blauw 

RCS1526 LG3 185 – 229 VIC groen 

RCS1683 LG6 155 – 190 PET rood 

RCS1748 LG2 250 – 290 PET rood 
RCS1935 LG2 226 – 330 VIC groen 

RCS1940 LG4 235 – 295 NED geel 

RCS3015 LG3 80 – 140 NED geel 

RCS4956 LG1 250 – 350 FAM blauw 
 
De primerkoppels, de QIAGEN® Multiplex PCR Master Mix en het RNase-vrij water werden 
ontdooid, gemengd en kort gecentrifugeerd. De QIAGEN® Multiplex PCR Master Mix bevat 
o.a. het HotStarTaq® DNA-Polymerase en de dNTP’s. HotStarTaq® DNA-polymerase is een 
taq DNA-polymerase dat inactief is bij kamertemperatuur. Hierdoor wordt de vorming van 
aspecifieke producten of primerdimeren vóór de aanvang van de PCR geïnhibeerd. [23] 

Per staal is 8 µl PCR reactie oplossing nodig waarvan de samenstelling terug te vinden is in 
Tabel 3. Deze mix werd afhankelijk van het aantal te analyseren stalen in veelvoud van dit 
volume aangemaakt. 
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Tabel 3 - Samenstelling PCR reactie oplossing 

Oplossing Component Volume 

PCR reactie mix   

 QIAGEN® Multiplex PCR 
Master Mix 

5 µl 

 100 µM primer 0,02 µl * 

 RNase-vrij water Aanlengen tot 8 µl 

10 ng/µl DNA  2 µl 

Totaal volume  10 µl 

 * Van elke primer 

In een nieuwe PCR plaat werd in elk welletje 8 µl PCR reactie oplossing gepipetteerd. Na 
mengen en kort centrifugeren van het DNA werd ook 2 µl 10 ng/µl DNA toegevoegd en 
gemengd. De PCR plaat werd afgesloten, kort gecentrifugeerd en afgeschermd van het licht. 

De PCR platen werden op het PCR toestel geplaatst. Het ingestelde programma wordt 
weergegeven in Tabel 4. De platen werden na deze PCR reacties afgeschermd van het licht 
bewaard bij -20 °C. 

Tabel 4 - Programma PCR reacties 

Stap Substap Tijd Temperatuur Doel 

Hot-start initiatie  15 min 95 °C Activatie HotStarTaq® DNA-polymerase 
 
Amplificatie 
cyclus (25x) 

Denaturatie 30 sec 94 °C Openen DNA dubbelstreng 

Annealing 90 sec 57 °C Hybridisatie van primers aan template DNA 

Elongatie 60 sec 72 °C Inbouw dNTP’s vanaf primer 

Finale extensie  30 min 60 °C Inbouw dATP staart 

Bewaring   4 °C  
 

4.1.6 Capillaire elektroforese 

4.1.6.1 Materiaal 

- Tecan® Genesis 200 workstation met ‘Gemini’ Software 
- MicroAmpTM Optical 96-Well and 384-Well Reaction Plates 
- Pipetten: Standaard set pipetten 
- Hi-DiTM Formamide 
- GeneScanTM 500 LIZ® Size Standard 
- TruTempTM DNA Microheating System 
- 3130xl Genetic Analyzer met Foundation Data Collection V3.0 software 
- 3730 Buffer (10X) with EDTA van Applied Biosystems 
- POP-7TM Performance Optimized Polymer 
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4.1.6.2 Uitvoering 

Na amplificatie van de microsatellieten werden de stalen onderworpen aan capillaire 
elektroforese in de 3130xl Genetic Analyser om de geamplificeerde DNA-fragmenten volgens 
grootte te scheiden. Om nadien de bepaling van de fragmentgrootte mogelijk te maken, werd 
samen met de DNA-stalen de interne standaard GeneScanTM 500 LIZ® Size Standard 
meegelopen. Deze standaard bevat 16 enkelstrengige DNA-fragmenten met een grootte van 
35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 en 500 basen en zijn 
gelabeld met het LIZ® fluorofoor. [24] 

Het 3130xl Genetic Analyzer injectiemengsel bestaat uit Hi-DiTM Formamide, GeneScanTM 
500 LIZ® Size Standard en het geamplificeerde DNA. De benodigde hoeveelheden per staal 
worden weergegeven in Tabel 5. Om dit te bekomen, werden eerst de Hi-DiTM Formamide en 
de GeneScanTM 500 LIZ® Size Standard samengevoegd en verdeeld over acht welletjes van 
1,5 ml. Afhankelijk van het aantal te analyseren stalen werden veelvouden van de volumes uit 
Tabel 5 samengevoegd. 

Tabel 5 - Samenstelling 3130xl Genetic Analyzer injectiemengsel per staal 

Component Volume 

Hi-DiTM Formamide 13,5 µl 

GeneScanTM 500 LIZ® Size Standard 0,5 µl 

Geamplificeerd DNA 1 µl 

Totaal volume 15 µl 
 
De acht welletjes die het formamide/interne standaard mengsel bevatten, werden op de 
Genesis 200 pipetteerrobot geplaatst, alsook vier PCR platen met geamplificeerd DNA en een 
lege 384-well plaat. De robot voegt met behulp van acht pipetteernaalden telkens 14 µl van 
het formamide/interne standaard mengsel in elk welletje van de 384-well plaat. Vervolgens 
wordt ook van elk DNA-staal 1 µl toegevoegd in het corresponderende welletje van de 384-
well plaat. Op deze manier werden vier PCR platen samengebracht in één 384-well plaat. 
Ondertussen werd in Excel de sample sheet voor de Foundation Data Collection V3.0 
software aangemaakt en ingeladen in het programma. 

Nadat de 384-well plaat kort werd gecentrifugeerd, werd het dubbelstrengige DNA in deze 
stalen gedenatureerd door ze gedurende 3 min op een warmteplaat van 90 °C te plaatsen. Om 
te voorkomen dat het ssDNA opnieuw zou renatureren werden de platen direct op ijs 
geplaatst. 

De buffer- en polymeeroplossingen van de 3130xl Genetic Analyzer werden indien nodig 
vervangen en de 384-well platen werden in het toestel geplaatst. De Foundation Data 
Collection V3.0 software werd verder ingesteld en het toestel voerde vervolgens de 
elektroforese geautomatiseerd uit.  

Bij het begin van een run vult de 3130xl Genetic Analyzer de capillaire kolommen met POP-
7TM Performance Optimized Polymer. Een buffer met EDTA wordt gemengd met de stalen, 
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waardoor het ssDNA negatief geladen wordt en elektro-injectie mogelijk wordt. Een 
elektrisch veld trekt hierbij deze negatief geladen DNA-fragmenten doorheen de capillaire 
kolom. Tijdens de capillaire elektroforese zorgen een temperatuur van 60 °C en de Hi-DiTM 
Formamide dat het DNA gedenatureerd blijft. Tijdens de doorloop doorheen het capillair, 
worden de DNA-fragmenten volgens grootte gescheiden, waarbij kleinere fragmenten sneller 
migreren doorheen de mazen van het polymeernetwerk en dus eerder uit het capillair elueren 
dan grotere fragmenten. Na scheiding worden de fluorescente merkers op de microsatellieten 
geëxciteerd, waardoor zij vervolgens fluorescent licht emitteren. Dit emissielicht wordt 
opgevangen door een charge-coupled device (CCD). De CCD zet de lichtsignalen om in 
elektrische impulsen die door de Foundation Data Collection V3.0 software worden 
opgeslagen in een Excel bestand. De tijd die elk fragment nodig heeft om te elueren, wordt de 
retentietijd genoemd. 

4.1.7 Scoren van de microsatellieten 

De output files van Foundation Data Collection V3.0 werden ingeladen in de GeneMapper® 
V4.1 software. Dit softwarepakket zet per staal de retentietijden en fluorescentiesignalen na 
capillaire elektroforese om naar een elektroferogram (Figuur 16) met op de x-as de 
fragmentgrootte en op de y-as de signaalsterkte, een maat voor de hoeveelheid gedetecteerde 
fragmenten. Fragmenten van verschillende microsatellieten die dezelfde grootte hebben, 
worden van elkaar onderscheiden doordat zij een verschillend kleurlabel dragen waardoor de 
pieken in het elektroferogram in een andere kleur verschijnen. De fragmentgroottes waarop de 
pieken voorkomen, geven de aanwezige allelen van een microsatelliet weer.  

Om tot de elektroferogrammen te komen werd het programma de opdracht gegeven een 
standaardcurve op te stellen voor elk staal a.d.h.v. de retentietijden van de fragmenten van de 
LIZ standaard, waarvan de lengte gekend is. Indien nodig, werd het elektroferogram van de 
LIZ standaard manueel nagekeken. Indien de signalen van de interne standaard werden 
verward met een doorbloeding van de signalen van andere microsatellieten, werden de 
geselecteerde pieken gecorrigeerd. De retentietijden van de geamplificeerde DNA-fragmenten 
werden vervolgens in elk staal getoetst aan de standaardcurve, waardoor de grootte van elk 
fragment en dus de plaats van elke piek op de x-as van het elektroferogram kon bepaald 
worden.  

Vervolgens werd een primerpanel en de bijhorende bins ingesteld. In het primerpanel worden 
de gegevens van de gebruikte primers ingevoerd waardoor primerbalken boven de pieken 
weergegeven worden en zo de verschillende microsatellieten makkelijk terug te vinden zijn in 
de elektroferogrammen (Figuur 16e). De bins zijn grijze zones op de elektroferogrammen die 
weergeven welke pieken allelen kunnen voorstellen die vanuit één van de onderzochte 
ouderplanten overgedragen zijn naar de nakomelingen (Figuur 16f). Om de bins te kunnen 
instellen, worden de piekpatronen van de ouderplanten gescoord en worden deze op één 
grafiek weergegeven. De pieken van een bepaalde fragmentgrootte zullen met een zekere 
spreiding bij elkaar liggen door variatie tijdens de capillaire elektroforese. De voorkomende 
pieken worden daarom gegroepeerd tot de mogelijke allelen, waarbij op elk mogelijk allel één 
bin wordt aangemaakt (Figuur 15). 
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Figuur 15 - De aanmaak van een binset a.d.h.v. een overlappende weergave van de piekpatronen van de 
ouderplanten 

GeneMapper® selecteert in de elektroferogrammen automatisch per merker de hoogste pieken 
en benoemd het bijhorende allel. Echter, dit dient altijd manueel gecontroleerd en indien 
nodig aangepast te worden, omdat GeneMapper® de pieken niet altijd correct aanduidt. 
Aangezien de planten in deze studie tetraploïd zijn, kan elke plant minimum één en maximum 
vier verschillende allelen dragen. Soms scoort GeneMapper® echter meer dan vier pieken, of 
wordt een lage piek over het hoofd gezien. Enkele voorbeelden van mogelijks verkeerd 
gekozen pieken zijn Off Scale pieken, stotterpieken of pieken die buiten de binset vallen 
(Figuur 16). 

 

Figuur 16 – (a) voorbeeld elektroferogram in GeneMapper® V4.1 (b) ideale situatie met vier duidelijke allelen, 
(c) stotterpieken en piek buiten de binset, (d) Off-Scale piek, (e) primerbalk, (f) bin 

Een Off Scale piek (Figuur 16d) wordt aangeduid door een roze band, wat aangeeft dat de 
weergegeven piek mogelijks veroorzaakt wordt door een fragment van dezelfde grootte met 
sterk signaal maar met een ander fluorescent label (doorbloeding genoemd). Om hiervoor te 
controleren, worden de pieken van alle merkers rond deze fragmentgrootte weergegeven. 
Indien een andere merker een piek geeft die hoger is dan de beschouwde merker, dan is deze 
laatste een doorbloeding en wordt deze piek niet gescoord. [25] 

Stotterpieken (Figuur 16c) zijn pieken die meestal opvallend lager zijn dan de hoofdpiek, en 
één of enkele basenparen kleiner zijn dan de hoofdpiek. Bij sommige allelen zijn er één tot 
drie stotterpieken. Stotterpieken ontstaan door het slippen van het DNA-polymerase tijdens de 

        (e) 

 

 

 

(f) 
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PCR reactie, en vertegenwoordigen dus geen echte SSR-allelen. Stotterpieken worden dan 
ook niet gescoord. [25] 

Pieken die buiten de binset vallen (Figuur 16c) kunnen afkomstig zijn van een onzuiverheid 
of van een plant buiten onze proefopzet. Deze worden ook niet gescoord.  

Eens alle pieken gescoord zijn, werd het project geëxporteerd en opgeslagen als een Excel 
bestand. In dit bestand heeft de GeneMapper® voor alle ouderplanten en nakomelingen de 
gescoorde pieken per merker opgelijst volgens de allelen die ze weergeven. 

4.1.8 PolyPatEx 

PolyPatEx is een software extensie van het programma R dat vaderschapsanalyses kan 
uitvoeren bij tetraploïde, hexaploïde en octaploïde gewassen door SSR-allelen te vergelijken 
tussen nakomelingen, hun gekende moederplant en potentiële vaderplanten.  

De Excel file met alle allelen per merker per plant werd aangepast voor gebruik in de 
PolyPatEx software. Bijkomend werd per microsatelliet het voorkomen van elk allel bij de 
ouderplanten en bij de nakomelingen in kaart gebracht om eventuele fout gescoorde pieken op 
te sporen. Deze samenvatting gaf ook de variatie in de voorkomende allelen en eventuele 
mutaties van een allel weer. Na terugblik op de elektroferogrammen van de stalen om 
eventuele fouten te corrigeren, werd de nieuwe file opgeslagen als een comma seperated 
value (.csv) bestand.  

De input file werd volgens de handleiding ingeladen in PolyPatEx met de functie ‘inputdata’.  
Binnen dit commando werden volgende elementen ingevoerd:  

numLoci Het aantal onderzochte loci (numerieke waarde) 
ploidy De ploïdiegraad (numerieke waarde) 
dataType Het type allelen set (fenotypisch of genotypisch) 
dioecious Is het onderzochte gewas tweehuizig? (Waar of onwaar) 
selfCompatible Kan het gewas zelfbestuiven? (Waar of onwaar) 

De elektroferogrammen geven geen informatie over hoeveel keer elk allel voorkomt in het 
genoom. Indien bijvoorbeeld drie pieken gescoord werden, kon a.d.h.v. dit elektroferogram 
niet achterhaald worden welk allel tweemaal voorkomt in het genoom. We spreken daarom, 
volgens de terminologie gebruikt in de PolyPatEx software, over een fenotypische allelen set. 
Rode klaver is eenhuizig waardoor ‘FALSE’ werd ingevoerd bij het element dioecious. Rode 
klaver is een kruisbestuiver, maar omdat zelfbestuiving niet onmogelijk is, werd bij 
selfCompatible ‘TRUE’ ingevoerd. 

De vaderschapsanalyse werd gestart. Bij tetraploïde planten krijgt iedere nakomeling twee 
allelen per locus van de moederplant en twee allelen per locus van de vaderplant. PolyPatEx 
gaat tijdens de vaderschapsanalyse eerst na welke allelen overeenkomen tussen de 
nakomeling en zijn moederplant. Vervolgens zoekt PolyPatEx welke potentiële vaderplanten 
mogelijke donoren kunnen zijn van de andere allelen. De resultaten worden door PolyPatEx 
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opgeslagen in twee Excel bestanden die per nakomeling weergegeven hoeveel en welke 
kandidaat vaders gevonden werden. 

4.1.9 Selectie van nakomelingen met een goede vader voor zaadopbrengst 

De data bekomen na de PolyPatEx analyse met SET 1 werd verwerkt in Excel. De 
nakomelingen werden onderverdeeld in vier categorieën (Figuur 17), waarbij eerst werd 
nagegaan of PolyPatEx één of meerdere potentiële vaderplanten weergaf en vervolgens of 
deze vaderplanten al dan niet behoren tot de 14 best zaadopbrengers (uit 140 potentiële 
vaderplanten). 

 

Figuur 17 - Categorisering van nakomelingen na vaderschapsanalyse met merkers uit SET 1 

Nakomelingen met één vader met goede zaadopbrengst (14/140) (CAT. 1 in Figuur 17) 
werden geselecteerd om uitgeplant te worden op het veld. Nakomelingen die alleen potentiële 
vaders met slechte zaadopbrengst (126/140) hadden (CAT. 2 en CAT. 4 in Figuur 17), werden 
verwijderd. Bij nakomelingen met meerdere potentiële vaders, waarvan minstens één vader 
met goede zaadopbrengst (CAT. 3 in Figuur 17), werd een bijkomende analyse uitgevoerd 
met de primers uit SET 2 om de eigenlijke vaderplant te identificeren. Hiervoor werden de 
reeds verdunde DNA stalen (10 ng/µl) gebruikt en werd de procedure herhaald vanaf de PCR 
analyse besproken in 4.1.5.  

Na scoring van de pieken afkomstig van de geanalyseerde microsatellieten met SET 2 
primers, werd de PolyPatEx opnieuw opgestart met de resultaten van alle merkers uit SET 1 
en SET 2. De nakomelingen werden onderverdeeld in drie categorieën (Figuur 18), waarbij 
opnieuw werd nagegaan hoeveel potentiële vaders werden gevonden en indien er slechts één 
vaderplant werd geïdentificeerd, of deze al dan niet al dan niet behoort tot de 14 beste 
zaadopbrengers (uit 140 potentiële vaderplanten) van Tp.13.05. 

Nakomeling	


1 vader	


CAT. 1	

Goede vader	


CAT. 2	

Slechte vader	


> 1 vader	


CAT. 3	

≥  1  goede vader	


CAT. 4	

Allen slechte vaders	
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Figuur 18 - Categorisering van nakomelingen na vaderschapsanalyse met merkers uit SET 1 en SET 2 

Na deze vaderschapsanalyse werden enkel nakomelingen met één vader met goede 
zaadopbrengst (CAT. 1 in Figuur 18) geselecteerd om uitgeplant te worden op het veld. Alle 
andere planten (CAT. 2 en CAT. 3 in Figuur 18) werden verworpen.  

Uit de controlegroep van 7 trays werden nakomelingen willekeurig gekozen zodat per familie 
evenveel controleplanten als testplanten met goede vaders voor zaadopbrengst op het veld 
geplant konden worden.  

4.1.10 Uitplanten op het veld 

Nakomelingen uit de testgroep met twee goede ouders voor zaadopbrengst, en nakomelingen 
uit de controlegroep met een goede moeder en random vader werden gerandomiseerd en 
kregen een volgnummer toegewezen. Planten uit de twee groepen werden afwisselend 
volgens een mozaïekstructuur en op volgnummer uitgeplant, met een plantafstand van 50 cm 
op 50 cm. Bij de onderzochte nakomelingen werd een gele naamkaart op een blauwe stok 
geplaatst. Bij de controleplanten werd een witte naamkaart op een oranje stok geplaatst. Het 
perceel werd bemest met korrelkunstmest (400 kg/ha 3/6/15 en 250 kg/ha 0/0/40) en werd 
behandeld tegen opkomend onkruid met AZ 500 (isoxaben) aan 0,1 l/ha. 

4.2 STUDIE VAN MEIOSE BIJ POLLENVORMING 

In een eerste fase van het onderzoek werd gezocht naar bloemgroottes waarin de verschillende 
fases van de meiose konden teruggevonden worden. Hiervoor werd in eerste instantie gezocht 
naar het pachyteenstadium, omdat dit een zeer kenmerkende fase is aan het begin van de 
meiose. DAPI-kleuringen van antheren uit bloemknoppen met verschillende groottes en van 
verschillende genotypen werden daarom uitgevoerd. 

Eens de bloemgroottes met pachyteen gevonden werden, werden de andere stadia van de 
meiose opgespoord door acetokarmijnkleuringen uit te voeren op antheren van verschillende 
bloemgroottes binnen elk onderzocht genotype. Voor deze kleuring werden verschillende 
protocollen uitgetest zoals weergegeven in Figuur 19. 

Nakomeling 

1 vader 

CAT. 1 
Goede vader 

CAT. 2 
Slechte vader 

CAT. 3 
> 1 vader 
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Figuur 19 - De onderzochte variaties binnen het protocol van de acetokarmijnkleuring 

4.2.1 Oogsten van bloemhoofdjes 

Een Carnoyoplossing (3:1 ethanol:azijnzuur) werd aangemaakt. Deze oplossing werd bewaard 
op kamertemperatuur. 

Bloemhoofdjes werden geoogst van verschillende diploïde of tetraploïde genotypen. 
Aangezien de meiose bij de meeste planten ’s morgens doorgaat, werd het oogsten in de 
voormiddag uitgevoerd. Om de cellen te fixeren en te ontkleuren werden deze voor 24 uur in 
Carnoy geïncubeerd. Vervolgens werden de bloemhoofdjes in 70 % ethanol bewaard bij -20 
°C. 

4.2.2 DAPI-kleuring 

4.2.2.1 Materiaal 

- Kleuring 
• Ontkleurde en gefixeerde bloemhoofdjes in 70 % ethanol 
• 2 fijne pincetten 
• 2 prepareernaalden 
• Petriplaat 
• Draag- en dekglaasjes (24 x 50 mm) 
• Filtreerpapier 
• Kleurloze nagellak 
• Pipetten: Standaard set pipetten 
• 70 % en 100 % ethanol 
• 60 % azijnzuur 
• Carnoyoplossing 
• Vectashield® Mounting Medium 
• 100 µg/ml DAPI-stockoplossing 
• Stereomicroscoop LEICA WILD M3B met lichtbron 

- Microscopie 
• Stereomicroscoop LEICA M205 FA 

ACETOKARMIJNKLEURING 

ENZYMBEHANDELING 
(0,3 % Cellulose RS onozuka/ Pectolyase Y23/ 

Cytohelicase) 

Zonder 
enzymbehandeling 

10 minuten 
incubatie 

15 minuten 
incubatie 

VERWARMPLAAT 

Zonder verwarmplaat 
(kamertemperatuur) 42 °C 50 °C 



  36 

  

• Lichtmicroscoop LEICA DM IRB met uv-lamp 
• LEICA filter cube A (Figuur 20) 
• LEICA 40x en 100x objectieven met LEICA immersieolie (Sigma-Aldrich) 
• Camera LEICA DFC 450C 
• Software LAS 3.8 

 

Figuur 20 - Specificaties LEICA Filter cube A 

4.2.2.2 Uitvoering 

Afzonderlijke bloempjes werden uit een bloemhoofdje gedissecteerd. De grootte van de 
bloempjes werd gemeten onder de stereomicroscoop LEICA M205 FA (Figuur 21). Per slide 
werden twee bloempjes met een gelijke grootte in een kleine hoeveelheid 70 % ethanol 
gelegd. Onder de stereomicroscoop LEICA WILD M3B werden indien mogelijk de antheren 
afgezonderd. Een kleine druppel 60 % azijnzuur werd toegevoegd, waarna het weefsel werd 
geplet tussen 2 prepareernaalden. Vervolgens werden enkele druppels 60 % 
azijnzuuroplossing toegevoegd. Het azijnzuur zorgt ervoor dat het cytoplasma oplost, 
waardoor de cellen transparant worden en de chromosomen kunnen spreiden.  

De cellen werden vervolgens op de slide gespreid door een horizontaal gehouden naaldje 
tegen het vloeistofoppervlak te houden en zo gedurende 1 minuut de vloeistof over het 
oppervlak van de slide te trekken. Om de cellen op de slide te fixeren werd 500 µl Carnoy 
oplossing op de randen van de slide gepipetteerd en werd de slide heen en weer bewogen. Na 
afgieten van de overtollige Carnoyoplossing, werd de slide ondergedompeld in 100 % ethanol 
en aan de lucht gedroogd bij kamertemperatuur. 

De kleuringsoplossing werd dagvers aangemaakt door per te kleuren slide 0,2 µl 100 µg/ml 
DAPI-stockoplossing en 20 µl Vectashield® Mounting Medium te mengen. In deze 
kleuringsoplossing zal DAPI zorgen voor de kleuring van het kernmateriaal en Vectashield® 
Mounting Medium voor het behoud van de fluorescente activiteit van DAPI bij blootstelling 
aan uv-licht. Deze oplossing werd afgeschermd van het licht en gemengd. Na droging van de 
slide, werd 20 µl kleuringsoplossing centraal op de slide gepipetteerd en afgedekt met een 
dekglaasje. Overtollige kleuringsoplossing werd verwijderd door aandrukken met 
filtreerpapier. De slide werd afgesloten met kleurloze nagellak om enerzijds uitdroging te 
voorkomen en anderzijds contact van immersieolie met het preparaat te verhinderen. De slide 
werd afgeschermd van het licht bewaard bij 4 °C. 

Microscopisch onderzoek van de slide gebeurde met de lichtmicroscoop LEICA DM IRB en 
een uv-lamp. Hierbij werden de filter cube A en de 40x en 100x objectieven gebruikt. Beelden 
werden gefotografeerd met de camera LEICA DFC 450C en bewerkt en opgeslagen via het 
bijhorende programma LAS 3.8. 
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4.2.3 Acetokarmijnkleuring 

4.2.3.1 Materiaal 

- Kleuring 
• Ontkleurde en gefixeerde bloemhoofdjes in 70 % ethanol 
• 2 fijne pincetten 
• 2 prepareernaalden 
• Petriplaat 
• Draag- en dekglaasjes (24 x 50 mm) 
• Filtreerpapier 
• Kleurloze nagellak 
• Pipetten: Standaard set pipetten 
• 70 % en 100 % ethanol 
• 100 % azijnzuur 
• Acetokarmijnoplossing (Zie 4.2.3.2) 
• Gedemineraliseerd water 
• SW-85 verwarmplaat van Adamas Instrumenten bv 
• Stereomicroscoop LEICA WILD M3B met lichtbron 

- Enzymbehandeling 
• Citraatbuffer pH 4,5 (Zie 4.2.3.2) 
• 2 % enzymconcentraat (Zie 4.2.3.2) 
• Gedemineraliseerd water 
• 12-well plaat 
• Hybridisatie oven MK II 37 °C 

- Microscopie 
• Stereomicroscoop LEICA M205 FA 
• Lichtmicroscoop LEICA DM IRB met een standaardgloeilamp 
• LEICA filter cube A (Figuur 20) 
• LEICA 40x en 100x objectieven met LEICA immersieolie (Sigma-Aldrich) 
• Camera LEICA DFC 450C 
• Software LAS 3.8 

4.2.3.2 Aanmaak acetokarmijnoplossing, citraatbuffer pH 4,5 en 2 % enzymconcentraat 

Voor de kleuring werd een acetokarmijnoplossing aangemaakt door 450 ml azijnzuur 100 % 
en 550 ml Milli-Q water samen te voegen en op te koken. Vervolgens werd hierin 10 g 
karmijnpoeder opgelost en een half uur verder gekookt onder voortdurend roeren. Na 
afkoeling werd de oplossing gefiltreerd. De oplossing werd afgeschermd van het licht 
bewaard bij kamertemperatuur. 

Voor de enzymbehandeling werden een citraatbuffer pH 4,5 en een 2 % enzymconcentraat 
aangemaakt. Om de citraatbuffer te bekomen werden 225 ml van een 0,1 M 
citroenzuuroplossing en 245 ml van een 0,1 M natriumcitraatoplossing samengevoegd. 
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Vervolgens werd door druppelen van één van beide oplossingen de zuurtegraad aangepast tot 
een pH tussen 4,5 en 4,6. Na aanlengen tot 1 l met gedemineraliseerd water, werd de bekomen 
citraatbuffer verdeeld in 250 ml Dürham flessen en geautoclaveerd. De citraatbuffer werd 
bewaard bij 4 °C. 

Om het 2 % enzymconcentraat te bekomen werd van elk enzym (Cellulose RS onozuka, 
pectolyase Y23, cytohelicase) 1,2 g opgelost in 60 ml citraatbuffer pH 4,5 zonder verhitting. 
Het concentraat werd verdeeld in welletjes van 2 ml en bewaard bij -20 °C. 

4.2.3.3 Uitvoering 

Een bloemhoofdje werd verdeeld in drie zones (basis, midden en top zone) en binnen één 
zone werden afzonderlijke bloempjes gedissecteerd. De grootte van de bloempjes werd 
gemeten onder de stereomicroscoop LEICA M205 FA.  

 

Figuur 21 - (a) gefixeerd en ontkleurd bloemhoofdje ingedeeld in drie zones, (b) opengespreide bloempjes in de 
basis zone, (c) gedissecteerd en gemeten bloempje 

Voordat overgegaan werd naar het effectieve kleuringsprotocol werden de te kleuren 
bloempjes al dan niet onderworpen aan een enzymbehandeling (Figuur 19). Tijdens deze 
behandeling wordt de celwand (gedeeltelijk) afgebroken om de acetokarmijnkleuring beter te 
laten binnendringen in de cellen. Cellulose RS onozuka en pectolyase Y23 doen dit 
voornamelijk door afbraak van respectievelijk cellulose en pectine in de celwand en 
cytohelicase door aantasting van suikers in de celwand. De verwarmplaat zorgt voor een 
verhoogde spreiding van de chromosomen. 

Hiervoor werden de bloempjes, in een 12-well plaat op ijs, achtereenvolgens ondergedompeld 
in gedemineraliseerd water, citraatbuffer pH 4,5 en een 0,3 % enzymverdunning in 
citraatbuffer pH 4,5. De bloempjes in de 0,3 % enzymoplossing werden in een hybridisatie 
oven bij 37 °C geplaatst. Na 10 of 15 minuten incubatie werd de plaat opnieuw op ijs 
geplaatst en werd een overmaat citraatbuffer pH 4,5 toegevoegd om de enzymactiviteit te 
inhiberen. 

Het eigenlijke kleuringsprotocol startte met de losgemaakte en eventueel enzymatisch 
behandelde bloempjes op een slide te leggen in een kleine hoeveelheid 70 % ethanol. Onder 
de stereomicroscoop LEICA WILD M3B werden indien mogelijk de antheren afgezonderd. 
Een kleine druppel acetokarmijnoplossing werd toegevoegd, waarna het weefsel werd geplet 
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tussen 2 prepareernaalden. Vervolgens werd extra acetokarmijnoplossing toegevoegd: een 
drietal druppels bij spreiding op kamertemperatuur en een acht of tiental druppels bij 
spreiding op de SW-85 verwarmplaat bij respectievelijk 42 °C of 50 °C. De spreiding van de 
cellen op de slide gebeurde door een horizontaal gehouden naaldje tegen het 
vloeistofoppervlak te houden en zo gedurende 2 minuten de vloeistof over het oppervlak van 
de slide te trekken. Na afdekken van de slide met een dekglaasje werd de overtollige 
kleuringsoplossing verwijderd door aandrukken met filtreerpapier. De slide werd afgesloten 
met kleurloze nagellak en afgeschermd van het licht bewaard bij 4 °C. Microscopisch 
onderzoek van de slide gebeurde analoog als bij de DAPI-kleuringen, maar hier met gebruik 
van een standaardgloeilamp. 
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5 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

5.1 VADERSCHAPSANALYSES MET SSR-MERKERS 

5.1.1 Selectie van nakomelingen met een goede vader voor zaadopbrengst 

Uit het veredelingsprogramma werden in de tweede selectiecyclus (Tp.13.05) 140 planten 
overgehouden die elkaar ad random bestoven hebben. De 10 % planten (14 uit 140) met de 
beste zaadopbrengst werden geselecteerd als moederplant voor de proef Tp.16.05 (Tabel 6). 
Per moederplant werd een tray met 96 nakomelingen uitgezaaid, waarvan in totaal 1320 
nakomelingen uitgroeiden en onderzocht werden met SSR-merkers om de vaderplant te 
identificeren.  

Tabel 6 – Het aantal onderzochte nakomelingen (Tp.16.05) van de 14 beste zaadopbrengers uit Tp.13.05 

Moederplant Datum zaadoogst 
(2015) 

Zaadgewicht 
(g/plant) 

Aantal nakomelingen 
geanalyseerd 

Tp.13.05.15 - 03/11 7-09 56,3 90 

Tp.13.05.15 - 07/07 11-09 58,5 94 

Tp.13.05.15 - 07/12 2-09 59,4 94 

Tp.13.05.15 - 08/09 11-09 47,3 94 
Tp.13.05.15 - 11/08 2-09 44,5 92 

Tp.13.05.15 - 11/11 28-08 49,1 96 

Tp.13.05.15 - 13/26 11-09 50,0 94 

Tp.13.05.15 - 19/04 31-08 41,0 95 
Tp.13.05.15 - 20/04 31-08 39,7 96 

Tp.13.05.15 - 22/13 11-09 46,5 92 

Tp.13.05.15 - 25/02 31-08 38,7 96 

Tp.13.05.15 - 27/05 31-08 39,5 96 
Tp.13.05.15 - 29/10 2-09 50,5 96 

Tp.13.05.15 - 29/15 4-09 53,0 95 

   Totaal: 1320 
 
Met het protocol voor DNA-extractie konden per dag tweemaal 96 stalen met bladmateriaal 
worden geëxtraheerd. De gemiddelde DNA-concentratie bedroeg per staal 213,9 ng/µl voor 
de ouderplanten en 911,4 ng/µl voor de nakomelingen. Dit verschil in gemiddelde 
concentratie is mogelijks te wijten aan het oogsten van minder bladmateriaal bij de ouders 
t.o.v. de nakomelingen. Bij de ouderplanten werd bij de DNA-extractie ook gestart vanuit 
gelyofiliseerde blaadjes terwijl bij de nakomelingen vers en diepgevroren bladmateriaal werd 
gebruikt.  

Bij sommige stalen werden later in de analyse zeer onduidelijke elektroferogrammen 
gevonden, waardoor bij deze stalen de aanwezige allelen moeilijk of niet bepaald konden 
worden. Dit had voornamelijk grote gevolgen op de vaderschapsanalyses wanneer dit 
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voorkwam bij de ouderplanten. Daarom zou de zuiverheid van de stalen van deze 
ouderplanten best hoger liggen. Dit kan door gebruik te maken van andere DNA-extractie 
methoden, zoals bijvoorbeeld de NucleoSpin® Plant II kit van MACHEREY-NAGEL die 
gebruikt werd in het onderzoek van Vleugels et al. (2014). Deze methode is duurder en 
tijdrovender, maar levert zuiverder DNA. [2] 

Op alle ouderplanten en nakomelingen werd een multiplex-PCR uitgevoerd waarbij negen 
microsatellieten (SET 1)  werden geamplificeerd (Tabel 2) en de amplicons werden 
onderworpen aan capillaire elektroforese. Tijdens het scoren van de bekomen 
elektroferogrammen, werden bij alle stalen ter hoogte van de merker RCS1647 onduidelijke 
piekpatronen waargenomen, meerbepaald bij de fragmenten tussen 266 bp en 269 bp. Hier 
lagen de pieken dicht bij elkaar en kon moeilijk onderscheid gemaakt worden tussen de 
eigenlijke pieken en hun stotterpieken. Aangezien PolyPatEx teveel fouten weergaf die 
vermoedelijk aan deze pieken te wijten waren, werden alle allelen tussen 266 bp en 269 bp 
hernoemd naar 268 bp. 

 

Figuur 22 - Voorbeeld elektroferogrammen van RCS1647 waarbij niet kan uitgemaakt worden of ter hoogte van 
286 bp een hoofd- of stotterpiek te zien is. 

Na PolyPatEx analyse met SET 1 konden 1188 nakomelingen onderverdeeld worden in 
verschillende categorieën volgens het aantal (minimum één) geïdentificeerde goede en/of 
slechte potentiële vaders (Figuur 23 en Tabel 7). Bij 126 nakomelingen kon geen enkele van 
de 140 potentiële vaderplanten uit Tp.13.05 als vaderplant worden geïdentificeerd. Dit kan te 
wijten zijn aan fouten in de genotypering van de nakomeling en/of vaderplant, aan mutaties 
tijdens de mitose in de nakomeling of aan bestuiving van de moederplant door een plant 
buiten de proef. Zes nakomelingen werden gedurende de analyse verworpen. Mogelijke 
redenen hiervoor zijn een foutieve PCR reactie (te lage DNA-concentratie), een gebrekkige 
detectie bij elutie na capillaire elektroforese of fouten bij de zaadtriage (mismatching met 
opgegeven moederplant). 
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Figuur 23 - Categorisering van 1320 nakomelingen na vaderschapsanalyse met merkers uit SET 1 

De 139 nakomelingen waarbij slechts één vader werd geïdentificeerd, die tegelijk ook een 
goede zaadproducerende vaderplant is (CAT. 1 in Figuur 23) werden geselecteerd om later 
uitgeplant te worden op het veld. De 432 nakomelingen met meer dan één potentiële goede 
vaderplant (CAT. 3 in Figuur 23) werden samen met alle ouderplanten onderworpen aan een 
analyse met een tweede set SSR-merkers (Tabel 2). De nakomelingen waarbij enkel 
vaderplanten met een slechte zaadopbrengst werden gevonden (CAT. 2 en CAT. 4 in Figuur 
23), werden verwijderd. 

Tijdens het scoren van de elektroferogrammen bekomen met SET 2, werden bij merkers 
RCS0051 en RCS1940 opnieuw onduidelijke piekpatronen gevonden waarbij pieken zeer 
dicht bijeen lagen en moeilijk onderscheid kon gemaakt worden tussen de eigenlijke pieken 
en stotterpieken (Figuur 24). Omdat het scoren van deze twee merkers teveel fouten zou 
kunnen introduceren, werden beide merkers verworpen uit de analyse. SET 2 werd dus 
gereduceerd tot zeven merkers. Merkers RCS0051 en RCS1940 gaven gelijkaardige 
problemen in het onderzoek van Poncelet (2014). [22] 

 

Figuur 24 - Voorbeeld elektroferogram van SSR-merkers (a) RCS0051 en (b) RCS1940 

Na de vaderschapsanalyse met de 16 SSR-merkers uit beide sets, konden 369 van de 432 
onderzochte nakomelingen ook onderverdeeld worden in verschillende categorieën volgens 
het aantal (minimum één) geïdentificeerde goede en/of slechte potentiële vaders (Figuur 25 en 

Aantal 
nakomelingen	


1320	


Verworpen uit 
analyse	


6 (0,5 %)	


0 vaders	

126 (9,6 %)	


1 vader	

444	


CAT. 1	

Goede vader	

139 (10,5 %)	


CAT. 2	

Slechte vader	

305 (23,1 %)	


> 1 vader	

744	


CAT. 3	

≥ 1  goede vader	

432  (32,7 %)	


CAT. 4	

Allen slechte vaders	


312 (23,6 %)	
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Tabel 7). Ditmaal kon bij 61 nakomelingen geen enkele van de 140 potentiële vaderplanten 
uit Tp.13.05 als vaderplant worden geïdentificeerd en werden twee stalen uit de analyse 
verworpen. De nakomelingen waar meerdere potentiële vaders werden gevonden (CAT. 3 in 
Figuur 25) werden eveneens verworpen. Verdere analyse van deze nakomelingen was niet 
zinvol omdat het aantal nakomelingen die nog extra zouden kunnen worden geselecteerd na 
analyse met een derde SET merkers niet zou opwegen tegen het kostenplaatje en de tijd die 
een derde analyse in beslag zou nemen. 

 

Figuur 25 - Categorisering van 432 nakomelingen na vaderschapsanalyse met merkers uit SET 1 en SET 2 

Tabel 7 – Efficiëntie van de vaderschapsanalyses 

Aantal kandidaat vaders 

Aantal nakomelingen met x kandidaat vaders 
na analyse met SET 1 na analyse met SET 1 en SET 2 

0 126 9.6 % 61 14.2 % 

1 444 33.8 % 157 36.5 % 

2 174 13.2 % 57 13.3 % 

3 109 8.3 % 28 6.5 % 

4 64 4.9 % 27 6.3 % 

5 56 4.3 % 14 3.3 % 

6 37 2.8 % 18 4.2 % 

7 29 2.2 % 9 2.1 % 

8 18 1.4 % 10 2.3 % 

9 17 1.3 % 7 1.6 % 

10 10 0.8 % 7 1.6 % 

>10 230 17.5 % 35 8.1 % 

Geanalyseerde planten 1314 100 % 430 100 % 
 

De 71 nakomelingen uit deze tweede vaderschapsanalyse, samen met de 139 geselecteerde 
nakomelingen van de eerste analyse, leverden in totaal 210 nakomelingen (15,9 %) op die 
afkomstig zijn van twee ouders met goede zaadopbrengst en vormen de testgroep in het 
verdere onderzoek. Deze nakomelingen, hun vaderplant en hun volgnummer in het veldplan 
worden opgelijst in Bijlage 3. Ze werden samen met 210 nakomelingen uit de controlegroep 

Aantal 
nakomelingen	


432	


Verworpen uit 
analyse	


2 (0,46 %)	


0 vaders	

61 (14,12 %)	


1 vader	

157	


CAT. 1	

Goede vader	

71 (16,4 %)	


CAT. 2 
Slechte vader 
86 (19,9 %) 

CAT. 3	

> 1 vader	


212 (49,07 %)	
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(afkomstig van dezelfde 14 goede moeders voor zaadopbrengst, maar met een random vader), 
uitgeplant op een veld van 9,5 meter op 11 meter (110 m2) volgens het mozaïekplan 
weergegeven in Bijlage 4. De nakomelingen uit de testgroep met volgnummer 159 en 199 
konden wegens reeds afgestorven niet naar het veld overgebracht worden. 

5.1.2 Invloed van toevoegen van merkers op resultaten 

Bij het toevoegen van extra merkers aan een vaderschapsanalyse wordt een positieve bijdrage 
aan het differentiërend vermogen verwacht. Wanneer bijvoorbeeld twee vaders voor een 
eerste merker A dezelfde allelen dragen, kunnen ze allebei de vader zijn van de nakomeling 
met dezelfde twee allelen. Wanneer deze vaders voor een tweede merker B wel verschillende 
allelen dragen, kan na toevoeging van deze merker aan de analyse wel een onderscheid 
gemaakt worden.  

Om deze hypothese te toetsen aan de uitgevoerde analyse, werd de PolyPatEx analyse met de 
merkers uit SET 1 negen keer herhaald. Hierbij werd gestart met één merker en bij elke 
nieuwe analyse werd één merker toegevoegd. Hieruit bleek dat naarmate meerdere merkers 
werden gebruikt, steeds meer nakomelingen konden gelinkt worden aan een beperkt aantal 
kandidaat vaders (0 tot 3), terwijl het aantal nakomelingen met zeer veel potentiële vaders 
(>10) daalde (Tabel 8). Ook Tabel 7 toont aan dat het gebruik van een extra set merkers de 
vaderschapsanalyse ten goede komt. 

Tabel 8 - Percentage nakomelingen met x kandidaat vaders na analyse met 1 tot 9 merkers 

# merkers 
 

# kand. vaders 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0,0 1,1 1,8 2,2 2,9 6,1 6,8 8,7 9,6 

1 0,1 2,5 6,9 10,2 11,3 19,5 26,6 30,1 33,8 

2 0,9 4,3 6,2 7,3 7,9 12,3 12,7 12,3 13,2 

3 0,7 3,8 3,3 3,7 4,5 8,1 8,1 8,6 8,3 

4 0,5 3,6 3,6 3,9 4,3 5,3 5,6 5,0 4,9 

5 0,2 2,3 2,0 3,7 4,7 4,9 4,3 4,7 4,3 

6 0,0 2,5 2,6 3,6 5,5 4,0 3,3 3,0 2,8 

7 1,2 2,0 2,1 3,0 3,2 3,7 3,5 2,8 2,2 

8 0,2 2,4 2,8 4,0 3,1 2,4 2,5 2,1 1,4 

9 0,0 1,4 2,4 2,8 3,3 2,2 2,0 1,8 1,3 

10 0,0 1,6 2,0 3,6 3,7 1,8 1,6 1,0 0,8 

>10 96,2 72,4 64,4 51,9 45,7 29,7 23,0 19,9 17,5 
 

Uiteraard speelt de volgorde waarin merkers worden toegevoegd een belangrijke rol in de 
progressieanalyse. Wanneer in het eerder vermelde voorbeeld namelijk eerst merker B werd 
onderzocht, kon onmiddellijk de correcte vader worden aangegeven. Toevoegen van merker 
A aan deze analyse zou dan niet bijdragen aan het differentiërend vermogen van deze 
vaderschapsanalyse. 
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5.1.3 Bijdrage van goede zaadopbrengers als moeder en als vader  

In Tabel 9 werd opgelijst welke moeder-vader combinaties verantwoordelijk waren voor de 
210 geselecteerde nakomelingen uit deze bachelorproef. Met deze tabel werd nagegaan in 
welke mate de 10 % beste zaadopbrengers of moederplanten uit Tp.13.05 ook als vaderplant 
hebben bijgedragen aan het nageslacht. 

Tabel 9 – Het aantal keren dat elke moeder/vader combinatie aanleiding gaf tot een geselecteerde nakomeling in 
Tp.16.05. Zelfbestuivingen worden schuingedrukt weergegeven. 

 

Wanneer deze gegevens worden vergeleken met het veldplan van Tp.13.05 (Figuur 13), kan 
geconcludeerd worden dat de 14 moederplanten met hoge zaadopbrengst voornamelijk 
werden bestoven door naburige planten. Dit werd ook vastgesteld in het analoge onderzoek 
van Vleugels et al. (2014) bij diploïde rode klaver. Opvallend is ook dat de plant 13/26 geen 
enkele keer als vaderplant optrad en slechts vijf keer werd bestoven door een andere plant met 
goede zaadopbrengst. Dit kan te wijten zijn aan de geïsoleerde positie van plant 13/26 op het 
veld t.o.v. de andere 13 moederplanten met hoge zaadopbrengst. Eventueel kunnen 
verschillen in bloeitijdstippen van de ouderplanten een mogelijke verklaring zijn, maar 
hierover zijn geen gegevens beschikbaar. Het zaad van alle 14 geselecteerde moederplanten 
werd geoogst in een periode van 14 dagen, waarbij de moederplant 13/26 samen met 3 van de 
13 andere moederplanten werd geoogst (Tabel 6). Aangezien de oogstdatum van 13/26 dus 
niet significant afwijkt van deze van de andere moederplanten, kan vermoed worden dat ook 
het bloeitijdstip van deze plant niet sterk afweek en dit dus geen verklaring kan zijn voor het 
niet bestuiven van de andere moederplanten door 13/26. [2] 

Vaderplant 
 

Moederplant 03
/1

1 

07
/0

7 

07
/1

2 

08
/1

9 

11
/0

8 

11
/1

1 

13
/2

6 

19
/0

4 

20
/0

4 

22
/1

3 

25
/0

2 

27
/0

5 

29
/1

0 

29
/1

5 

T
ot

aa
l 

03/11 0 4 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 
07/07 0 0 5 14 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 25 
07/12 0 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
08/19 0 15 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
11/08 0 4 1 5 18 7 0 2 2 0 0 0 0 0 39 
11/11 1 2 5 3 15 3 0 0 0 1 0 1 0 0 31 
13/26 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 
19/04 0 1 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 15 
20/04 0 1 0 0 0 0 0 12 2 0 0 1 0 0 16 
22/13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 
25/02 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 2 0 9 
27/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
29/10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 6 
29/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 7 

Totaal 1 33 27 23 40 17 0 21 19 9 5 4 6 5 210 
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In totaal kwamen 26 nakomelingen (1,97 %) voort uit zelfbestuiving van planten met goede 
zaadopbrengst, meerbepaald van de ouderplanten 07/12 (3), 11/11 (3), 20/04 (2) en 11/08 (18) 
(Tabel 9). Gametofytische incompatibiliteit zou bij rode klaver zelfbestuiving moeten 
verhinderen. Wellicht faalt dit mechanisme bij tetraploïden regelmatiger door een verhoogde 
complexiteit van het tetraploïde genoom t.o.v. een diploïd genoom. In verder onderzoek kan 
het interessant zijn om na te gaan of deze zelfbestuiving een bijkomende invloed heeft op de 
zaadopbrengst en vegetatieve groeikracht van de nakomelingen. 

5.2 STUDIE VAN MEIOSE BIJ POLLENVORMING 

5.2.1 Protocoloptimalisatie acetokarmijnkleuring 

Zoals weergegeven in Figuur 19, werden variaties in het acetokarmijnkleuringsprotocol 
onderzocht. De kleuring werd al dan niet voorafgegaan door een enzymbehandeling en er 
werd al dan niet gebruik gemaakt van een verwarmplaat bij spreiding van de cellen op de 
slide. Hieruit bleek dat de verschillende protocollen geen significant verschil vertoonden in 
kleuring van de cellen. Toch werd besloten om verder te gaan met het protocol waarbij de 
gedissecteerde bloempjes 10 minuten bij 37 °C werden geïncubeerd in een 0,3 % 
enzymoplossing en bij spreiding de warmteplaat bij 42 °C werd gebruikt. Dit omdat deze 
maatregelen de kleuring niet negatief beïnvloedden en in theorie de kleurstof hierdoor beter in 
de cel kan binnendringen en de chromosomen beter kunnen spreiden. 

5.2.2 Bloemgrootte 

Met DAPI-kleuringen werden antheren van bloempjes met een lengte tussen 0,5 mm en 7,5 
mm bij willekeurige genotypen (diploïd en tetraploïd) gekleurd. Tijdens de uitvoering van het 
kleuringsprotocol, werd vastgesteld dat vanaf een bloemlengte rond 1,5 mm een 
geelverkleuring van de antheren optrad (Figuur 26). 

 

Figuur 26 - Meting van bloemlengtes met LEICA M205 FA voor DAPI-kleuring 

Bij het microscopisch onderzoek van de DAPI-kleuringen waren chromosomen over het 
algemeen zeer duidelijk zichtbaar. Toch kon moeilijk onderscheid gemaakt worden tussen een 
meiotisch of mitotisch delingsproces omdat de context van de volledige cel niet te zien was 
(Figuur 27). Het pachyteenstadium was zeer herkenbaar en kon zonder cel context gelinkt 
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worden aan de meiose. Het werd teruggevonden in bloempjes met een maximale lengte van 
ongeveer 1 mm (Figuur 28).  

 

Figuur 27 – DAPI-kleuring: mitotische anafase of meiotische anafase I 

 

Figuur 28 – DAPI-kleuring: Duidelijk te herkennen pachyteenstadium 

Met de acetokarmijnkleuring konden zowel de chromosomen als de cel context zichtbaar 
gemaakt worden. In eerste instantie werden acetokarmijnkleuringen uitgevoerd op de antheren 
van het diploïde genotype Suez 09. In dit genotype werden de meiotische fasen geobserveerd 
in bloempjes met een lengte tussen 0,7 mm en 1 mm.  

Vervolgens werden enkele acetokarmijnslides gemaakt van de antheren van de diploïde 
genotypen Harmonie 20 en Monaco 02. Onderzoek van deze slides wees erop dat de 
groottemarge van 0,7 tot 1 mm ook hier de meiose omvat. Bij deze genotypen werden bij 
bloemgroottes tot ongeveer 1,3 mm ook nog steeds veel tetraden gevonden.  

Deze groottemarge van bloempjes kon teruggevonden worden in bloemhoofdjes met 
maximale diameter van ongeveer 0,8 cm. Hierbij zijn de bloempjes het grootst in de midden 
zone, kleiner aan de basis en het kleinst aan de top van het hoofdje (Figuur 21a). Omdat de 
bloemgroottes te klein waren om de grootte met het blote oog te kunnen beoordelen, was 
meting onder een stereomicroscoop noodzakelijk om te achterhalen of de gedissecteerde 
bloempjes binnen de gewenste groottemarge vielen. 

5.2.3 Verschillende meiotische fasen  

Bij de sporemoedercellen waren naar het einde van de meiose toe ondoorschijnende bolletjes 
(secundaire metabolieten) te zien die het onderzoek van de celinhoud bemoeilijken (Figuur 
29k). In Figuur 29 worden de gevonden stadia in het genotype Suez 09 weergegeven. 
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Voornamelijk de metafase I en II, anafase I en II en het tetradenstadium waren goed te 
herkennen. 

 

Figuur 29 - Overzicht acetokarmijnkleuringen van verschillende meiotische fasen bij het genotype Suez 09. (a) 
Pachyteen; (b) metafase I; (c) vroege anafase I; (d) (e) anafase I; (f) (g) vroege anafase II; (h) (i) anafase II; (j) 

vroeg tetradenstadium; (k) tetrade met secundaire metabolieten; (l) volgroeide sporecel 

5.2.4 Afwijkingen 

Afwijkingen waren nog moeilijk te herkennen. In het tetradenstadium werden wel regelmatig 
micronucleï gevonden (Figuur 30), maar er werden geen afwijkingen gevonden ter hoogte van 
de meta- en anafasen. Dit kan echter te wijten zijn aan een onvoldoende duidelijke kleuring 
van de chromosomen. Ook over het voorkomen van triaden of pentaden kon geen conclusie 
getrokken worden, omdat veel van de gevonden tetraden opengebroken waren zoals te zien in 
Figuur 31. Dit kan te wijten zijn aan een te agressief kleuringsprotocol, of omdat de gevonden 
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tetraden van nature openbraken als eindpunt van de meiotische deling. Verdere optimalisatie 
van het kleuringsprotocol is noodzakelijk. 

 

Figuur 30 – Micronucleï 

 

Figuur 31 - Moeilijk te analyseren tetraden 
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6 ALGEMEEN BESLUIT 

In het eerste luik van deze bachelorproef werd gezocht naar nakomelingen afkomstig van 
twee goed zaadopbrengende ouderplanten. Van de 10 % best geëvalueerde moederplanten 
voor zaadopbrengst werden 1320 nakomelingen onderworpen aan een vaderschapsanalyse 
met SSR-merkers. Hierdoor konden in totaal 210 (15,9 %) nakomelingen aangeduid worden 
met slechts één potentiële goede vader. Bij deze analyse kon ook aangetoond worden dat 
toevoegen van extra SSR-merkers in de vaderschapsanalyse een positieve invloed heeft op het 
differentiërend vermogen van een vaderschapsanalyse. Ook werd gevonden dat de bijdrage 
van elke ouderplant als moeder en als vader tijdens de bestuiving zeer uiteenlopend was en 
dat zelfbestuiving bij enkele planten frequenter voorkwam dan verwacht. De geselecteerde 
nakomelingen werden samen met een controlegroep (afkomstig van een goed 
zaadopbrengende moeder, maar random vader) op een veld uitgeplant zodat later de waarde 
van deze vaderschapsanalyses in de veredeling naar een hogere zaadopbrengst kan bepaald 
worden. 
 
In het tweede luik van deze bachelorproef werd bij diploïde genotypen microscopisch 
onderzoek verricht naar de meiotische deling van sporemoedercellen. De DAPI-kleuring 
bleek een goede kleuring te zijn om het beginstadium van de meiose, het pachyteen, zichtbaar 
te maken. De acetokarmijnkleuring met 0,3 % enzymbehandeling en spreiding van de cellen 
bij 42 °C bleek een goed protocol te zijn om de overige meiotische stadia te observeren. Bij 
dit microscopisch onderzoek werd vastgesteld dat de meiotische fasen konden geobserveerd 
worden in bloempjes met een lengte tussen 0,7 mm en 1 mm. Vervolgens konden de 
meiotische stadia bij genotype Suez 09 in kaart worden gebracht. Micronucleï werden 
regelmatig gevonden, maar verder onderzoek (met meerdere genotypen) en 
protocoloptimalisatie is nodig om conclusies te kunnen trekken. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 - Extractieprotocol van Riday (2011) [5] 

Sorbitol Extraction of Plant DNA in 96-well PCR Plates  
Adapted by Andrew Krohn from: Storchova et al. (2000). An improved method of DNA isolation from plants 
collected in the field and conserved in saturated NaCl/CTAB solution. Taxon (49):79-84.  
 
EXTRACTION BUFFER:  
0.35 M sorbitol (25.5g / 400 ml)  
0.1 M Tris-Cl, pH 7.6 (40 ml 1M / 400 ml)  
5 mM EDTA (4 ml 0.5M / 400 ml)  
10 mM 2-mercaptoethanol* (0.1% v/v, just before use)  
 
LYSIS BUFFER:  
0.2 M Tris-Cl pH 7.6 (80 ml 1M / 400 ml)  
50 mM EDTA (40 ml 0.5M / 400 ml)  
2 M NaCl (46.75 g / 400 ml)  
2% (w/v) CTAB (8 g / 400 ml)  
 
1X TE, pH 8.0:  
10 mM Tris, pH 8.0 (400 µl 1M / 40 ml)  
1 mM EDTA (80 µl 0.5 M / 40 ml)  
 
1X TER, pH 8.0: 
1X TE containing 10 µl RNase (100 mg/ml) per 100 ml  
 
CHLOROFORM:ISOAMYL ALCOHOL (24:1)  
ISOPROPANOL (Stored in freezer.)  
70% ETHANOL (NOT denatured ethanol!)  
 

* Just prior to extracting DNA from tissue, prepare fresh extraction buffer in a 50 ml tube by 
adding 1 µl of 2-mercaptoethanol (stored in fume hood) to each ml of extraction buffer required. 
Be sure to prepare a slight excess to account for pipetting errors. Typically, you will need 175µl 
per sample (16.8 ml per plate of 96 samples, 33.6 ml per pair of plates). So prepare ~ 37 ml for 
two plates.  
1. Add two 2.3 mm chrome-steel beads (BioSpec Products Inc) and about five 1.3 mm chrome-
steel beads to each well of a 96-well plate. Beads will remain in plate during extraction.  
2. Add about 4 mg dry leaf tissue (no more than two very small unopened leaflets or equivalent) 
to each well. We use a workstation ionizer (SPI) to reduce problems arising from local static 
charges. Seal wells with strip caps using strip-cap sealing tool. Noting vertical orientation, mark 
each strip with corresponding column number at top and plate number at bottom.  
3. Use yellow plate racks that have had the margins removed, four compression mats, and 
aluminum QIAGEN adapter plates to make a thick enough sandwich to properly clamp plates into 
Retsch MM400 mixer mill. Weigh sandwiches and ensure they’re within 0.5 g of each other. 
Grind samples two times at 28 Hz for 30 seconds each time. Wells containing sufficiently ground 
samples will have very green caps.  
4. Briefly centrifuge plates (<1 min, <1000 rpm (130 g)) to dislodge most of powder from caps. 
Remove the caps very carefully and set them down to avoid disturbing powder still adhering to 
the inside of the cap. Add 130 µl of extraction buffer to each well. I suggest processing and 
recapping one column at a time to reduce risk of cross-contamination.  
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5. Recap samples with the original cap strips and mix well by inversion. Leave suspension on 
bench for 15 minutes at room temperature. During this time polyphenolic compounds are 
extracted into the buffer. Occasional mixing during this step might be beneficial.  
6. Centrifuge samples 15 min, 3500 rpm (1300 g).  
7. Remove and discard the supernatant (~140 µl). Pellet will not be solid, nor will it adhere well to 
the bottom of the tube. Add 45µl extraction buffer, then add 60 µl lysis buffer.  
8. Recap samples with the same cap strips and mix thoroughly by inversion. Place plates in a 
thermal cycler and run a program of 15 min at 80°C followed by 1 minute at 4oC. Prolonged high 
temperature incubation might result in higher yield of DNA.  
9. Centrifuge plates briefly (2 min, 2500 rpm (800 g)).  
10. In the fume hood, remove and discard the caps and add 75 µl CHCl3:isoamyl alcohol, seal 
using new cap strips, and mix well by inversion or shaking. Centrifuge 5 min, 3500 rpm (1300 g).  
11. Carefully remove 80µl of the aqueous (upper) phase to fresh PCR plates. Make sure you do 
NOT transfer any organic phase or any solid material from the interphase. Place CHCl3-
containing plate in the fume hood for proper disposal.  
12. Add 55 µl cold isopropanol to the removed aqueous phase. Seal with the same caps and mix 
very well by multiple inversion. If you must stop the extraction process, this is where to do it. Add 
isopropanol and place plates in freezer. Finishing the protocol up to one day later has shown no 
adverse effects on DNA concentrations or PCR.  
13. Centrifuge 60 min at 3500 rpm (1300 g). Carefully remove plates from centrifuge and 
immediately remove seals, carefully invert onto two clean, folded paper towels and carefully 
place in inverted position in centrifuge. Centrifuge inverted plates for 10-15 seconds at 200 rpm (5 
g). I strongly suggest using Scott Brand white C-fold towels or something similar; the brown 
paper towels often used in labs do not appear absorbent enough for this step.  
14. Add 50 µl 70% EtOH to the pellet, seal with cap strips and gently mix by inversion. 
Centrifuge 15 min at 3500 rpm (1300 g).  
15. Repeat inverted spin as described in step 13.  
16. Place unsealed plates in an open thermal cycler set to incubate at 50°C.  
17. When samples are dry (after 5-10 min – don’t over-dry), dissolve DNA pellet in 20 µl 1X 
TER, pH 8.0, seal with same cap strips, mix well, and briefly centrifuge samples. It is best to 
leave DNA dissolve overnight before checking concentration.  
 

 



  55 

  

Bijlage 2 – Genoom van rode klaver met SSR-merkers. De merkers gebruikt in de vaderschapsanalyses 
worden aangeduid met een volle pijl (SET 1) of een holle pijl (SET 2). 
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Bijlage 3 – Lijst met de geselecteerde nakomelingen uit de testgroep met twee goede ouders, de controlegroep 
met goede moeder en random vader, alsook het gerandomiseerd plantnummer dat gebruikt werd in de veldproef. 

Nakomeling 
Testgroep 

Vaderplant Plantnummer 
 

Nakomeling 
Controlegroep 

Plantnummer 

O_03-11_02 P_07-07 138 
 

O_03-11 14 
O_03-11_13 P_07-07 2 

 
O_03-11 17 

O_03-11_15 P_07-12 100 
 

O_03-11 35 
O_03-11_22 P_07-12 126 

 
O_03-11 45 

O_03-11_33 P_07-07 64 
 

O_03-11 59 
O_03-11_37 P_07-12 14 

 
O_03-11 80 

O_03-11_47 P_07-12 56 
 

O_03-11 86 
O_03-11_53 P_19-04 30 

 
O_03-11 90 

O_03-11_62 P_07-12 210 
 

O_03-11 93 
O_03-11_67 P_11-11 128 

 
O_03-11 106 

O_03-11_68 P_07-12 65 
 

O_03-11 136 
O_03-11_75 P_07-12 7 

 
O_03-11 143 

O_03-11_86 P_07-07 165 
 

O_03-11 148 
O_03-11_93 P_07-12 170 

 
O_03-11 165 

O_07-07_04 P_08-19 25 
 

O_07-07 1 
O_07-07_07 P_08-19 109 

 
O_07-07 28 

O_07-07_14 P_08-19 41 
 

O_07-07 33 
O_07-07_21 P_08-19 22 

 
O_07-07 42 

O_07-07_23 P_08-19 61 
 

O_07-07 49 
O_07-07_24 P_08-19 67 

 
O_07-07 61 

O_07-07_25 P_08-19 11 
 

O_07-07 62 
O_07-07_26 P_11-11 28 

 
O_07-07 75 

O_07-07_27 P_07-12 88 
 

O_07-07 81 
O_07-07_36 P_22-13 112 

 
O_07-07 91 

O_07-07_39 P_07-12 204 
 

O_07-07 98 
O_07-07_40 P_08-19 137 

 
O_07-07 107 

O_07-07_44 P_08-19 82 
 

O_07-07 114 
O_07-07_53 P_07-12 111 

 
O_07-07 116 

O_07-07_58 P_29-15 164 
 

O_07-07 118 
O_07-07_67 P_07-12 73 

 
O_07-07 126 

O_07-07_71 P_08-19 175 
 

O_07-07 145 
O_07-07_77 P_07-12 179 

 
O_07-07 155 

O_07-07_80 P_11-11 173 
 

O_07-07 156 
O_07-07_83 P_19-04 103 

 
O_07-07 169 

O_07-07_88 P_08-19 161 
 

O_07-07 180 
O_07-07_89 P_08-19 197 

 
O_07-07 186 

O_07-07_91 P_08-19 205 
 

O_07-07 189 
O_07-07_92 P_22-13 36 

 
O_07-07 197 

O_07-07_94 P_08-19 141 
 

O_07-07 200 
O_07-12_16 P_07-12 115 

 
O_07-12 25 

O_07-12_20 P_07-07 119 
 

O_07-12 48 
O_07-12_27 P_07-07 99 

 
O_07-12 79 

O_07-12_46 P_07-07 191 
 

O_07-12 104 
O_07-12_49 P_07-07 78 

 
O_07-12 110 

O_07-12_53 P_07-12 132 
 

O_07-12 121 
O_07-12_62 P_07-12 184 

 
O_07-12 161 

O_07-12_63 P_07-07 29 
 

O_07-12 171 
O_07-12_89 P_11-11 80 

 
O_07-12 194 

O_07-12_96 P_11-08 33 
 

O_07-12 202 
O_08-19_02 P_07-07 193 

 
O_08-19 5 

O_08-19_10 P_07-07 198 
 

O_08-19 11 
O_08-19_13 P_07-12 13 

 
O_08-19 13 

O_08-19_21 P_07-07 40 
 

O_08-19 26 
O_08-19_23 P_07-07 120 

 
O_08-19 30 

O_08-19_24 P_11-08 43 
 

O_08-19 31 
O_08-19_26 P_11-11 59 

 
O_08-19 36 

O_08-19_32 P_07-07 135 
 

O_08-19 38 
O_08-19_33 P_07-12 190 

 
O_08-19 39 

O_08-19_46 P_11-08 189 
 

O_08-19 41 
O_08-19_48 P_07-07 83 

 
O_08-19 60 

O_08-19_51 P_11-08 186 
 

O_08-19 68 
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O_08-19_53 P_07-07 159 
 

O_08-19 84 
O_08-19_55 P_07-07 152 

 
O_08-19 87 

O_08-19_70 P_07-07 66 
 

O_08-19 99 
O_08-19_72 P_07-07 104 

 
O_08-19 105 

O_08-19_74 P_11-11 209 
 

O_08-19 111 
O_08-19_81 P_07-12 130 

 
O_08-19 132 

O_08-19_82 P_07-07 200 
 

O_08-19 135 
O_08-19_83 P_07-07 54 

 
O_08-19 152 

O_08-19_87 P_07-07 92 
 

O_08-19 157 
O_08-19_89 P_11-08 149 

 
O_08-19 162 

O_08-19_91 P_07-12 74 
 

O_08-19 167 
O_08-19_93 P_07-07 192 

 
O_08-19 183 

O_08-19_96 P_07-07 117 
 

O_08-19 196 
O_11-08_03 P_08-19 151 

 
O_11-08 2 

O_11-08_07 P_11-11 27 
 

O_11-08 10 
O_11-08_10 P_11-08 98 

 
O_11-08 20 

O_11-08_13 P_08-19 177 
 

O_11-08 24 
O_11-08_18 P_11-08 50 

 
O_11-08 34 

O_11-08_19 P_11-08 58 
 

O_11-08 46 
O_11-08_20 P_11-08 97 

 
O_11-08 53 

O_11-08_21 P_11-11 3 
 

O_11-08 54 
O_11-08_22 P_11-08 160 

 
O_11-08 57 

O_11-08_23 P_08-19 163 
 

O_11-08 65 
O_11-08_24 P_11-08 108 

 
O_11-08 76 

O_11-08_30 P_19-04 187 
 

O_11-08 85 
O_11-08_33 P_11-08 77 

 
O_11-08 88 

O_11-08_36 P_11-08 162 
 

O_11-08 92 
O_11-08_37 P_07-07 172 

 
O_11-08 94 

O_11-08_44 P_07-07 125 
 

O_11-08 97 
O_11-08_46 P_20-04 147 

 
O_11-08 113 

O_11-08_48 P_11-08 167 
 

O_11-08 120 
O_11-08_49 P_11-11 154 

 
O_11-08 124 

O_11-08_52 P_11-08 26 
 

O_11-08 129 
O_11-08_55 P_20-04 101 

 
O_11-08 131 

O_11-08_58 P_08-19 46 
 

O_11-08 144 
O_11-08_59 P_11-08 150 

 
O_11-08 146 

O_11-08_60 P_11-08 178 
 

O_11-08 147 
O_11-08_62 P_07-07 203 

 
O_11-08 150 

O_11-08_64 P_19-04 181 
 

O_11-08 164 
O_11-08_66 P_07-12 102 

 
O_11-08 170 

O_11-08_68 P_11-08 63 
 

O_11-08 174 
O_11-08_69 P_11-11 158 

 
O_11-08 176 

O_11-08_71 P_11-08 72 
 

O_11-08 178 
O_11-08_74 P_11-11 110 

 
O_11-08 179 

O_11-08_77 P_11-11 171 
 

O_11-08 184 
O_11-08_78 P_11-08 185 

 
O_11-08 191 

O_11-08_82 P_08-19 122 
 

O_11-08 193 
O_11-08_86 P_11-11 143 

 
O_11-08 199 

O_11-08_87 P_11-08 157 
 

O_11-08 205 
O_11-08_93 P_11-08 53 

 
O_11-08 206 

O_11-08_94 P_07-07 57 
 

O_11-08 209 
O_11-08_95 P_11-08 16 

 
O_11-08 210 

O_11-11_03 P_11-08 38 
 

O_11-11 3 
O_11-11_04 P_11-11 153 

 
O_11-11 4 

O_11-11_08 P_07-07 1 
 

O_11-11 7 
O_11-11_11 P_11-08 62 

 
O_11-11 8 

O_11-11_15 P_11-08 91 
 

O_11-11 29 
O_11-11_16 P_11-08 90 

 
O_11-11 32 

O_11-11_20 P_27-05 148 
 

O_11-11 37 
O_11-11_21 P_11-11 55 

 
O_11-11 44 

O_11-11_22 P_11-08 37 
 

O_11-11 51 
O_11-11_23 P_11-08 201 

 
O_11-11 63 

O_11-11_26 P_08-19 24 
 

O_11-11 64 
O_11-11_27 P_11-08 144 

 
O_11-11 67 

O_11-11_28 P_22-13 6 
 

O_11-11 77 
O_11-11_37 P_03-11 118 

 
O_11-11 83 

O_11-11_39 P_08-19 166 
 

O_11-11 96 
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O_11-11_43 P_07-12 127 
 

O_11-11 101 
O_11-11_44 P_11-08 131 

 
O_11-11 112 

O_11-11_46 P_11-08 136 
 

O_11-11 115 
O_11-11_50 P_11-08 21 

 
O_11-11 119 

O_11-11_56 P_11-11 32 
 

O_11-11 125 
O_11-11_61 P_07-12 121 

 
O_11-11 134 

O_11-11_63 P_07-12 18 
 

O_11-11 154 
O_11-11_66 P_07-07 84 

 
O_11-11 158 

O_11-11_70 P_11-08 134 
 

O_11-11 160 
O_11-11_71 P_11-08 113 

 
O_11-11 166 

O_11-11_84 P_11-08 76 
 

O_11-11 173 
O_11-11_87 P_11-08 206 

 
O_11-11 185 

O_11-11_90 P_07-12 89 
 

O_11-11 198 
O_11-11_92 P_08-19 207 

 
O_11-11 201 

O_11-11_93 P_07-12 196 
 

O_11-11 203 
O_11-11_94 P_11-08 9 

 
O_11-11 204 

O_13-26_03 P_11-11 34 
 

O_13-26 22 
O_13-26_30 P_22-13 180 

 
O_13-26 70 

O_13-26_62 P_07-12 168 
 

O_13-26 72 
O_13-26_68 P_07-07 116 

 
O_13-26 168 

O_13-26_92 P_27-05 202 
 

O_13-26 181 
O_19-04_19 P_20-04 183 

 
O_19-04 6 

O_19-04_26 P_20-04 81 
 

O_19-04 9 
O_19-04_40 P_11-08 124 

 
O_19-04 12 

O_19-04_42 P_20-04 47 
 

O_19-04 19 
O_19-04_45 P_20-04 93 

 
O_19-04 21 

O_19-04_47 P_20-04 199 
 

O_19-04 40 
O_19-04_48 P_20-04 95 

 
O_19-04 43 

O_19-04_51 P_20-04 85 
 

O_19-04 73 
O_19-04_66 P_20-04 106 

 
O_19-04 78 

O_19-04_68 P_20-04 68 
 

O_19-04 122 
O_19-04_69 P_20-04 208 

 
O_19-04 151 

O_19-04_72 P_20-04 71 
 

O_19-04 153 
O_19-04_75 P_20-04 139 

 
O_19-04 182 

O_19-04_89 P_20-04 114 
 

O_19-04 187 
O_19-04_96 P_07-07 70 

 
O_19-04 188 

O_20-04_02 P_20-04 23 
 

O_20-04 16 
O_20-04_09 P_19-04 52 

 
O_20-04 47 

O_20-04_10 P_19-04 176 
 

O_20-04 50 
O_20-04_11 P_19-04 45 

 
O_20-04 55 

O_20-04_35 P_19-04 174 
 

O_20-04 69 
O_20-04_46 P_19-04 44 

 
O_20-04 71 

O_20-04_47 P_07-07 17 
 

O_20-04 117 
O_20-04_52 P_27-05 195 

 
O_20-04 123 

O_20-04_55 P_19-04 69 
 

O_20-04 128 
O_20-04_56 P_19-04 169 

 
O_20-04 133 

O_20-04_58 P_19-04 146 
 

O_20-04 139 
O_20-04_59 P_20-04 35 

 
O_20-04 141 

O_20-04_70 P_19-04 19 
 

O_20-04 149 
O_20-04_77 P_19-04 15 

 
O_20-04 163 

O_20-04_79 P_19-04 39 
 

O_20-04 192 
O_20-04_91 P_19-04 96 

 
O_20-04 195 

O_22-13_31 P_11-08 107 
 

O_22-13 15 
O_22-13_48 P_08-19 105 

 
O_22-13 52 

O_22-13_67 P_25-02 48 
 

O_22-13 95 
O_22-13_87 P_29-15 94 

 
O_22-13 127 

O_22-13_92 P_25-02 31 
 

O_22-13 190 
O_25-02_03 P_19-04 140 

 
O_25-02 18 

O_25-02_24 P_27-05 123 
 

O_25-02 58 
O_25-02_38 P_29-10 51 

 
O_25-02 100 

O_25-02_41 P_19-04 188 
 

O_25-02 137 
O_25-02_46 P_19-04 49 

 
O_25-02 138 

O_25-02_62 P_29-10 182 
 

O_25-02 159 
O_25-02_81 P_20-04 87 

 
O_25-02 175 

O_25-02_91 P_19-04 75 
 

O_25-02 177 
O_25-02_92 P_19-04 12 

 
O_25-02 208 

O_27-05_42 P_25-02 145 
 

O_27-05 66 
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O_27-05_50 P_25-02 156 
 

O_27-05 89 
O_27-05_80 P_25-02 142 

 
O_27-05 172 

O_29-10_05 P_20-04 194 
 

O_29-10 56 
O_29-10_17 P_29-15 133 

 
O_29-10 103 

O_29-10_21 P_29-15 5 
 

O_29-10 108 
O_29-10_39 P_22-13 60 

 
O_29-10 109 

O_29-10_62 P_22-13 10 
 

O_29-10 140 
O_29-10_70 P_29-15 42 

 
O_29-10 207 

O_29-15_11 P_22-13 86 
 

O_29-15 23 
O_29-15_13 P_22-13 155 

 
O_29-15 27 

O_29-15_29 P_22-13 4 
 

O_29-15 74 
O_29-15_45 P_29-10 79 

 
O_29-15 82 

O_29-15_52 P_29-10 20 
 

O_29-15 102 
O_29-15_65 P_29-10 8 

 
O_29-15 130 

O_29-15_85 P_29-10 129 
 

O_29-15 142 
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Bijlage 4 – Perceelplan met geselecteerde test- (geel) en controleplanten (wit) volgens toegekend plantnummer 
(Zie Bijlage 3) 
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Bijlage 5 - Werkdocument microscopisch onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


