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SAMENVATTING 

Dit eindwerk kadert in een project waarbij de toepassing van vaderschapstesten in rode 

klaververedeling onderzocht wordt en planten met hogere zaadopbrengst geselecteerd 

worden. Tijdens dit project zal de bloembiologie onderzocht worden en een mogelijke 

bijdrage van bepaalde bloemkenmerken zoals bloembuislengte en pollenleefbaarheid aan 

hogere zaadproductie in rode klaver nagegaan worden. 

Trefwoorden in dit eindwerk zijn: rode klaver, vaderschapsanalyse, multiplex microsatelliet 

analyse, bloembuislengte, pollenleefbaarheid 

In het kader van de veredeling van rode klaver zal worden gezocht naar methoden om de lage 

zaadopbrengst in tetraploïde rode klaver te verhogen. De vaderschapstesten zorgen voor een 

strengere selectie naar zaadopbrengst van zowel de moeder als de vaderplant in plaats van 

enkel de moederplant bij de gewone veredeling. De testen worden uitgevoerd op een 

populatie diploïde ouderplanten en een aantal nakomelingen. Voor alle planten wordt aan de 

hand van microsatellieten een genetisch profiel opgesteld in GeneMapper


. Via de genetische 

data kunnen ouders en nakomelingen met elkaar vergeleken worden in het software 

programma Cervus


. Hierbij komt ook de merkerkeuze aan bod en de kwaliteit van de 

gebruikte microsatellieten. Na de vaderschapsanalyse worden een aantal nakomelingen 

geselecteerd op basis van de resultaten. Deze nakomelingen worden samen met controle 

planten uit dezelfde families op een veld geplaatst en zullen gedurende twee jaar worden 

opgevolgd in functie van de zaadopbrengst. Wanneer blijkt dat selectie op de vaderplant de 

zaadopbrengst efficiënt en vlug kan verhogen, kan in de toekomst de vaderschapsanalyse ook 

op tetraploïde rassen uitgeprobeerd worden. In een tweede luik worden verschillen in 

bloembiologie onderzocht als oorzaak voor de verschillen in zaadopbrengst tussen diploïde en 

tetraploïde rode klaver rassen. In dit eindwerk wordt de bloembuislengte van zes 

verschillende cultivars uitgebreid bestudeerd en wordt de pollenleefbaarheid kort onderzocht. 

Er wordt een significant verschil tussen diplo’s en tetra’s aangetoond en binnen tetraploïde 

rassen zijn nog veel verschillen te zien tussen de onderzochte genotypes. Ook deze planten 

zullen verder nog opgevolgd worden en zal er geprobeerd worden een link te leggen tussen 

zaadopbrengst en bloembuislengte. Er is al een trend zichtbaar dat er in tetraploïde rassen 

meer verschillen zijn tussen de genotypes. Verder onderzoek kan aanleiding geven tot selectie 

naar kleinere bloembuislengtes. Dit eindwerk heeft de basis gelegd voor verder onderzoek in 

veredeling naar hogere zaadopbrengst in rode klaver. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 

bp: basenparen 

CGW: Cultuur en Gebruikswaarde 

CHCl3: chloroform 

CTAB: cetrimoniumbromide 

Diplo: diploïde 

DNA: Deoxyribonucleïnezuur 

dNTP: deoxyribonucleotidetrifosfaat 

EcoR V: restrictie-enzym afkomstig van Escherichia coli 

EDTA: ethyleendiaminetetra-azijnzuur 

EtOH: ethanol 

FDA: fluoresceïne diacetaat 

GSI: gametofytisch zelfincompatibiliteits systeem 

HCl: waterstofchloride 

HPLC water: ultra zuiver water bestemd voor hoge prestatie vloeistofchromatografie 

ILVO: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

LG: Linkage Group / nummer van een chromosoom 

LOD: logarithm of the odds / logaritme van de waarschijnlijkheid 

MAS: Marker Assisted Selection 

NaCl: natriumchloride 

OHB: Onderscheidbaarheid, Homogeniteit, Bestendigheid 

PCR: polymerase kettingreactie 

PIC: Polymorphic Infomation Content 

RNA: Ribonucleïnezuur 

RNase A: ribonuclease A is een proteïne dat enkelstrenig RNA afbreekt 

SSR: Simple Sequence Repeats of microsatellieten 

TE-buffer: Tris/EDTA buffer 

Tetra: tetraploïde 

Tris: tris(hydroxymethyl)aminomethane 

UV: ultra violet 
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1 VOORSTELLING STAGEPLAATS 

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een wetenschappelijke 

instelling die behoort tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. 

Het ILVO heeft als missie het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend 

wetenschappelijk onderzoek, om zo een bijdrage te leveren tot een duurzame Landbouw en 

Visserij op economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk vlak.  

De kernactiviteiten van het ILVO bestaan uit het leveren van kwalitatief hoogstaand 

onderzoek, dienstverlening en het valoriseren van onderzoeksresultaten. 

De onderzoeksactiviteiten van het ILVO zijn gestructureerd in vier onderzoekseenheden die 

op hun beurt onderverdeeld zijn in verschillende onderzoeksdomeinen (Figuur 1). 

 

Figuur 1: Structuur ILVO [1] 

Bij de eenheid plant is Kristiaan Van Laecke afdelingshoofd, het onderzoeksdomein groei en 

ontwikkeling staat onder leiding van Isabel Roldán-Ruiz en het onderzoeksdomein toegepaste 

genetica en veredeling staat onder leiding van Johan Van Huylenbroeck. Het eindwerk kan 

gesitueerd worden als een samenwerking tussen beide onderzoeksdomeinen.  
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2 PROBLEEMSTELLING 

Rode klaver wordt dezer dagen vooral als mengteelt met grassen geteeld als voedergewas 

voor vee. Rode klaver is van nature diploïd, maar er zijn de afgelopen jaren veel tetraploïde 

rassen ontwikkeld. Tetraploïde klaver heeft veel voordelen maar helaas ook een groot nadeel 

namelijk een lagere zaadopbrengst dan hun diploïde tegenhangers. Door die lage 

zaadopbrengst is zaad van tetra’s duurder en dus niet zo geliefd bij zaadbedrijven en 

landbouwers. De reden voor die lagere zaadopbrengst is nog niet helemaal duidelijk. In het 

kader van de veredeling bij het ILVO zal in dit eindwerk gezocht worden naar een vluggere 

manier van selectie waardoor efficiënter kan geselecteerd worden bij het veredelen.  

Om het veredelingsprogramma dat nu gebruikt wordt wat te kunnen inkorten zal gezocht 

worden naar een manier om op moleculair vlak efficiënt en vlug te kunnen selecteren naar 

interessante planten. Aan de hand van SSR merkers zullen nakomelingen van ouderplanten uit 

een familieselectie proef worden geselecteerd om door te gaan naar een nieuwe cyclus 

wanneer blijkt dat de nakomeling een goede moeder en een goede vader heeft (een vader en 

moeder met hoge zaadopbrengst). Deze vaderschapstesten zullen uitgevoerd worden op 

diploïde families en wanneer blijkt dat deze methode op punt staat kan overgegaan worden 

naar testen op tetraploïde families. Dit is ook de uiteindelijke doelstelling om later de 

zaadopbrengst in de tetraploïde rassen te verhogen aan de hand van de vaderschapstesten die 

in dit eindwerk besproken worden. 

In de eerste fase van het onderzoek zullen van alle planten (ouders en nakomelingen) DNA 

extracties uitgevoerd worden aan de hand van twee verschillende methodes. Met dit DNA 

zullen specifiek gekozen SSR’s (simple sequence repeats) via een PCR reactie geamplificeerd 

worden. Aan de hand van de bekomen genenpatronen kunnen ouders en nakomelingen met 

elkaar vergeleken worden via softwareprogramma’s en wordt zo gezocht naar de 

nakomelingen met zowel een goede moeder als een goede vader. Hierdoor wordt de 

selectiedruk naar zaadopbrengst strenger en verhoogt de kans  om een genetisch interessante 

plant te selecteren. Tot nog toe gebeurde selectie naar hogere zaadopbrengst enkel op de 

moederplant. 

In een tweede luik van het eindwerk zal gekeken worden naar de bloembiologie van diploïde 

en tetraploïde cultivars. Er zal vooral veel aandacht worden besteed aan de bloembuislengtes 

van de bloemen van de rode klaver omdat in verschillende artikels gesuggereerd wordt dat te 

grote bloemen niet efficiënt kunnen bestoven worden door hommels, met een lage 

zaadopbrengst tot gevolg. Een tweede aandachtspunt is de pollenleefbaarheid. Door middel 

van kleuringen zal het percentage leefbaar pollen bij diploïde en tetraploïde rassen vergeleken 

worden. Hiervoor was nog geen protocol opgesteld en zal dus eerst gezocht moeten worden 

naar een bruikbare methode voor de kleuring. 
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3 LITERATUURSTUDIE 

3.1 RODE KLAVER: ALGEMENE INFORMATIE 

3.1.1 Indeling in het plantenrijk 

Rode klaver (Trifolium pratense) behoort tot de klasse van de zaadplanten, meer bepaald de 

bedektzadigen en behoort tot de familie van de vlinderbloemige planten (Fabaceae). [2] 

3.1.2 Geschiedenis 

De bodemvruchtbaarheid wordt onder meer bepaald door het aanwezige stikstofgehalte in de 

grond. Voor de opkomst van kunstmest werden stikstoftekorten opgevangen door 

vlinderbloemige gewassen zoals erwten, bonen, sojabonen en klaver soorten te telen die 

stikstof kunnen fixeren in de grond zodat meer stikstof beschikbaar is voor de volgende teelt 

met een betere opbrengst als gevolg. Vlinderbloemigen leven in symbiose met Rhizobium 

bacteriën die stikstof uit de lucht omzetten in stikstof die voor de plant beschikbaar is. Een 

deel van de gefixeerde stikstof loogt uit de wortels in de grond en verbetert op die manier de 

bodemvruchtbaarheid voor volgende teelten. De prijzen voor de productie van kunstmest zijn 

gestegen door de duurdere olieprijzen, waardoor klaver opnieuw aantrekkelijk wordt als N-

bemester. Klaver wordt meestal geteeld in mengteelt met grassen en dient als eiwitrijk 

veevoeder voor koeien en schapen. Rode klaver blijft een klein gewas in de conventionele 

landbouw maar is echter heel belangrijk voor de productie van bedrijfseigen eiwitten in de 

biologische landbouw. [3] 

3.1.3 Morfologie 

De klaverplant beschikt over een diepe penwortel, waarvan de zijwortels met Rhizobium 

trifolii kunnen geïnfecteerd worden zodat wortelknolletjes ontstaan waarin de stikstof 

gefixeerd wordt. Vanuit de bladroset vertrekken meerdere scheuten waaruit stengels groeien: 

deze zijn meestal behaard maar de mate van beharing verschilt van ras tot ras. De stengels 

bestaan uit leden of internodiën en knopen of nodiën. Op de knopen zitten de bladeren, deze 

zijn drieledig, uitzonderlijk vier- of vijfledig, en kunnen sterk verschillen in vorm en kleur 

naargelang het ras, maar ook binnen rassen is er vaak veel variatie. Het blad beschikt 

bovenaan meestal over een typische V-tekening en is onderaan behaard net als de stengel. De 

bloemhoofdjes hebben meestal 100 tot 300 witte tot purperen bloemetjes en de zaden variëren 

van geel tot bruin. [2] In onderstaande figuren 2 en 3 zijn de kleurvariaties te zien. 

             

Figuur 2:Variatie in zaadkleur (geel tot bruin)             Figuur 3: Variatie in bloemkleur (wit tot donker violet) 
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Figuur 4: Opbouw van een rode klaver plant [4] 

 

3.1.4 Diploïde en tetraploïde planten 

Rode klaver is van nature diploïd maar sinds 1939 zijn ook tetraploïde planten (tetra’s) 

gecreëerd via colchicine behandeling van jonge zaailingen. Tetra’s hebben veel voordelen: de 

planten zijn groter waardoor ze meestal meer opbrengen en ze hebben een hoger eiwitgehalte 

dan hun diploïde tegenhangers. Bovendien zijn tetra’s in het algemeen winterharder en 

ziekteresistenter, bijvoorbeeld tegen klaverkanker (Sclerotinia trifoliorum). Het grote nadeel 

van tetra’s is dat ze een lagere zaadopbrengst hebben vergeleken met diplo’s. [2] De oorzaak 

hiervan is nog niet voldoende onderzocht, maar er wordt aangenomen dat tetraploïde planten 

een langere bloemstijl hebben waardoor hommels niet tot bij de nectarklieren onderaan in de 

bloem geraken. Om toch bij de nectar te geraken boren ze onderaan de bloem een gaatje 

waardoor er tijdens het contact geen stuifmeel aan het lichaam blijft kleven, de plant niet 

bestoven wordt en er bijgevolg ook geen zaad geproduceerd wordt. [5] Deze theorie moet nog 

grondiger onderzocht worden. Een tweede mogelijke oorzaak is dat tetraploïde planten 

minder vertakt zijn, dus ook minder bloemen hebben per plant en zo minder zaad opbrengen. 

[6] Ook deze theorie is nog onvoldoende onderzocht. Een derde theorie is dat er bij tetra’s een 
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grotere kans is dat het pollen niet kiemt zoals het hoort en dat bijvoorbeeld de pollenbuis niet 

volledig recht gevormd wordt. [7] 

 

3.1.5 Ziektes  

Rode klaver kent een paar typische ziektes die, afhankelijk van jaar tot jaar, veel schade 

kunnen berokkenen. Rode klaver vormt in tegenstelling tot witte klaver geen kruipende 

stengels die vanuit de noden bewortelen. Dit wil zeggen dat wanneer een plant sterft, 

bijvoorbeeld door ziekte, deze voorgoed weg is en dit zorgt soms voor kale plekken in een 

rode klaver veld. Persistentie en ziekteresistentie zijn dan ook belangrijke kenmerken voor 

rode klaver rassen. Klaverkanker, een belangrijke ziekte, veroorzaakt door Sclerotina 

trifoliorum, kan tijdens de winter grote schade veroorzaken aan rode klaver gewassen. 

Sclerotinia vormt overlevingsstructuren (scleroten) die jaren in de grond aanwezig blijven en 

ieder jaar nieuwe planten kunnen infecteren. Op figuur 5 zijn de voortplantingsstucturen van 

de schimmel te zien. Meeldauw, een andere schimmelziekte veroorzaakt door Erysiphe trifolii 

komt vaak voor in de zomer en vormt witte tot grijze poederige vlekken bovenaan het blad. 

Naast de belangrijke schimmelinfecties kunnen bacteriële infecties zoals Pseudomonas 

syringae, virusinfecties zoals het bladnerfmozaïekvirus, infecties met nematoden, 

mycoplasma, insectenvraat zoals bladluizen, snuitkevers (Hypera zoilus), slakken en zelfs 

parasitaire planten de klaverplanten sterk verzwakken. [2] 

 

Figuur 5: Voortplantingsstructuren (paddenstoelen) van Sclerotinia trifoliorum  

(foto: ir. Tim Vleugels) 
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3.2 VEREDELING VAN RODE KLAVER 

3.2.1 Veredelingsmethodes 

Plantenveredeling is vooral economisch gericht. Een belangrijk begrip in de plantenveredeling 

is selectie. Vanuit een ouderpopulatie worden planten geselecteerd met de gewenste 

eigenschappen: voor rode klaver zijn dit voornamelijk hogere gewas- en zaadopbrengst, 

wintervastheid, persistentie en ziekteresistentie. De geselecteerde planten worden onderling 

gekruist en verdere selectie gebeurt op de nakomelingen. [8] 

 

3.2.1.1 Massaselectie 

Massaselectie is de meest eenvoudige vorm van selectie. Een (diverse) populatie wordt 

uitgeplant op een veld dat eventueel van nature geïnfecteerd is met pathogenen. Na een paar 

jaar selectie blijven de beste, meest resistente planten over en wordt er in bulk zaad geoogst 

voor de volgende generatie. Het grote voordeel van deze methode is dat het weinig 

arbeidsintensief is omdat men vooral de natuur laat selecteren. Het nadeel is dat er slechts een 

trage vooruitgang geboekt wordt doordat enkel een fenotypische selectie plaatsgrijpt. Een 

plant die er goed uitziet is daarom niet altijd genetisch goed, hij kan ook door toevallige 

combinatie van matige allelen een goed fenotype vertonen. Met massaselectie kan men tussen 

deze planten geen onderscheid maken, waardoor er ook matige allelen worden doorgegeven 

naar de volgende generatie, zodat de vooruitgang vertraagd wordt. Familieselectie kan het 

onderscheid tussen genetisch goede planten en toevallig goede planten wel maken. [2,8] 

 

3.2.1.2 Familieselectie 

Bij familieselectie is er een strenge selectie van individuele planten binnen een familie. Enkel 

de beste planten uit de beste families worden met elkaar gekruist en er wordt per plant zaad 

geoogst waarmee verder kan geselecteerd worden in volgende generaties. Families die het 

slecht doen worden integraal verwijderd, ook al bevatten deze families enkele goede planten. 

Deze planten kunnen door toevallige combinaties van allelen een goed fenotype hebben maar 

zijn genetisch te belast met slechte allelen. Hier zit het verschil met massaselectie, waardoor 

bij familieselectie veel vlugger de gewenste resultaten bekomen worden. Het nadeel van 

familieselectie is dat deze methode veel arbeidsintensiever is omdat elke familie fenotypisch 

moet gescoord worden en zaad wordt geoogst van elke individuele plant. Een bijkomend 

nadeel van familieselectie is dat enkel de moederplanten gekend zijn en er niet geweten is 

welke vaderplanten deze planten hebben bevrucht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een goede 

moederplant naast goede vaderplanten ook bestoven is door vaderplanten met slechte 

eigenschappen die niet zichtbaar waren voor de bloei. [2,8] 

Zaadopbrengst is een voorbeeld van zo’n eigenschap die niet gekend is voor de bloei. In een 

selectieproef van ILVO hebben 111 beloftevolle planten elkaar bestoven en na de bloei is van 

elke plant apart zaad geoogst. De 10 planten met de beste zaadopbrengst zijn geselecteerd 

voor de volgende proef, maar deze 10 zijn wel bestoven door alle 111 ouderplanten, inclusief 

deze met slechte zaadopbrengst. Met moleculaire merkers kan op de nakomelingen via 

vaderschapstesten geselecteerd worden op beide ouders. Enkel nakomelingen die naast de 

goede moeder ook de goede vader allelen bezitten, worden voor verdere selectie weerhouden.  
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3.2.1.3 Polycross selectie 

Hierbij wordt gewerkt met klonen (stekjes) van beloftevolle planten. Deze worden in 

verschillende combinaties bij elkaar gezet en kruisen met elkaar. Hierbij is het belangrijk dat 

de veldjes volledig geïsoleerd liggen van andere rode klaver percelen, en hoe meer 

verschillende combinaties uitgeprobeerd worden hoe beter. In het voorbeeld (zie figuur 6) 

worden vier combinaties van vijf goede klonen voorgesteld maar in werkelijkheid worden er 

vaak meer klonen met elkaar gekruist.  

 

Figuur 6: Schema van polycross selectie (eigen figuur) 

Van elk veldje wordt apart zaad geoogst en terug uitgezaaid op een opbrengst veldje. Nu 

kunnen de verschillende combinaties geëvalueerd worden. Zo kan het zijn dat genotype rood 

en roze niet bij elkaar passen en slechte opbrengsten leveren en dat genotype roze, groen en 

geel wel goed bij elkaar passen. De beste combinatie wordt dan vermeerderd en aangemeld 

als nieuw ras. Het voordeel van een polycross is dat je gerichte kruisingen kan doen van reeds 

goede planten en een idee krijgt van de waarde van een genotype. Het nadeel is dat rode 

klaver moeilijk te klonen is, waardoor deze methode erg arbeidsintensief is. Een tweede 

nadeel is dat je veel isolatieperceeltjes nodig hebt om voldoende combinaties te testen. [2] 
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3.2.2 Veredelingsprogramma 

Het verdelingsprogramma dat toegepast wordt op het ILVO wordt in volgend stroomschema 

verduidelijkt. [9] 

De populatieopbouw bestaat uit een 

groep diverse rassen: rassen uit 

genenbanken, oude landbouw-

gewassen uit de streek (landrassen), 

eigen kandidaat cultivars (candivars) 

of cultivars van andere veredelaars. 

Per ras worden 25 à 30 planten op 

het veld gezet in rijen en deze 

worden gedurende 2-3 jaar gescoord. 

In het voorjaar wordt gescoord op 

Sclerotinia resistentie, winterhard-

heid, op hergroei na maai en op 

bloeidatum. In de zomer wordt 

geselecteerd op meeldauwresistentie 

en op het einde van de zomer wordt 

gescoord op resistentie tegen roest 

(Uromyces trifolii). Planten die 

slecht presteren sterven vaak door 

natuurlijke selectie en zo blijven na 

2-3 jaar maar enkele planten over. 

Van deze planten wordt geen zaad 

geoogst. In de eerste selectie cyclus 

worden rassen gebruikt waarvan in 

de populatieopbouw is gebleken dat 

ze beloftevol zijn. Deze rassen 

worden in rijen uitgezet en worden 

terug 2-3 jaar gescoord volgens 

hierboven vernoemde criteria. In de 

selectiecycli worden planten die 

onvoldoende scoren handmatig verwijderd om het selectieproces te versnellen. Omdat van 

deze planten wel zaad wordt geoogst, moeten alle slechte planten weg geselecteerd zijn in het 

begin van het tweede of derde jaar, naargelang de duur van de proef. De beste planten uit de 

beste families bestuiven elkaar en er wordt zaad geoogst per plant. Dit zaad wordt gebruikt 

om door te gaan naar een 2
e
 en daarna een 3

e
 cyclus. Na de 3

e
 cyclus volgt er dan één of 

meerdere halfsib polycrossen. Hierbij worden families met gelijkaardige kenmerken, zoals 

zelfde bloeitijd, kleur, beharing, enz., bij elkaar gezet en zullen ze elkaar bestuiven. Het zaad 

dat hierop geoogst wordt is dan een nieuwe candivar. Candivars worden getest in een 

productieproef met als doel de gewasopbrengst van candivars te vergelijken met standaard 

cultivars op de rassenlijst, zodat duidelijk wordt welke candivars goed genoeg zijn om aan te 

melden in de officiële rassenproeven (OHB onderzoek en CGW onderzoek). Een 

productieproef bestaat uit een reeks kleine proefveldjes waarop zaad afkomstig van 

beloftevolle families en candivars wordt uitgezaaid naast controle cultivars. Deze veldjes 

worden ook gescoord maar de belangrijkste factor is hier drogestof opbrengst. Deze wordt 

bepaald door bij het maaien het vers gewicht te wegen en na drogen opnieuw te wegen. 

Wanneer een candivar slaagt voor de productieproef kan kwekerszaad worden opgestuurd 

naar de rassenproeven. Intussen wordt kwekerszaad vermeerderd. Wanneer een candivar 

Figuur 7: Schema ILVO veredelingsprogramma rode klaver 
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slaagt voor de rassenproeven krijgt deze een naam en mag het zaad ervan verkocht worden. Er 

wordt dan gestart met de productie van prebasiszaad. Kwekerszaad is afkomstig van planten 

die met de hand worden geselecteerd en uitgeplant. Het kwekerszaad is het uitgangsmateriaal, 

naar dit zaad kan later altijd worden teruggegrepen wanneer prebasis- en basiszaad uitgeput 

zijn. Percelen voor prebasiszaad worden machinaal gezaaid met kwekerszaad. Prebasiszaad 

wordt via contracten aan boeren verkocht die het prebasiszaad zaaien op nog grotere percelen 

om hiervan basiszaad te oogsten. Het basiszaad wordt dan een zaadbedrijf verkocht. Zij 

produceren dan R1 zaad dat uiteindelijk op de markt komt voor de landbouwer.  

 

3.2.3  Belangrijkste selectiekenmerken 

Bij veredeling van rode klaver zijn er meerdere kenmerken waarop geselecteerd kan worden. 

De belangrijkste kenmerken worden hieronder besproken.  

 

3.2.3.1 Drogestof opbrengst 

De drogestof opbrengst wordt uitgedrukt in massaprocent en is een belangrijke factor wanneer 

een candivar wordt aangeboden bij de rassenproeven. Bij de selectieproeven wordt visueel 

gescoord op de grootte van de plant en op hergroei. In een productieproef wordt de drogestof 

opbrengst nauwkeuriger bepaald door een veld te maaien en eerst het vers gewicht te bepalen. 

Daarna wordt het materiaal gedroogd en wordt opnieuw gewogen. [4] 

                

                
                        

Een belangrijke factor is de hergroei na maaien, het is een indicatie voor de opbrengst van een 

plant. Ook is er de plantgrootte, bladgrootte, vertakking en aantal bladeren die belangrijk zijn 

voor voederkwaliteit.  

 

3.2.3.2 Persistentie 

De normale levensduur van rode klaverplanten is drie jaar. Door ziekte, winterschade enz, 

wordt deze periode soms verkort. Ook is gebleken dat planten die vroeg bloeien ook een 

kortere levensduur hebben. Er wordt aangenomen dat er genetische factoren voor langere 

levensduur bestaan. Sommige families hebben een langere levensduur waardoor verbetering 

via selectie mogelijk wordt. [4]  

 

3.2.3.3 Wintervastheid 

Of een plant de winter overleeft is afhankelijk van zijn wintervastheid. Wintervastheid is 

genetisch bepaald en kan door veredeling verbeterd worden. Ook moet rekening gehouden 

worden met de natuurlijke condities waarin een bepaald ras normaal groeit. Wanneer een 

plant moet groeien in omstandigheden waaraan hij niet is aangepast zal de plant veel meer 

stress ervaren waardoor hij verzwakt en vlugger ziek wordt. [4]  
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3.2.3.4 Ziekteresistentie 

Omdat ziektes de levensduur van rode klaver ernstig kunnen verkorten is ziekteresistentie een 

belangrijk selectiekenmerk bij het veredelen. Wanneer men wil selecteren op Sclerotinia 

resistentie kunnen planten handmatig geïnfecteerd worden via verneveling met 

schimmelsporen. Doordat alle planten evenveel bestoven worden kan beter gescoord worden 

welke planten meer resistentie vertonen. Wanneer een veld op natuurlijke wijze wordt 

blootgesteld aan de ziekte kan de ene plant meer of minder in contact komen met de schimmel 

waardoor onjuiste resultaten bekomen worden. Via deze methode kan ook roest gescoord 

worden. [2]  

 

3.2.3.5 Zaadopbrengst 

Zaadopbrengst is vooral belangrijk om economische redenen: hoe meer zaad per hectare een 

cultivar opbrengt, hoe goedkoper zaadproductie wordt voor het zaadbedrijf. De zaadopbrengst 

is onder meer afhankelijk van de vertakkingsgraad en het aantal bloemhoofdjes per plant. 

Meer vertakkingen betekent meer bloemhoofdjes en dus meer zaad. Ook het aantal bloemen 

per bloemhoofdje en een goede bestuiving via hommels (Bombus pascuorum) met een lange 

roltong is belangrijk voor de zaadopbrengst. [5] Op onderstaande figuur is een hommel te zien 

die met zijn tong in een bloem van rode klaver gaat. 

 

Figuur 8: Bombus pascuorum op rode klaver  

(foto: ir. Tim Vleugels) 

 

3.2.3.6 Andere selectiekenmerken 

Op zowat alles kan een klaverplant gescoord worden. De bloeidatum is een belangrijk 

kenmerk bij de OHB proeven net zoals bladkleur, bladvorm en de V-tekening. Binnen een ras 

moeten deze kenmerken zo homogeen mogelijk zijn om goedgekeurd te worden. Bloeidatum 

is ook belangrijk voor de drogestof- en zaadopbrengst. Te vroege bloeiers steken al hun 

energie in de bloei waardoor de plant minder vertakt is en minder blad aanmaakt waardoor de 

drogestof opbrengst lager is. Te late bloeiers hebben wel een goede drogestof opbrengst 

omdat ze meer tijd gestoken hebben in vertakking en blad aanmaak maar hebben een lage 

zaadproductie. De ideale klaverplant wacht net lang genoeg voor de bloei zodat de drogestof 

opbrengst en zaadproductie zo hoog mogelijk zijn. [4] 
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3.2.4 Veredeling via moleculaire merkers 

3.2.4.1 MAS (Marker-Assisted Selection) 

De basis van plantenveredeling is het selecteren van planten met de gewenste eigenschappen 

en zo nieuwe genencombinaties te creëren in nieuwe variëteiten. Via DNA merkers kunnen 

belangrijke kenmerken in planten vlugger worden opgespoord, waardoor selectie sneller en 

strenger kan gebeuren en het veredelingsprogramma efficiënter wordt. Vele eigenschappen 

zijn genetisch bepaald en kunnen dus via merkers worden opgespoord. Vaak gebruikte 

merkers zijn de “simple sequence repeats” (SSR) ook microsatellieten genoemd. Het voordeel 

van MAS tegenover fenotypische selectie is, tijdsbesparing bij kenmerken die zich pas na een 

langere tijd manifesteren. Via MAS kunnen al heel jonge planten gescreend en geselecteerd 

worden waardoor verder onderhoud en scoren van slechte planten vermeden wordt. Een 

tweede voordeel is dat individuele planten kunnen worden geselecteerd aan de hand van hun 

genenpatroon en kan nagegaan worden of de plant homo- of heterozygoot is voor de 

onderzochte eigenschap. [10]  

 

3.2.4.2 SSR merkers  

Microsatellieten zijn korte repetitieve DNA sequenties. De grootste voordelen van SSR 

merkers is dat ze erg polymorf zijn, zelfs tussen verwante families. De techniek vergt geen 

grote hoeveelheid DNA en is uiterst geschikt voor multiplexing (meerdere merkers per 

reactie). De ontwikkeling van SSR merkers is echter niet zo eenvoudig en vergt veel 

onderzoek en tijd. Maar wanneer voor een plantensoort een bibliotheek is aangelegd van de 

aanwezige microsatellieten en wanneer werkende primersets ontwikkeld zijn kunnen deze 

voor verschillende onderzoeken gebruikt worden. [11]  
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3.3 BLOEMBIOLOGIE 

3.3.1 Opbouw bloemhoofdje 

Aan de top van de stengel zit een groeipunt (apicaal meristeem) die in de vegetatieve fase 

nieuwe fytomeren vormt en in de generatieve fase bloemen. De bloemen bestaan uit 

bloemhoofdjes met 100 tot 300 bloempjes die wit tot violet gekleurd zijn. [2] 

 

Figuur 9: Opbouw bloemetje rode klaver [12] 

De algemene opbouw van de bloem is gelijkaardig aan andere soorten vlinderbloemigen. De 

kelk bestaat uit vijf aparte blaadjes. De bloemkroon bestaat uit een groot kroonblad (vlag) en 

twee kleinere kroonblaadjes (zwaarden) en vooraan een kiel (twee vergroeide kroonblaadjes). 

De meeldraden en de stamper zitten achter het kieltje en zijn niet zichtbaar wanneer het 

bloemetje gewoon openstaat. Wanneer een hommel op het bloemetje landt wordt het kielblad 

naar voor geduwd en wrijven de helmknoppen tegen het lijf van de hommel. [12] De 

bloembuis is ongeveer één centimeter in lengte en helemaal onderaan zit de nectar. De tong 

van hommels is lang genoeg om tot aan de nectar te raken maar bij een te lange bloembuis 

zouden hommels onderaan een gaatje boren om zo tot bij de nectar te komen. [5] Bijen 

hebben geen lange tong en eten geen nectar maar wel het stuifmeel waardoor ze ook in 

geringe mate voor bestuiving zorgen. In figuur 9 zijn de delen van één bloemetje 

verduidelijkt. In figuur 10 zijn twee bloemetjes te zien waarvan het kielblad en de twee 

zwaarden zijn verwijderd, waardoor de meeldraden en het pollen zichtbaar wordt. 

 

Figuur 10: Bloem zonder kielblad en zwaarden met  

zichtbare meeldraden en helmknoppen waarop de geel  

gekleurde pollen zitten. 
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3.3.2 Bestuiving 

Rode klaver is zelfincompatibel: dit wil zeggen dat pollen van eenzelfde plant de plant zelf 

niet kunnen bevruchten. Rode klaver is dus een verplichte kruisbestuiver. Dit is ook de reden 

waarom rode klaver zo polymorf is. Het systeem voor zelfincompatibiliteit zit in de S-genen. 

Dit systeem wordt het gametofytisch zelfincompatibiliteits systeem (GSI) genoemd. Wanneer 

een pollenkorrel op een stempel valt met dezelfde S-genen als de plant, zal de gevormde 

pollenbuis geremd worden in de stijl en niet tot bevruchting leiden (zie Figuur 11). 

Pollen met S1 gen die op een stempel valt met S1S3 als genotype zal geremd worden in de 

groei zoals in de tekening te zien is maar pollen met een S2 gen (die dus niet in de stijl 

voorkomt) zal blijven groeien en tot bevruchting leiden.  

 

Figuur 11: Voorstelling GSI (gametofytisch zelfincompatibiliteits systeem): links twee pollen met een S gen 

gelijk aan deze van de stijl waardoor ze geremd worden in groei, midden twee pollen waarvan één een S gen 

verschillend van de stijl heeft waardoor enkel deze kan uitgroeien, rechts twee pollen met S genen verschillend 

van de stijl waardoor beide pollen kunnen uitgroeien. [13] 

Pollen van diploïde klaverrassen hebben de vorm van een tetraëder en van tetraploïde rassen 

zijn pollen octaëder van vorm. [5] 

Een stuifmeelkorrel bestaat uit twee cellen, een vegetatieve cel een generatieve cel. De 

vegetatieve cel groeit uit tot de pollenbuis terwijl de generatieve cel uitgroeit tot twee 

spermacellen. De pollenbuis groeit langs de stijl naar beneden tot aan het vruchtbeginsel. Na 

de bevruchting groeit het vruchtbeginsel uit tot een vrucht met zaden en daarin een embryo.  

Tetraploïde rode klaver zou vaker problemen vertonen met de pollenbuisgroei bij de 

bestuiving. Ook zouden pollen van tetra’s minder levensvatbaar zijn dan deze van de diplo’s. 

[14] 
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4 PROEFOPZET 

4.1 VADERSCHAPSTESTEN 

Er wordt gestart met 111 diploïde moederplanten die elkaar bestoven hebben. Van deze 10 

geselecteerde planten uit verschillende families werd zaad geoogst en de planten met de beste 

zaadopbrengst werden geselecteerd. In dit geval werden 10 genotypes geselecteerd. De 

zaadopbrengst van alle 111 planten is weergegeven in bijlage 1. De 10 geselecteerde 

genotypen staan in onderstaande tabel weergegeven. De gemiddelde zaadopbrengst van alle 

111 planten was 21,91 g.  

 

Tabel 1: Zaadopbrengst van de 10 geselecteerde  

ouderplanten voor vaderschapstesten 

Ouder Zaadopbrengst (g) 

12 34,06 

14 32,90 

15 36,75 

21 32,53 

26 53,59 

43 38,66 

59 35,22 

62 39,42 

72 38,33 

104 38,24 

 

Van elke plant zijn 96 nakomelingen (één tray) uitgezaaid met uitzondering van genotype 26 

(met uitzonderlijk hoge zaadopbrengst) waarvan 384 nakomelingen (vier tray’s) zijn 

uitgezaaid, in totaal 1248 nakomelingen (13 tray’s) waarmee vaderschapstesten uitgevoerd 

zullen worden. Deze 1248 planten zijn gecodeerd met Z.L (Z voor zaad en L voor laboproef). 

Bij de vaderschapstesten zal de vader bepaald worden en enkel de nakomelingen die een 

goede vader én een goede moeder hebben worden op het veld gezet. Er wordt verwacht ± 10% 

(10/111*1248 = 112) van de planten te kunnen selecteren. Daarnaast zijn van de tien 

geselecteerde planten ook nog eens halve tray’s uitgezaaid als controleproef, gecodeerd als 

Z.V (V van veld). Deze planten gaan rechtsreeks naar het veld zonder selectie via 

vaderschapstesten maar wel met de normale selectiekenmerken zoals grootte van de plant, 

ziekte, enz. De verwachting is dat de geselecteerde ZL planten na vaderschapstesten meer 

zaad zullen opbrengen dan de controle planten ZV. Het eerste jaar wordt de zaadopbrengst 

van beide groepen al gemeten, mogelijks zijn dan al verschillen te zien. De zaadopbrengst van 

rode klaver is echter pas optimaal na twee jaar: wanneer het eerste jaar nog geen verschillen 

gemeten zijn moet de zaadopbrengst ook het tweede jaar geëvalueerd worden.  
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4.2 BLOEMBIOLOGIE 

Om na te gaan of er verschillen zijn tussen diploïde en tetraploïde planten op gebied van: 

pollenleefbaarheid, pollenkwaliteit en bloembuislengtes, zijn 6 rode klaver rassen 

geselecteerd, 3 diplo’s en 3 tetra’s (tabel 2). 

Tabel 2: Geselecteerde rassen voor testen 

op bloembuislengtes en pollenleefbaarheid 

 
Ras Zaadopbrengst 

D
ip

lo
 Merviot zeer goed 

Global goed 

Crossway slecht 

Te
tr

a 

Avanti matig 

Taifun goed 

Astur slecht 

 

Om de bloembuislengtes te onderzoeken worden van de 6 rassen 10 genotypen geselecteerd 

waarvan per genotype 2 bloemhoofdjes genomen worden. Van elk bloemhoofdje worden dan 

40 bloemetjes op hun zijkant gefotografeerd en daarna gemeten. 

Pollenleefbaarheid kan getest worden door kleuring van levende pollen. [14] Hiervoor wordt 

telkens van 5 bloemetjes pollen geoogst en gekleurd. Om een percentage leefbaarheid te 

bekomen worden 600 pollen geteld per genotype. 

Voor pollenkwaliteit kan het percentage kieming bepaald worden en wordt gekeken naar de 

vorm van de pollenbuis [6]. Tetra’s zouden namelijk vaker afwijkende pollenbuisgroei 

hebben waardoor geen bevruchting kan gebeuren. Deze testen worden niet verder besproken 

maar is iets wat in een verdere studie wel zal onderzocht worden. In onderstaande figuur 12 is 

de pollenkieming te zien en in figuur 13 mogelijke problemen bij de ontwikkeling van de 

pollenbuis (verdikkingen in de wand van de pollenbuis, zigzag groei, enz.) 

 

Figuur 12: Kiemend pollen van diploïde klaver  

(eigen foto, genomen op agar met 25% succrose na 

halfuur incubatie) rechtsonder pollen dat niet gekiemd 

is maar met zichtbaar de tetraëder vorm. De gekiemde 

pollen stoppen met groeien omdat de nodige signalen 

niet aanwezig zijn om een volledige pollenbuis te 

vormen.  
Figuur 13: Ontwikkeling pollenbuis [6]: 3A vertoont 

een knik in de pollenbuis, 3B heeft een zigzag 

structuur, 3C vertoont gezwollen wand, 3D met dikke 

wanden, 3E met callose vorming, 3F callose vorming, 

3G vertoont een povere pollenbuis die te dun is. 
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5 MATERIAAL EN METHODEN 

5.1 DNA EXTRACTIES  

5.1.1 Principe 

Het doel van de DNA extracties is zo zuiver mogelijk DNA uit de celkern van het planten 

materiaal te isoleren. De extractie bestaat uit drie stappen, namelijk het openbreken van de 

celwand, lipiden afkomstig van de celwand verwijderen via detergenten en uiteindelijk het 

neerslaan van het vrijgekomen DNA in een pellet.  
 

5.1.2 Benodigdheden DNA extractie ouderplanten protocol NucleoSpin 

 Tissuelyser
 
II van QIAGEN

®
 

 NucleoSpin
® 

Plant II kit van MACHEREY-NAGEL 

 Epjes speciaal voor DNA extracties (Eppendorf
®

) 

 Centrifuge voor epjes 

 Warmwaterbad 

 

5.1.3 DNA extracties op de ouderplanten met de NucleoSpin
®
 Plant II kit 

Bladmateriaal van de 111 ouderplanten werd geoogst in september 2011, onmiddellijk 

ingevroren in vloeibare stikstof en bewaard bij -80°C. Van dit bladmateriaal wordt 100 mg 

bladmateriaal afgewogen in een epje. Voor het fijnmalen van het bladmateriaal worden per 

epje telkens drie retsch bolletjes (zirkonium bolletjes waartussen het bladweefsel 

fijngewreven wordt) toegevoegd en worden de stalen 2 maal 30 seconden bij 30 Hz in de 

Tissuelyser fijngewreven. Tot aan deze stap is het belangrijk dat de stalen bevroren blijven. 

Dit kan door te werken in vloeibare stikstof. Na fijnwrijven wordt per staal 400 µl PL1 buffer 

toegevoegd: deze buffer zorgt voor het openbreken van de celwand en het vrijkomen van het 

DNA uit de cel. Vervolgens wordt 10 µl RNaseA toegevoegd aan elk staal om het 

vrijgekomen RNA af te breken. Elk epje wordt grondig gemengd op de vortex om het 

bladmateriaal volledig te suspenderen in de oplossing. De stalen worden geïncubeerd bij 65°C 

in een warmwaterbad gedurende 15 minuten. Na de incubatie worden de stalen 5 minuten 

gecentrifugeerd bij 11 000 g. Het supernatans wordt op de filter (violette kolom) gebracht die 

in een nieuw opvangbuisje is geplaatst. Dit wordt 2 minuten gecentrifugeerd bij 11 000 g 

waarbij de doorvloei die het DNA bevat, opgevangen wordt in het opvangbuisje. In een nieuw 

epje wordt 450 µl PC buffer gepipetteerd, de doorvloei wordt hierbij toegevoegd en gemengd 

door op en neer pipetteren. De PC buffer zorgt ervoor dat het DNA bindt op de silica gel 

(groene kolom). Het opgevangen DNA wordt bij de PC buffer gebracht en gemengd door op 

en neer pipetteren. Hiervan wordt 700 µl op de silica gel geladen met een nieuw 

opvangbuisje. Dit wordt 1 minuut gecentrifugeerd bij 11 000 g en de doorvloei wordt 

verwijderd. Het DNA is nu gebonden op de silica gel. De kolom wordt 1x gewassen met 400 

µl PW1 buffer en 1x met 700 µl PW2 buffer en telkens 1 minuut gecentrifugeerd zodat de 

wasbuffer de filter kan ontdoen van kleine onzuiverheden. De doorvloei wordt telkens 

verwijderd. Er wordt nog een laatste keer gewassen met 200 µl PW2 buffer. Bij deze laatste 

wasstap wordt de silica gel gedroogd door 2 minuten bij 11 000 g te centrifugeren. Hierna 

wordt de groene kolom in een nieuw epje geplaatst en wordt het DNA geëlueerd met 50 µl PE 

buffer (65°C). Na 5 minuten incubatie in een warmwaterbad op 65°C wordt 1 minuut bij  

11 000 g gecentrifugeerd. Om te zorgen dat alle DNA van de silica gel verwijderd is, wordt 

een tweede maal met 50 µl PE buffer (65°C) geëlueerd. Het DNA is nu opgelost in 100 µl PE 

buffer.  



  24 

  

5.1.4 Benodigdheden DNA extracties op de nakomelingen met het protocol van 

Riday [15], bijlage 2 

 Doosjes met microtubes 

 Vloeibare stikstof 

 Lyofilisator 

 Tissuelyser
 
II van QIAGEN

®
 

 Centrifuge geschikt voor 96-Well platen 

 Extractiebuffer (samenstelling zie tabel 3) 

 Lysis buffer (samenstelling zie tabel 3) 

 CHCl3: isoamylalcohol (24:1) 

 Isopropanol 

 EtOH 70% 

 TE-buffer (samenstelling zie tabel 3) 

Tabel 3: Gebruikte buffers 

BUFFERS Reagentia Volume Opmerkingen 

Extractiebuffer Sorbitol 1 M 15,31 ml  
Tris HCl pH 7,6 1 M 4,38 ml  
EDTA 0,5 M 437,50 µl Om het vrijgekomen DNA te 

beschermen tegen endonucleasen 

wordt EDTA toegevoegd zodat 

Mg-ionen, nodig als co-factor 

voor endonucleasen, gecheleerd 

worden. 

-mercaptoethanol  43,75 µl  
H2O 23,58 ml  

Lysis buffer Tris HCl pH 7,6 1 M  3,0 ml  
EDTA 0,5 M 1,5 ml  
NaCl 5M 6,0 ml Samen met CTAB zorgt NaCl 

ervoor dat polysachariden 

verwijderd worden 
CTAB 300 mg Is een detergens dat ervoor zal 

zorgen dat vetten in de membraan 

gemakkelijker verwijderd worden 
H2O 4,5 ml  

TE-buffer  Tris HCl pH 8,0 1 M 300 µl  
EDTA 5 M 6 µl  
H2O 29,69 ml  

 

5.1.5 DNA extracties op de nakomelingen met het protocol van Riday  

Zaad afkomstig van de 10 beste moederplanten werd in 13 trays uitgezaaid. Jonge blaadjes 

van 12 tot 16 weken oude zaailingen worden geoogst in microtubes en de blaadjes worden 

direct in vloeibare stikstof geplaatst en daarna gevriesdroogd. Na het lyofiliseren worden in 

elke microtube 3 retsch bolletjes toegevoegd en worden de stalen per doosje van 96 

fijngemalen, 2 maal 30 seconden bij 30 Hz. Na het fijnmalen worden de platen 1 minuut bij 

130 g gecentrifugeerd om het poeder terug onderin de microtube te verzamelen en wordt aan 
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elk staal 130 µl extractiebuffer toegevoegd. De stalen worden gemengd met de vortex en na 

15 minuten incubatie op kamertemperatuur gedurende 15 minuten afgecentrifugeerd bij  

1300 g. Het supernatans wordt verwijderd en aan elk staal wordt 45 µl extractiebuffer en 60 

µl lysis buffer toegevoegd en gemengd door de stalen een paar keer om te keren. Daarna 

worden de stalen gedurende 15 minuten geïncubeerd bij 80°C, afgekoeld gedurende 1 minuut 

bij 4°C en tenslotte 2 minuten gecentrifugeerd bij 800 g. Hierna wordt er bij elk staal 75 µl 

CHCl3:isoamyl alcohol (24:1) toegevoegd en gemengd door de stalen een paar keer om te 

keren. Vervolgens worden de stalen 5 minuten bij 1300 g gecentrifugeerd, de bovenste van de 

drie bekomen lagen is de waterige fase met het opgeloste DNA. Hiervan wordt 80 µl 

overgebracht naar een nieuwe 96-Well PCR plaat. In elk cupje wordt 55 µl isopropanol (-

20°C) toegevoegd en wordt de plaat gemengd en gecentrifugeerd gedurende 60 minuten bij 

1300 g. De isopropanol zorgt ervoor dat het DNA neerslaat in een pellet. De isopropanol kan 

daarna verwijderd worden door de plaat om te keren op een papieren doekje en lichtjes te 

tikken. De pellet wordt gewassen met 50 µl 70% ethanol (-20°C). Na mengen wordt dan 

opnieuw gedurende 15 minuten bij 1300 g gecentrifugeerd waarna de ethanol wordt 

verwijderd. Het DNA wordt gedroogd op een verwarmingsplaat bij 50°C gedurende 10 

minuten om alle ethanol te verwijderen via verdamping. De pellet wordt overnacht 

heropgelost in 20 µl TE buffer bij 4°C. 

 

5.2 VOORBEREIDING VAN DE STALEN VOOR SSR ANALYSE 

5.2.1 Principe 

Na de DNA extracties worden alle stalen geanalyseerd met de NanoDrop
®
 spectrofotometer. 

Deze geeft de concentratie van het DNA in ng/µl en de zuiverheid weer. De zuiverheid wordt 

bepaald door verhoudingen van absorbanties te meten bij verschillende golflengtes. Zuiver 

DNA heeft een verhouding van 1,8 bij 260nm/280nm en tussen 1,8 en 2,2 bij 260nm/230nm. 

Lagere verhoudingen duiden op onzuiverheden zoals proteïnen of fenolen. [16]  

 

5.2.2 Benodigdheden 

 NanoDrop


 ND-1000 spectrofotometer van Thermo Scientific  

 Restrictie enzym EcoRV (Eco32I) van Fermentas 

 PCR toestel GeneAmp
®
 PCRSystem 9700 

 96-Well PCR plaat 

 

5.2.3 Uitvoering 

Om de stalen te analyseren wordt 1,5 à 2,0 µl staal op de NanoDrop


 geladen en via het 

software programma wordt het absorbantie spectrum opgemeten. Zo worden alle stalen 

gemeten en worden de resultaten verzameld in een tabel. In Excel worden de bekomen 

concentraties verzameld en wordt berekend hoeveel de stalen moeten verdund worden. De 

ouderstalen worden verdund tot een concentratie van 12 ng/µl in een totaal volume van 25 µl 

en de nakomelingen tot een concentratie van 10 ng/µl in een volume van 20 µl. De 

verdunningen worden gemaakt in een nieuwe 96-Well PCR plaat.  

Vooraleer er op de ouderstalen SSR reacties kunnen uitgevoerd worden wordt het DNA 

geknipt met het restrictie enzym EcoRV. Dit geeft een grotere kans op slagen voor de SSR 

reacties. Door het knippen worden kleinere DNA fragmenten bekomen waardoor bij de SSR 
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reactie de dubbelstreng vlugger kan denatureren en de primers makkelijker kunnen binden op 

de template. Per staal wordt 4 µl buffer Tango en 3 µl EcoRV 10 U/µl toegevoegd van de 

firma Fermentas. De stalen worden voor het toevoegen van enzym op ijs gezet zodat de 

reactie nog niet start. Daarna worden ze 2 uur op 37 °C geplaatst, om het DNA te knippen, 

gevolgd door 10 minuten op 65 °C, om het enzym te inactiveren. Het DNA van de 

nakomelingen wordt niet geknipt omdat deze stalen indien nodig makkelijk opnieuw geoogst 

kunnen worden om daarna de SSR reactie te herhalen.  

 

5.3 SSR REACTIES 

5.3.1 Benodigdheden 

 Multiplex PCR kit van QIAGEN
®

 

 RCS primers (zie tabel 4) 

 PCR toestel GeneAmp
®
 PCRSystem 9700 

5.3.2 Uitvoering 

De SSR reacties worden uitgevoerd met de QIAGEN
®
 Multiplex PCR Kit. Bij deze kit is het 

mogelijk meerdere primerparen per staal toe te voegen. Er worden 2 primersets gebruikt die in 

totaal 18 primerparen omvatten. De gebruikte primers komen uit het artikel [17] waarbij de 

microsatellieten tegenover de chromosomen van rode klaver gekarteerd zijn. De gebruikte 

primerparen en hun chromosoomlocaties zijn terug te vinden in onderstaande tabel 4. In 

bijlage 2 staan de gebruikte SSR’s aangeduid op de 7 chromosomen.  

Tabel 4: Overzicht gebruikte SSR primers voor vaderschapstesten 

 N° SSR Merker Chromosoom Locatie SSR motief 
Fragment- 

grootte (bp) 

Set 1 

RCS 1868 FAM (blauw) LG6 midden ATC 162 

RCS 5305 FAM LG2 boven AC 105 

RCS 4956 FAM LG1 onder AAAC 272 

RCS 1526 VIC (groen) LG3 onder AAG 209 

RCS 2000 VIC LG7 onder AAG 287 

RCS 5476 NED (geel) LG2 boven AAC 110 

RCS 1897 NED LG7 midden AAAG 280 

RCS 0005 PET (rood) LG1 midden AAT 169 

RCS 2645 PET LG3 midden GGT 289 

RCS 1812 PET LG1 boven GGAT 90 

Set 2 

RCS 1748 FAM LG2 midden ATC 266 

RCS 1679 VIC LG3 midden AAG 107 

RCS 1647 VIC LG4 boven AAG 273 

RCS 0079  NED LG7 boven AGC 120 

RCS 2728 NED LG4 midden AAC 202 

RCS 1683 FAM LG6 onder AAC 168 

RCS 5376 PET LG5 midden AAC 300 

RCS 0690 FAM LG6 onder AAC 103 
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Er wordt een reactiemix gemaakt van alle primers samen met de PCR mastermix (QIAGEN) 

waarin de dNTP’s zitten en het HotStarTaq DNA polymerase. De samenstelling van de 

reactiemix voor één staal staat verduidelijkt in tabel 5. 

 
Tabel 5: Samenstelling reactiemix 

PCR mastermix 2x 5,0 µl 

RNase vrij water 2,6 µl 

Forward primer 10 µM 0,2 µl 

Reverse primer 10 µM 0,2 µl 

 

In een nieuwe 96-Well plaat wordt in elk cupje 8 µl reactiemix gepipetteerd met een 

repeteerpipet. Bij de ouderstalen wordt in elk cupje 1 µl water toegevoegd en met een 

multichannel pipet wordt 1 µl van het geknipte DNA (12 ng/µl) overgebracht bij de 

reactiemix. Bij de stalen van de nakomelingen wordt er aan de reactiemix telkens 2 µl DNA 

(10 ng/µl) toegevoegd. De platen worden kort gecentrifugeerd en gaan daarna in het PCR 

toestel, de PCR condities zijn opgegeven door QIAGEN en zijn terug te vinden in 

onderstaande tabel 6. 

 
Tabel 6: PCR condities SSR reactie 

Stap Duur T (°C) Opmerkingen 

1
 c

y
cl

u
s 

Initiatie via hitte 15 min 95 Activatie HotStarTaq DNA 

polymerase  

Denaturatie 30 s 94 DNA dubbelstreng gaat open 

Annealing 90 s 57 Primers hybridiseren met de DNA 

template 

Extensie 60 s 72 Synthese vanaf de primers 

Aantal cycli 25 

Finale extensie 30 min 60 Om alle polymerasen van de DNA 

te laten lopen 

 

Na de PCR reactie kan het DNA bij -20°C bewaard worden of direct worden verdergegaan 

naar de volgende voorbereidende stap om de stalen op het sequentie toestel te analyseren. 

 

5.4 ANALYSE VAN DE SSR FRAGMENTEN 

5.4.1 Principe 

Het analyse toestel werkt volgens het principe van capillaire elektroforese. De DNA stalen 

worden in het capillair gebracht samen met een polymeer. Het polymeer zorgt voor de 

mobiele fase in het capillair. Kleinere DNA fragmenten zullen vlugger door het polymeer 

migreren waardoor ze als eerste van de kolom komen. Een detector registreert de tijd hoelang 

een fragment op de kolom zit. De gebruikte standaard is 500LIZ
®

 en is oranje gelabeld. Deze 

bevat fragmenten tussen de 35 en 500 nucleotiden namelijk, 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 

200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 en 500 nucleotiden. Aan de hand van de elutietijd van 

deze fragmenten wordt het aantal basenparen van de eigenlijke PCR-fragmenten berekend aan 

de hand van een standaardcurve die wordt berekend. De bekomen data worden daarna in het 

GeneMapper
®
 Software programma gescoord.  
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5.4.2 Benodigdheden 

 Analyse toestel type 3130xl Genetic Analyser van Applied Biosystems


 

 Robot type Genesis 200 van Tecan


 

 Hi-Di Formamide van Applied Biosystems


 

 GeneScan -500 LIZ


 Size Standard van Applied Biosystems


  

 Verwarmingsplaat TruTemp DNA Microheating System van Robbins Scientific
 

 

 384-Well plaat  

 Polymeer POP-7 Performance Optimized Polymer van Applied Biosystems


 

 3730 Running Buffer (10x) met EDTA van Applied Biosystems


 

 

5.4.3 Voorbereiding stalen 

Vier 96-Well platen worden met de robot samengevoegd in één 384-Well plaat. Voor elke 

384 plaat is 214 µl standaard LIZ en 5778 µl formamide nodig. Deze mix wordt verdeeld in 

acht epjes en wordt bij de robot geplaatst. Deze zal eerst de volledige plaat vullen met de mix 

en daarna de stalen van de vier 96-Well platen samenvoegen op één 384-Well plaat. Hierna 

wordt de 384-Well plaat kort gecentrifugeerd en daarna wordt het DNA gedenatureerd door 3 

minuten bij 90°C te plaatsen en af te koelen op ijs. Hierdoor wijken de DNA strengen uit 

elkaar en blijven ze gescheiden door de plotse temperatuurdaling. Dit is noodzakelijk omdat 

enkelstrengig DNA beter migreert doorheen het polymeer.  

 

5.4.4 Genetic Analyser opstarten 

De 10x running buffer wordt verdund tot 1x door 5 ml geconcentreerde buffer aan te lengen 

met 45 ml HPLC water. De buffer wordt in de voorziene bakjes in het toestel gegoten en er 

worden twee bakjes gevuld met HPLC water. Het polymeer wordt gecontroleerd en zo nodig 

vervangen en er wordt gecontroleerd of er zich geen luchtbelletjes in het toestel bevinden. Het 

programma voor de fragment analyse wordt opgestart en het toestel stuurt alle metingen 

rechtstreeks door naar de computer. 

 

5.5 VADERSCHAPSANALYSE 

5.5.1 Verwerking GeneMapper
®

 

Het principe van de dataverwerking wordt hieronder kort toegelicht. Uitgebreide informatie is 

terug te vinden in de handleiding “Microsatellite Analysis Getting Started Guide” [18] 

In een eerste fase wordt een nieuw ‘panel’ aangemaakt. Hierin komt alle informatie die het 

programma zal gebruiken voor de verwerking: de gebruikte merkers met hun kleur en lengte, 

de gebruikte standaard en het type analyse. 

Eerst worden alle ouders geanalyseerd, deze omvatten namelijk alle mogelijke 

allelcombinaties die bij de nakomelingen kunnen teruggevonden worden. Voor de ouders 

wordt een bin set aangemaakt, een bin is een aanduiding van een fragmentgrootte (uitgedrukt 

in bp) en de kleur van de merker die het allel definiëren. Er wordt een bin aangemaakt voor 

elk mogelijk allel dat verbonden is met een merker en dit voor alle 111 ouderplanten. In 

figuur 14 is een voorbeeld te zien van alle mogelijke bins afkomstig van eenzelfde merker 
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(RCS1868). Omdat alle ouders en nakomelingen diploïd zijn worden twee pieken (allelen) 

verwacht per locus. Indien slechts één piek voorkomt, is de nakomeling homozygoot voor 

deze microsatelliet. 

 

Figuur14: Bin set van merker RCS 1868. De mogelijke bins staan  

aangeduid als grijze balkjes en de allelen van dit staal zijn te zien  

als 2 blauwe pieken met een grootte van 158bp en 170 bp. 

Wanneer alle bins zijn toegekend bij de ouderstalen kunnen de stalen van de nakomelingen 

gescoord worden. Normaal vallen alle pieken van de nakomelingen binnen de aangemaakte 

bins van de ouders. Elke piek wordt aangeduid op een bin en zo wordt een genotype tabel 

bekomen. Met deze tabel kan worden verder gewerkt in het programma Cervus
®
. 

 

5.5.2 Verwerking Cervus
®
  

Vaderschapsanalyse kan uiteraard ook handmatig gebeuren wanneer piekpatronen worden 

vergeleken van ouders en nakomelingen is het meestal duidelijk van welke ouders bepaalde 

pieken komen. Maar omdat er zoveel kandidaat ouders zijn en meer dan duizend 

nakomelingen moeten geanalyseerd worden kan via Cervus
®
 vlugger resultaten behaald 

worden. Als controle kunnen de piekpatronen van een nakomeling vergeleken worden met de 

moeder en de bekomen vader na analyse. In figuur 15 is een nakomeling met zijn beide 

ouders afgebeeld.  

 

Figuur 15: Bovenaan is het piekpatroon van de nakomeling afgebeeld, in het midden dat van de moeder en 

onderaan de vader. 
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Om tijd uit te sparen en statistisch correct te werken worden alle nakomelingen gescreend en 

vergeleken in een software programma dat de bekomen piekpatronen van de gekende moeder 

linkt aan het piekpatroon van de waarschijnlijke vader. Het Cervus
®
 programma werkt met 

LOD (logaritme van de waarschijnlijkheid) scores, dit is een kanswaarde voor iedere 

vaderplant, als deze positief is dan is er meer kans dan enkel het toeval dat de nakomeling 

deze vader heeft. De gebruikte instellingen en gevolgde werkwijze wordt hieronder verder 

besproken.  

De eerst stap in het Cervus
®
 programma [19] is de analyse van de allelfrequentie: hierbij 

wordt geteld hoeveel keer een allel voorkomt op ieder locus. Met deze data wordt ook de 

heterozygotie geschat. Voordat deze analyse kan gestart worden moet eerst een “genotype 

bestand” worden aangemaakt: dit bestand bevat de namen van de stalen en de genotypen, voor 

elke merker twee allel gegevens. In een tweede stap wordt een simulatie van de 

ouderschapsanalyse uitgevoerd. Hiermee worden parameters berekend die bij de werkelijke 

ouderschapsanalyse zullen worden gebruikt.  

Om de simulatie uit te voeren moeten een paar parameters worden ingegeven. Bij de 

gesimuleerde genotypes worden 100 000 nakomelingen gebruikt, samen met 111 kandidaat 

vaders. De parameter “Prop. sampled” is niet op 1 gezet maar op 0,95 omdat er nooit met 

100% zekerheid gezegd kan worden dat er strikt 111 vaders waren voor alle nakomelingen. Er 

kan een occasionele bestuiving plaatsgevonden hebben afkomstig van verder gelegen rode 

klaverplanten. Ook wordt er in de simulatie rekening gehouden met het feit dat de ouders 

onderling al verwant zijn met elkaar. Sommige ouders komen namelijk uit dezelfde familie. 

Hiervoor worden parameters opgegeven bij de “advanced simulation options” van het 

programma. Onder het tabblad “Relatives” wordt het aantal kandidaat vaders die verwant zijn 

op 0,20 gezet (20% is een schatting), veel ouderplanten behoren immers tot dezelfde families 

en zijn dus verwant. De gemiddelde verwantschap wordt geschat op 0,05.  

Na de simulatie volgt de eigenlijke vaderschapsanalyse. Hiervoor moet eerst een “offspring 

bestand” worden aangemaakt, dit bestand bevat alle nakomelingen samen met hun gekende 

moeder en alle 111 mogelijke vaders. Het genotype bestand samen met de aangemaakte 

bestanden door Cervus, de allefrequentie en de simulatie worden gebruikt in de analyse.  

Na de vaderschapsanalyse kan de “output file” worden geopend als tekstbestand in Microsoft 

Office Excel


. In onderstaande tabel 7 is een voorbeeld te zien van de bekomen resultaten uit 

Cervus. In de eerste kolom staat het nummer van de nakomeling met ernaast de gekende 

moeder. In de volgende kolom staan alle mogelijke vaders die een positieve LOD hebben. De 

Trio LOD score geeft de waarschijnlijkheid van iedere kandidaat vader weer, rekening 

houdend met de piekpatronen van de nakomeling en de gekende moederplant. In de laatste 

kolom staat de betrouwbaarheid, “+” staat voor > 80% betrouwbaarheid en “*” voor > 95% 

betrouwbaarheid.  

Tabel 7: Voorbeeld output file Cervus 

Offspring 
ID 

Mother 
ID 

Candidate 
father ID 

Trio loci 
compared 

Trio loci 
mismatching 

Trio LOD 
score 

Trio 
confidence 

01L_A03 14 17 10 1 4,63 + 

01L_A05 14 16 9 2 3,53 + 

01L_A05 14 51 9 3 0,78  

01L_A09 14 12 10 0 7,35 * 
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5.6 BLOEMBIOLOGIE 

5.6.1 Bloembuislengte opmeten 

5.6.1.1 Benodigdheden 

 Fototoestel Nikon D200 

 Software ImageJ 

 

5.6.1.2 Werkwijze 

Van elk bloemhoofdje worden 40 bloemen op hun zij gefotografeerd om de kromming van de 

bloembuis in rekening te nemen. De ingestelde parameters van het fototoestel staan in 

onderstaande tabel vermeld. 

Tabel 8: Instellingen Nikon fototoestel 

F-stop f/8 

Belichtingstijd 1/100 sec. 

ISO-snelheid ISO-200 

Brandpuntsafstand 70 mm 

Max. lensopening 4,3 

Flitsmodus geen flits 

 

Het opmeten van de bloembuislengte gebeurt met het software programma ImageJ. In het 

programma wordt eerst een schaal opgemeten en omgezet in pixels/cm. De bloembuizen 

worden aangeduid met een gesegmenteerde lijn (zie foto in figuur 16). Er wordt gemeten 

vanaf de onderkant van het kielblad tot onderaan de bloembuis. Het programma meet het 

aantal pixels van de lijn en zet deze om naar centimeter.  

  

Figuur 16: Meting van de bloembuislengte 

met ImageJ, de gesegmenteerde gele lijn duidt 

de afstand aan vanaf de onderkant van de bloem 

waar de nectar zich bevind, tot aan het begin 

waar het kielblad begint. 
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5.6.2 Pollenleefbaarheid testen met FDA kleuring 

5.6.2.1 Principe 

Met een FDA (fluoresceïne diacetaat) kleuring op pollen zullen levende pollen fluorescent 

groen kleuren en dode pollen donker blijven. Enkel levende pollen kunnen de niet 

fluorescerende kleurstof FDA enzymatisch omzetten naar het groen fluorescerende 

fluoresceïne. Wanneer 100 pollen (dode en levende) per bloemhoofdje worden geteld wordt 

een percentage leefbaarheid bekomen. 

 

5.6.2.2 Benodigdheden 

 FDA ( 5 mg/ml in aceton)  100 mg FDA poeder in 20 ml aceton (96%) 

 12-Well plaat 

 Medium 25% sacharose in water 

 Fluorescentie microscoop Leica


  

 Fototoestel Leica


  

 

5.6.2.3 Werkwijze 

Het is belangrijk dat de pollen rijp genoeg zijn wanneer ze geoogst worden, rijpe pollen 

springen vanzelf los wanneer het kielblad achteruit geduwd wordt. De pollen worden telkens 

in de voormiddag droog geoogst in epjes. Vijf rijpe bloemetjes is genoeg om een 400 tal 

pollen te zien onder de microscoop.  

De pollen worden opgelost in 500 µl vloeibaar medium 25% sacharose waarbij 4 µl FDA 

wordt aan toegevoegd. Dit wordt in een 12-Well plaat gebracht en 10 minuten in het donker 

geïncubeerd.  

Op de fluorescentie microscoop wordt gewerkt met een blauwe filter om naar de pollen te 

kijken. Licht fluorescerende pollen worden ook als dood gerekend (zie rode pijl figuur 17). 

Enkel fel groene pollen zijn leefbaar. In onderstaande figuur 17 is een foto te zien van een 

FDA kleuring. 

 

Figuur 17: FDA kleuring van rode klaver pollen:  

fel groen fluorescerende pollen (gele cirkel) worden  

als levende geteld en de donkere pollen (rode pijl) zijn dood.  
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5.6.3 Pollenleefbaarheid testen met karmijnkleuring 

5.6.3.1 Principe 

Karmijn is een kleurstof die de chromosomen kleurt in plantencellen. Pollen die niet leefbaar 

zijn hebben geen chromosomen en zullen dus niet kleuren terwijl leefbare pollen de rode 

kleurstof opnemen.  

 

5.6.3.2 Benodigdheden 

 Karmijnkleurstof 

 Glycerol 

 Azijnzuur 45% 

 24-Well plaat 

 Centrifuge geschikt voor 24-Well platen 

 Centrifuge geschikt voor epjes 

 

5.6.3.3 Uitvoering 

Bereiding kleurstof: 

Aan 100 ml 45% azijnzuur die aan de kook is gebracht, wordt 1 g karmijnkleurstof in 

poedervorm toegevoegd. Dit wordt opgelost gedurende 20 minuten bij kooktemperatuur, na 

afkoelen wordt de oplossing gefiltreerd en bewaard in een donkere fles bij 4°C.  

Protocol kleuring: 

Nadat pollen verzameld is in een epje wordt 250 µl karmijnkleurstof toegevoegd samen met 

250 µl glycerol (kleurstof en glycerol worden op voorhand gemengd). De glycerol zal ervoor 

zorgen dat de pollen niet openbarsten door de osmotische druk. De pollen worden goed 

gemengd met de kleurstof en twee uur bij kamertemperatuur en afgeschermd van het licht 

geïncubeerd. Daarna worden de pollen 3 minuten afgecentrifugeerd op 300 g en wordt de 

bovenstaande vloeistof zo veel mogelijk verwijderd. Wassen van de pollen gebeurt met 45% 

azijnzuur en glycerol (1:1). Daarna wordt de inhoud van het epje in een 24-Well plaat 

gebracht, 2 minuten afgecentrifugeerd op 300 g en bekeken onder de microscoop met wit 

licht. In onderstaande foto (figuur 18) is een voorbeeld te zien van de karmijnkleuring.  

 

Figuur 18: Karmijnkleuring: levende pollen zijn rood gekleurd 

(rode pijl) en dode pollen blijven geel van kleur( gele pijl) 
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6 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

6.1 DNA EXTRACTIES 

DNA extracties via de NucleoSpin kit nemen veel meer tijd in beslag dan de vlugge manier 

volgens Riday: met dit protocol kunnen 4 keer 96 stalen per dag worden uitgevoerd in 

vergelijking met de kit waarbij per dag uit maximaal 60 stalen DNA werd geëxtraheerd. 

Na uitvoeren van alle DNA extracties is gebleken dat de gemiddelde DNA opbrengst bij de 

ouderstalen 65 ng/µl bedraagt en bij de nakomelingen 265 ng/µl. Zowel qua concentratie als 

zuiverheid is de opbrengst ruim voldoende om SSR reacties te kunnen uitvoeren. Achteraf 

gezien zouden dus ook de DNA extracties van de ouderstalen met het snellere protocol 

kunnen uitgevoerd worden. De DNA opbrengsten van beide protocols kunnen echter niet met 

elkaar vergeleken worden omdat verschillend uitgangsmateriaal is gebruikt. Het bladmateriaal 

van de ouderstalen was niet optimaal en bij de nakomelingen zijn jonge blaadjes gebruikt die 

sowieso meer DNA bevatten.  

 

6.2 SSR MERKER ANALYSE 

SSR (Simple Sequence Repeats) merkers, zijn korte, repetitieve, niet coderende DNA 

sequenties van 2 tot 5 nucleotiden die 10 tot 100 keer herhaald worden afhankelijk van het 

allel. Dit is te wijten aan de hypervariabiliteit van een SSR. Via meerdere microsatellieten 

verspreid over de 7 chromosomen van rode klaver wordt een genotype specifiek patroon 

bekomen. Het specifieke patroon wordt voor elke ouderplant bepaald. Van elke nakomeling is 

de moederplant gekend, de vaderplant daarentegen is ongekend. Door de SSR patronen van de 

nakomelingen te vergelijken met die van de ouderplanten kan aan de hand van het software 

programma Cervus [19] achterhaald worden welke de vaderplant was. 

 

6.2.1 Keuze merkers voor multiplex analyse 

Bij de ontwikkeling van een multiplex PCR waar meerdere primers tegelijk gebruikt worden 

moet met verschillende aspecten rekening gehouden worden. Omdat met slechts 4 kleuren 

gewerkt wordt is het belangrijk dat er geen overlappingen zijn. Wanneer 2 of meer primers 

met dezelfde kleur gelabeld zijn moeten de SSR fragmenten die ze amplificeren voldoende 

verschillen in lengte (± 50 bp verschil), een SSR van gemiddeld 200 bp en een van 250 bp zijn 

nog onderscheidbaar. Ook kunnen zich problemen voordoen wanneer meerdere primers 

samengevoegd worden in één PCR reactie: primers kunnen namelijk interfereren met elkaar. 

Dit kan gecontroleerd worden door elk primerpaar apart uit te testen en daarnaast alle primers 

samen. Wanneer een verschil te zien is in bandenpatroon is de primer niet bruikbaar voor de 

multiplex. Tenslotte is het ook belangrijk SSR merkers te kiezen die goed verspreid zijn over 

het genoom, zodat alle chromosomen evenveel vertegenwoordigd zijn. Zo is er geprobeerd 

om op elk chromosoom minstens één SSR merker te gebruiken en wanneer meerdere merkers 

per chromosoom werden gebruikt dat deze ver genoeg van elkaar lagen (zie bijlage 3).  
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6.2.2 Merkerkwaliteit  

Bij de verwerking in GeneMapper is gebleken hoe belangrijk een goede set primers is. 

Bepaalde SSR’s vertonen meer diversiteit dan andere. Naar de toekomst is het dan ook aan te 

raden sets samen te stellen waarvan de SSR’s zo divers mogelijk zijn. Of een SSR divers is 

moet blijken uit testen uitgevoerd op alle ouders. In tabel 9 zijn een paar belangrijke 

parameters weergegeven afkomstig uit Cervus. Het aantal allelen van een SSR-merker is best 

zo hoog mogelijk: veel verschillende allelen zorgen meestal voor meer informatie omdat 

meerdere combinaties mogelijk worden.  

Tabel 9: Merker informatie Cervus 

Merker # Allelen Heterozygotie 
Verwachte 

heterozygotie 
PIC Null allelen 

RCS1868 10 77,57% 71,91% 0,674 -0,042 

RCS4956 6 68,26% 65,26% 0,595 -0,024 

RCS5305 10 34,26% 46,65% 0,438 0,154 

RCS1526 11 82,82% 81,18% 0,793 -0,016 

RCS2000 12 48,36% 78,65% 0,760 0,241 

RCS0005 3 55,75% 56,49% 0,483 0,007 

RCS1812 4 37,18% 36,96% 0,331 -0,009 

RCS2645 4 35,39% 44,95% 0,357 0,117 

RCS1897 12 85,06% 85,54% 0,841 0,002 

RCS5476 12 47,59% 84,96% 0,832 0,281 

RCS0690 6 56,50% 56,20% 0,470 -0,007 

RCS1683 7 72,80% 73,00% 0,688 -0,004 

RCS1748 9 82,70% 80,20% 0,776 -0,016 

RCS1647 11 69,60% 78,10% 0,749 0,056 

RCS1679 7 70,20% 69,40% 0,639 -0,012 

RCS5376 9 49,50% 57,50% 0,551 0,083 

RCS0079 3 6,80% 11,60% 0,112 0,245 

RCS2728 10 85,90% 85,20% 0,832 -0,006 

 

De Polymorphic Infomation Content (PIC) geeft een idee over de waarde van een merker. De 

PIC is afhankelijk van het aantal detecteerbare allelen en hun verdeling en wordt berekend via 

onderstaande formule [20]. 

       ∑    
 

   

 

Bijvoorbeeld een merker met 3 allelen (70%, 20% en 10% verdeeld) geeft een PIC waarde 

van: 

  (                  )       

Hoe meer allelen en hoe uniformer hun verdeling, hoe hoger de PIC zal zijn. 
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Null allelen zijn allelen die wel aanwezig zijn op de chromosomen maar niet geamplificeerd 

zijn in de PCR reactie. Hierdoor is slechts 1 allel zichtbaar en wordt er foutief gedacht dat de 

plant voor dit allel homozygoot is. De waarde voor null allelen in de laatste kolom van tabel 9 

wordt berekend met de geobserveerde heterozygotie en de verwachte heterozygotie. Grote 

verschillen in deze twee waarden geven een indicatie voor null allelen. Goede merkers hebben 

zo weinig mogelijk null allelen.  

Een voorbeeld van een goede merker is RCS2728, deze heeft een PIC waarde van 0,832 en 

een lage waarde (-0,006) voor null allelen. Dit wil zeggen dat deze merker altijd betrouwbare 

informatie geeft en divers genoeg is om verwante genotypes nog te kunnen onderscheiden. 

Een slechte merker is RCS0079 met een lage PIC waarde en een hoge null waarde. Merker 

RCS5476 heeft een hoge PIC waarde maar een hoge null waarde waardoor de merker 

onbetrouwbaar is.  

 

6.2.3 Samenstelling nieuwe primerset 

Met de resultaten uit tabel 9 is het mogelijk de goede van de slechte merkers te 

onderscheiden. Met het oog op toekomstige vaderschapstesten zou het aangewezen zijn de 

twee sets samen te voegen tot één goede set. Een voorstel voor een nieuwe set wordt gegeven 

in tabel 10. 

Tabel 10: Voorstel nieuwe primerset 

N° SSR Merker Chromosoom Locatie SSR motief 
Fragment 

grootte (bp) 

RCS 1868 FAM  LG6 midden ATC 162 

RCS 4956 FAM LG1 onder AAAC 272 

RCS 1526 VIC  LG3 onder AAG 209 

RCS 1897 NED LG7 midden AAAG 280 

RCS 1748 FAM  PET LG2 midden ATC 266 

RCS 1679 VIC LG3 midden AAG 107 

RCS 2728 NED LG4 midden AAC 202 

RCS 1683 FAM  PET LG6 onder AAC 168 

 

Merker 1748 FAM en 1683 FAM zouden samen in een set overlapping geven met de twee 

andere merkers gelabeld met FAM daarom zou de merker kunnen besteld worden met PET 

gelabeld. Dit is nog geen garantie dat de merkers bruikbaar zijn samen maar het kan wel een 

mogelijke volgende stap zijn.  

Met deze set is chromosoom 5 niet vertegenwoordigd, de set kan wel nog uitgebreid worden 

tot 10 merkers mits een gepast label en gepaste fragmentlengte.  
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6.3 VADERSCHAPSANALYSE 

6.3.1 Bespreking 

Elke nakomeling is eerst getest met set 1, deze set bevat 10 primerkoppels. Wanneer na 

verwerking in Cervus nog geen zekerheid was over de juiste vader zijn deze stalen met set 2 

geanalyseerd. In bijlage 4 staan de resultaten van alle nakomelingen die mogelijks een goede 

vader hebben; vanuit deze tabel is beslist welke nakomelingen goed, slecht of nog onduidelijk 

waren. In dit laatste geval zijn de nakomelingen nog met de tweede set primers geanalyseerd 

en deze resultaten staan in bijlage 5. Als criteria om te scoren werden alle nakomelingen met 

een LOD score kleiner dan 1 als onduidelijk aangeduid. Wanneer de eerste LOD score dubbel 

zo groot was als de tweede werd aangenomen dat de eerste vader de werkelijke vader is. 

Wanneer kleinere verschillen zaten tussen de eerste, tweede en derde LOD scores werden 

deze als onduidelijk gescoord. 

Met de eerste set konden al 108 nakomelingen geselecteerd worden waarvan met zekerheid 

kon gezegd worden dat ze zowel een goede moeder als een goede vader hebben. In 76 

gevallen was de uitkomst nog onduidelijk. Deze 76 nakomelingen zijn dan met de tweede set 

merkers geanalyseerd en 31 van hen hadden effectief een goede vader. In totaal zijn dus 139 

nakomelingen geselecteerd. De verdelingen in onderstaande tabel geven een eerste indruk van 

de rol die de moeders en de vaders gespeeld hebben bij de bestuiving. De verwachting was dat 

elke ouderplant evenveel zou bijgedragen hebben als moeder dan als vader. Zelfbestuiving 

kwam niet voor (zie gele diagonaal tabel 11). Genotype 12 werd nagenoeg evenveel als 

moeder (14) dan als vader (15) aangetroffen. Genotype 62 daarentegen kwam geen enkele 

keer voor als combinatie van goede moeder met goede vader maar wel 18 keer als vader. 

Omdat ouderplant 72 en 104 heel weinig hebben bijgedragen (slechts 2 goede combinaties 

elk) zijn de goede nakomelingen niet meegenomen in de veldproef. Van de 139 nakomelingen 

met goede combinatie aan ouders zullen er 135 nakomelingen verder geanalyseerd worden in 

een veldproef (zie bijlage 6). 

Tabel 11: Bijdrage aan het nageslacht van alle ouderplanten als moeder en als vader 

♂ 
12 14 15 21 26 43 59 62 72 104 Totaal 

♀ 

12 0 7 0 3 3 0 0 0 0 1 14 

14 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9 

15 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6 

21 1 2 1 0 11 0 1 0 0 0 16 

26 7 6 4 29 0 4 15 2 1 0 68 

43 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 7 

59 1 1 0 1 1 0 0 13 0 0 17 

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

104 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Totaal 15 21 6 35 19 5 18 18 1 1 139 

 

Om een idee te krijgen over de wijze van bestuiving is in onderstaande tabel (12) het veldplan 

weergegeven waar de 111 planten ongeveer stonden in de rijen per familie op het veld. De 

specifieke plaatsen van de planten zijn niet gekend, enkel de rij waarin ze stonden en het 

aantal planten per rij. In figuur 19 zijn de bloeitijdstippen per familie weergegeven, ook deze 

een rol spelen in de wijze van bestuiving. 
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Tabel 12: Veldoverzicht in twee dimensies 

Familie n° 1 2 4 6 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

# planten 1 3 8 2 1 7 1 3 2 5 14 2 4 3 3 1 2 1 2 4 6 1 4 2 3 4 5 5 4 8 

O
u

d
er

p
la

n
te

n
 

1 2 5 13 15 16 23 24 27 29 34 48 50 54 57 60 61 63 64 66 70 76 77 81 83 86 90 95 100 104 

  3 6 14   17   25 28 30 35 49 51 55 58   62   65 67 71   78 82 84 87 91 96 101 105 

  4 7     18   26   31 36   52 56 59         68 72   79   85 88 92 97 102 106 

    8     19       32 37   53             69 73   80     89 93 98 103 107 

    9     20       33 38                   74           94 99   108 

    10     21         39                   75                 109 

    11     22         40                                     110 

    12               41                                     111 

                    42                                       

                    43                                       

                    44                                       

                    45                                       

                    46                                       

                    47                                       

Moeder     14 9 6 16   68     7       17   0       1                 1 

Vader     15 21 6 35   19     5       18   18       1                 1 

      

 
Figuur 19: Bloeidiagram, geeft weer hoeveel percent van de planten in bloei stonden op 04/05/2011. Dit is een gemiddelde datum per familie en zegt dus  

niets over de bloeitijdstippen van de individuele planten. Het diagram geeft wel een idee of een familie vroeg- of laatbloeiend is.
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Figuur 20: Bestuivingsanalyse van de acht geselecteerde moederplanten. Elke grafiek geeft voor de nakomelingen van een welbepaalde moederplant weer uit welke familie de 

bestuiver (vaderplant) kwam. Op de x-as zijn de familienummers weergegeven en op de y-as het percentage vaderplanten. De rode balkjes duiden op de familie waaruit de 

moederplant afkomstig was. Bovenaan elk diagram staat het nummer van de moederplant. 
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De algemene trend is dat de meeste bestuiving gebeurt tussen naburige rijen, dit is zichtbaar 

in alle grafieken. Omdat plant 72 en 104 zo ver van de andere goede planten stonden hebben 

deze dan ook nauwelijks nakomelingen opgeleverd met de combinatie van een goede moeder 

en een goede vader (zie tabel 12 onderste oranje lijnen). Om deze reden zijn deze twee 

moederplanten verder niet besproken en zullen hun nakomelingen ook niet opgenomen 

worden voor de verdere veldproeven. 

In de eerste grafiek zijn alle nakomelingen van moeder 12 weergegeven. Deze moeder kwam 

uit familie 4 waar nog 7 andere planten deel van uitmaakten. Opmerkelijk is dat deze moeder 

vaak bestoven is door familie 1 die slechts 1 plant bevatte.  

De tweede grafiek (moederplant 14) geeft een normaal verdeeld patroon. De hoge piek van 

familie 4 is te verklaren doordat in deze familie nog 8 planten geselecteerd waren en dus veel 

meer kans hadden om moeder 14 te bestuiven. (zie tabel 12, familie 4) 

In de derde grafiek (moederplant 15) is geen bestuiving gebeurd binnen dezelfde familie (rode 

pijl). Dit is zoals verwacht, aangezien er geen andere planten met uitzondering van moeder 15 

in deze familie geselecteerd waren. (zie tabel 12, familie 9)  

In de vierde, vijfde, zesde en zevende grafiek (moederplant 21, 26, 43 en 59) zijn geen 

opmerkelijke patronen zichtbaar. Een normale verdeling wordt waargenomen rond de rijen 

waar de moederplant stond. 

In gafiek 8 van moeder 62 is het heel opvallend met meer dan 45% bestuiving uit dezelfde 

familie kwam waarin slechts 2 planten zaten. Moeder 62 is dus voornamelijk bestoven door 

plant 61 wat een deel kan verklaard worden door de late bloeitijd van deze familie. Het zou 

kunnen dat deze planten de enige bloeiers waren op het tijdstip dat de bloemen rijp waren. 

Familie 19 en 21 die dicht in de buurt stonden en ook late bloeiers zijn komen beduidend 

minder voor. Ook de weersomstandigheden kunnen een rol gespeeld hebben bij dit 

opmerkelijk patroon van bestuiving. In juli 2011 waren er veel regenachtige dagen waardoor 

weinig bestuiving plaatsvond. Wanneer een plant net dan zijn topbloeiperiode heeft zal deze 

weinig bijdragen als bestuiver.  

Deze resultaten tonen aan dat de bestuiving niet gelijk verdeeld is over een veld en dat er veel 

bestuiving is binnen eenzelfde familie indien er nog veel planten weerhouden zijn binnen deze 

familie. Dit is een nadeel voor verdere veredeling omdat zo, weinig nieuw divers materiaal 

wordt bekomen. Een mogelijke oplossing is de geselecteerde planten uit verschillende 

families door elkaar op een nieuw veld aan te planten en elkaar laten bestuiven. 
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6.4 BLOEMBIOLOGIE 

Om de bloembuislengte van diploïde rassen te vergelijken met tetraploïde rassen, werden 10 

genotypen van 3 diploïde en 3 tetraploïde cultivars met elkaar vergeleken. Per genotype werd 

de bloembuislengte van twee bloemhoofdjes gemeten met telkens 40 bloemetjes per 

bloemhoofdje. De metingen hiervan zijn verwerkt met het softwareprogramma Statistica 

(StatSoft


 Inc.) 

 

6.4.1 Correlatie tussen de twee bloemhoofdjes 

 

Figuur 21: Correlatie tussen de 2 bloemhoofdjes van dezelfde planten, in de x-as de gemiddelde lengtes  

van alle bloemhoofdjes 1 en in de y-as de gemiddelde lengtes van alle bloemhoofdjes 2 

De bovenstaande grafiek heeft een r = 0,91 en een p-waarde < 0,001 wat wijst op een sterk 

significante uitkomst.  

Deze resultaten tonen aan dat de bloembuislengte niet afhankelijk is van het bloemhoofdje, 

maar gelijk blijft binnen eenzelfde genotype. Het blijft belangrijk om voldoende bloemetjes te 

meten per genotype maar het aantal bloemhoofdjes per genotype dat gemeten wordt is minder 

belangrijk.  
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6.4.2 Vergelijking diplo’s en tetra’s 

Een tweede conclusie is dat bloembuislengtes van diploïde bloemen significant kleiner (p < 

0,001) zijn dan deze van de tetraploïde bloemen. De gemiddelde lengte van een diploïde 

bloem is 1,16 cm en van een tetraploïde 1,22 cm. Crossway is hierbij een uitzondering met 

langere bloembuislengtes dan de twee andere diplo’s. In volgende figuren zijn de verschillen 

in bloemgrootte voorgesteld. 

 

Figuur 22: Drie genotypes van Crossway (diploïd) 

 

Figuur23: Drie cultivars, 1 diplo (Global) en 2 tetra's (Avanti en Taifun) 

Binnen een cultivar is nog veel variatie in bloembuislengte tussen de genotypes (Figuur 22). 

Genotype 8 bij Crossway is beduidend kleiner dan de andere twee genotypes. Figuur 23 geeft  

het verschil tussen een diploïde bloem (Global) en twee tetraploïde bloemen (Avanti en 

Taifun). Avanti is ontstaan door polyploïdisatie van Global. Global geeft in het algemeen een 

goede zaadopbrengst maar Avanti is daarentegen maar matig bevonden.   
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6.4.3 Verschillen in bloembuislengte tussen verschillende cultivars 

In volgende grafiek zijn de gemiddelde bloembuislengtes per cultivar uitgezet. 

 

Figuur 24: Gemiddelde bloembuislengte per cultivar, op de x-as de verschillende cultivars samen met K2086 

(een diploïd wild ras) en op de y-as de gemiddelde bloembuislengte. Boven elke balk is de standaardfout 

aangeduid met daarboven de statistische klasse waarin de cultivar valt. Met a significant verschillend van alle 

andere klassen, in klasse b bevinden zich 3 cultivars die niet significant van elkaar verschillen en klasse c, d en e 

verschillen ook significant van alle andere. De blauwe balken duiden de diploïde rassen aan en de groene de 

tetraploïde rassen. 

Uit figuur 24 blijkt dat vier van de onderzochte cultivars significant van elkaar verschillen 

(zie bijlage 7 voor exacte p-waarden). Ook is hier duidelijk dat Crossway duidelijk langere 

bloembuislengtes heeft dan de andere diplo’s. Global is beduidend kleiner dan de andere 

diplo’s. Nochtans zou de zaadopbrengst van Merviot beter zijn dan die van Global, wat kan 

wijzen dat buiten de bloembuislengte nog andere factoren een rol spelen bij zaadopbrengst. 

Ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat slechts naar 10 genotypes is gekeken 

en dat er mogelijk nog kleinere Merviot genotypes zijn die zorgen voor de hoge 

zaadopbrengst. Dit zal blijken uit verdere testen met meer genotypes per cultivar.  
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Figuur 25: Voorstelling van de gemiddelde bloembuislengtes per genotype van 6 cultivars en van K2086( een 

diploïd wild ras). De verschillende cultivars staan aangeduid in verschillende kleuren (Astur,Avanti en Taifun 

zijn tetra’s en Crossway, Global en Merviot diplo’s) en de 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn voor ieder 

genotype aangeduid. 

Uit figuur 25 kan besloten worden dat binnen een cultivar nog veel variatie is van genotype 

tot genotype en dat vooral bij de tetra’s grote verschillen te zien zijn in bloembuislengte, 

afhankelijk van het genotype.  

 

6.4.4 Besluit bloembuislengte 

Om de resultaten te bevestigen zullen meer genotypes per cultivar geanalyseerd worden. 

Daarna zullen alle genotypes naar een veld gebracht worden zodat van ieder genotype 

afzonderlijk de zaadopbrengst gemeten kan worden en gekeken kan worden of er een 

correlatie bestaat tussen bloembuislengte en zaadopbrenst. Wanneer blijkt dat tetra’s met een 

kleine bloembuislengte meer zaad opbrengen, kan in de toekomst worden geselecteerd voor 

dit kenmerk.  
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6.4.5 Pollenleefbaarheid 

Omdat de pollenkwaliteit belangrijk is voor de leefbaarheid is eerst gezocht naar de ideale 

omstandigheden om pollen te oogsten. Hiervoor werd gekeken of tijdstip van pollenisolatie 

belangrijk is (voormiddag versus namiddag) en of de bewaring bij 4°C een invloed heeft op 

de leefbaarheid. Hieruit is gebleken dat pollen geoogst in de voormiddag de hoogste 

pollenleefbaarheid gaf.  

In een tweede test werd nagegaan of pollen langere tijd konden bewaard worden bij 4°C en 

daaruit is gebleken dat al na 2 uur bewaring de leefbaarheid reeds licht achteruit gaat. Best 

worden pollen dus direct na oogsten gekleurd en bekeken onder de microscoop.  

De pollenleefbaarheid is dan aan de hand van beide besproken methodes uitgetest (zie 5.6.2 

en 5.6.3). Hieruit is gebleken dan kleuring met FDA problemen gaf, namelijk dat pollen niet 

bestand zijn tegen het medium waarin ze worden gesuspendeerd. Al na een paar minuten 

barsten de pollen open en houden ze geen kleurstof meer vast. Daardoor werden lage 

percentages leefbaarheid vastgesteld. Omdat de pollenkleuring met FDA waarschijnlijk niet in 

de juiste osmotische toestand werden gebracht, werd de kleuring herhaald met glycerol en 

suikermedium (50:50). Hierdoor konden de pollen echter de FDA niet meer optimaal 

opnemen, zodat de kleurintensiteiten te weinig verschilden om nog onderscheid te kunnen 

maken tussen levende en dode pollen. De tweede methode met de karmijnkleuring was 

optimaler voor het bepalen van pollenleefbaarheid. Zelfs na een twee uur incubatie waren 

slechts weinig pollen gesprongen en de intensiteiten tussen levende en dode pollen waren 

duidelijk verschillend. Nog een bijkomend voordeel is dat er niet moet gewerkt worden met 

fluorescentiemicroscopie.   

Tabel 13: Pollenleefbaarheid van 3 genotypes Global (diplo) en 2 genotypes Avanti (tetra) uitgevoerd  

op 2 verschillende data 

Cultivar Genotype % leefbaarheid 21 mei % leefbaarheid 23 mei 

Global 2 94 70 

Global 3 94 90 

Global 4 91 90 

Avanti 15 85 87 

Avanti 16 92 87 

 

In tabel 13 zijn de resultaten van de pollenleefbaarheid voorgesteld waarbij op twee 

verschillende dagen vers pollen is geoogst en gekleurd. Enkel bij Global genotype 2 is een 

merkbaar verschil te zien in pollenleefbaarheid. Dit kan te verklaren zijn door trips infectie 

van de bloemen (die pollen eten). Er is inderdaad vastgesteld bij een aantal bloemen dat het 

stuifmeel niet meer geel zag maar grijs. Bij geïnfecteerde planten kan dus geen 

reproduceerbaar resultaat worden behaald.  

Deze resultaten tonen geen duidelijk verschil in pollenleefbaarheid tussen tetra’s en diplo’s, 

zoals waargenomen werd in artikel [14] waarbij diplo’s een leefbaarheid van 99% en tetra’s 

een leefbaarheid van 77% vertoonden. Om een eventueel verschil in pollenleefbaarheid tussen 

diplo’s en tetra’s aan te tonen, zullen een groter aantal  genotypes en eventueel meer cultivars 

moeten geanalyseerd worden.   
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7 ALGEMEEN BESLUIT 

Dit eindwerk heeft bijgedragen aan een nieuwe kijk op de veredeling van rode klaver via 

vaderschapstesten en geeft de aanzet naar verder onderzoek naar de verschillen in 

bloembiologie tussen diploïde en tetraploïde rode klaver.   

De uitvoering van de vaderschapstesten was een succes: de methode is snel en efficiënt met 

de gebruikte software programma’s GeneMapper


 en Cervus


. Wanneer blijkt dat de 

komende twee jaar de geselecteerde nakomelingen meer zaad opbrengen dan de 

controleplanten, kan vaderschapsanalyse frequenter worden toegepast bij de veredeling. Het 

uiteindelijk doel is het toepassen van vaderschapstesten bij tetraploïde rode klaver planten. In 

deze thesis werd aangetoond dat vaderschapstesten met succes kunnen gebruikt worden bij 

diploïde planten. In vervolgonderzoek moet worden onderzocht of deze techniek ook gebruikt 

kan worden bij tetraploïde planten. Ook kan nog gesleuteld worden aan de samenstelling van 

de primersets die nog meer onderscheid kunnen opleveren tussen nauw verwante planten. 

Tijdens de vaderschapsanalyse is vaak gebleken dat verwante planten moeilijker te 

onderscheiden waren met de gebruikte primersets. Er moet vooral gezocht worden naar 

diverse primers die zo weinig mogelijk null allelen geven. De techniek kan nog worden 

bijgeschaafd wanneer veelbelovende resultaten bekomen worden in zaadopbrengst.  

De testen bij de bloembiologie hebben aangetoond dat bloemen van diplo’s significant kleiner 

zijn dan de tetra’s, zoals in de literatuur werd gesuggereerd. Bovendien zijn binnen cultivars 

nog veel verschillen in bloembuislengte aanwezig. Deze variatie in bloembuislengte is vooral 

te vinden bij de tetraploïde planten. Als blijkt dat een kleine bloembuislengte bij tetraploïde 

planten effectief leidt tot hogere zaadopbrengst, kan zaadopbrengst verhoogd worden door 

selectie van planten met kleine bloembuislengtes. De aanwezige variatie in bloembuislengte is 

hiervoor onmisbaar. De testen van pollenleefbaarheid staan nog in het beginstadium en 

duidelijke besluiten kunnen dus nog niet worden genomen. De methode die ontwikkeld is met 

de karmijnkleuring is geoptimaliseerd en zal toegepast worden op eenzelfde populatie planten 

om zo eventuele verschillen in pollenleefbaarheid tussen verschillende genotypen, cultivars, 

diploïde en tetraploïde rassen te ontdekken en de eventuele rol die deze verschillen spelen bij 

zaadopbrengst te onderzoeken. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Zaadopbrengst van de 111 ouderplanten en in vet de 10 geselecteerde planten 

Zaadopbrengst 111 ouderplanten 

nr. ouder Zaad (g) nr. ouder Zaad (g) nr. ouder Zaad (g) 

1 31,42 38 19,68 75 20,61 

2 17,62 39 21,24 76 18,64 

3 18,37 40 27,82 77 16,71 

4 17,30 41 15,16 78 9,97 

5 22,49 42 14,90 79 11,11 

6 19,56 43 38,66 80 17,87 

7 16,32 44 16,41 81 13,19 

8 11,86 45 22,64 82 32,16 

9 11,29 46 18,48 83 28,78 

10 15,63 47 26,77 84 30,46 

11 17,73 48 9,75 85 9,86 

12 34,06 49 5,12 86 19,25 

13 23,15 50 24,40 87 28,04 

14 32,90 51 9,99 88 27,93 

15 36,75 52 25,79 89 15,43 

16 31,03 53 20,67 90 16,23 

17 13,78 54 11,29 91 24,07 

18 9,98 55 9,77 92 18,37 

19 11,58 56 27,82 93 9,66 

20 16,97 57 18,84 94 19,35 

21 32,53 58 30,40 95 23,08 

22 16,47 59 35,22 96 20,02 

23 24,13 60 14,36 97 24,16 

24 14,78 61 23,72 98 19,20 

25 4,52 62 39,42 99 24,55 

26 53,59 63 5,90 100 21,80 

27 32,60 64 4,25 101 28,40 

28 28,26 65 20,95 102 22,34 

29 32,15 66 20,62 103 22,30 

30 31,40 67 30,60 104 38,24 

31 27,42 68 13,65 105 21,22 

32 27,22 69 22,72 106 23,94 

33 24,95 70 33,12 107 25,05 

34 17,29 71 20,59 108 23,80 

35 24,13 72 38,33 109 24,21 

36 27,39 73 20,59 110 17,73 

37 20,61 74 18,13 111 37,56 



   

  

Bijlage 2: Protocol Riday 

 

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. 
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
o
C followed by 1 minute at 4

o
C. 

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
o
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. 
  



   

  

Bijlage 3: 7 chromosomen rode klaver met gebruikte merkers aangeduid met een ster 

 
 



   

  

 
  



   

  

 
  



   

  

Bijlage 4: Selectie met merkers set 1 

ID nakomeling ID Moeder 
# mogelijke 

vaders 

Vader 1 Vader 2 Vader 3 
Selectie 

ID LOD Betrouwbaarheid ID LOD ID LOD 

01L_A07 14 3 10 4,76 > 80% 22 3,18 21 0,04 slecht 

01L_A09 14 1 12 7,38 > 95%         goed 

01L_B07 14 1 15 14,03 > 95%         goed 

01L_B08 14 10 5 7,58 > 95% 29 4,64 12 3,77 onzeker 

01L_C02 14 2 12 4,12 > 80% 9 0,93     goed 

01L_C12 14 1 12 9,32 > 95%         goed 

01L_D05 14 4 52 4,57 > 80% 62 3,40 93 0,99 onzeker 

01L_E03 14 4 62 2,63 > 80% 81 0,88 67 0,57 goed 

01L_E09 14 5 25 5,77 > 80% 49 1,72 15 1,45 slecht 

01L_F05 14 2 26 5,27 > 80% 34 0,67     goed 

01L_F07 14 1 12 8,07 > 95%         goed 

01L_F08 14 1 12 8,81 > 95%         goed 

01L_G01 14 4 25 4,33 > 80% 39 1,33 26 0,38 slecht 

02L_A02 21 5 14 4,37 > 80% 91 2,39 77 1,08 onzeker 

02L_A07 21 2 26 5,43 > 80% 34 2,23     goed 

02L_A08 21 4 26 2,94 > 80% 49 1,24 80 0,51 onzeker 

02L_B02 21 2 26 4,06 > 80% 49 0,64     goed 

02L_B04 21 2 26 6,10 > 95% 34 0,22     goed 

02L_B08 21 2 25 2,31 > 95% 26 1,01     slecht 

02L_B12 21 2 26 6,07 > 95% 34 0,18     goed 

02L_C04 21 3 12 4,65 > 80% 5 0,30 10 0,06 goed 

02L_D03 21 1 26 5,65 > 80%         goed 

02L_D11 21 4 26 2,89 > 80% 25 1,91 49 1,83 onzeker 

02L_E03 21 1 26 3,10 > 80%         goed 

02L_E07 21 3 104 3,41 > 80% 81 2,68 20 0,75 onzeker 

02L_E09 21 4 26 5,28 > 80% 25 1,90 49 1,85 onzeker 

02L_E10 21 1 59 13,96 > 95%         goed 

02L_F03 21 3 26 5,36 > 80% 49 1,10 34 0,47 goed 

02L_G02 21 2 26 4,43 > 80% 91 0,54     goed 

02L_G04 21 2 15 10,10 > 95% 78 1,18     goed 

02L_G09 21 7 26 0,81 > 95% 80 0,50 93 0,40 onzeker 

02L_H08 21 2 14 1,41 > 80% 27 0,61     onzeker 

02L_H12 21 5 58 4,27 > 80% 1 3,45 15 1,42 slecht 

03L_A04 12 1 26 4,61 > 80%         goed 

03L_A09 12 3 82 4,67 > 80% 72 1,90 96 1,22 onzeker 

03L_B03 12 2 19 4,10 > 80% 21 0,30     slecht 

03L_B06 12 3 1 1,68 > 80% 62 1,11 21 0,43 onzeker 

03L_D04 12 2 1 4,36 > 80% 62 0,21     slecht 

03L_D06 12 1 14 7,89 > 95%         goed 

03L_E01 12 2 62 2,98 > 80% 1 2,31     onzeker 

03L_E07 12 1 14 3,96 > 80%         goed 

03L_E08 12 1 14 8,90 > 95%         goed 

03L_E10 12 2 21 4,81 > 80% 43 0,13     goed 

03L_E12 12 2 21 2,81 > 80% 19 0,73     goed 

03L_F07 12 1 14 8,06 > 95%         goed 

03L_F08 12 1 26 0,34 > 80%         onzeker 

03L_F09 12 1 14 5,86 > 95%         goed 

03L_F12 12 3 1 2,98 > 80% 58 1,37 62 0,27 slecht 



   

  

03L_G04 12 5 71 3,34 > 80% 26 3,31 106 1,63 onzeker 

03L_G07 12 4 1 5,79 > 95% 19 3,37 62 0,95 slecht 

03L_G09 12 1 14 4,64 > 80%         goed 

03L_H01 12 1 26 0,56 > 80%         onzeker 

03L_H02 12 1 14 5,93 > 95%         goed 

03L_H03 12 1 104 9,98 > 95%         goed 

03L_H04 12 1 21 0,73 > 80%         onzeker 

03L_H12 12 3 62 2,97 > 80% 1 2,62 58 0,33 onzeker 

04L_A10 59 3 62 8,07 > 95% 52 0,71 1 0,03 goed 

04L_B02 59 13 62 6,20 > 95% 77 4,82 85 4,19 onzeker 

04L_B06 59 2 52 7,22 > 95% 62 5,94     onzeker 

04L_B09 59 11 93 7,00 > 95% 62 6,24 52 5,57 onzeker 

04L_B11 59 9 58 6,13 > 95% 94 4,08 15 3,52 onzeker 

04L_D03 59 1 21 1,00 > 80%         onzeker 

04L_D04 59 3 62 4,85 > 80% 85 0,56 38 0,41 goed 

04L_D05 59 4 62 4,17 > 80% 58 2,06 1 1,78 onzeker 

04L_D06 59 3 62 8,43 > 95% 52 4,90 25 0,52 onzeker 

04L_D11 59 6 9 4,47 > 80% 12 2,88 100 1,63 onzeker 

04L_E03 59 2 26 6,06 > 95% 34 2,95     onzeker 

04L_F02 59 6 62 7,14 > 95% 58 3,65 1 2,71 onzeker 

04L_F03 59 6 62 7,16 > 95% 93 1,64 84 1,08 goed 

04L_F08 59 6 62 7,41 > 95% 27 2,65 53 2,36 goed 

04L_F12 59 6 62 7,22 > 95% 53 3,31 85 2,43 onzeker 

04L_G02 59 1 14 6,48 > 95%         goed 

04L_G03 59 13 93 6,51 > 95% 62 5,88 52 5,13 onzeker 

04L_G05 59 3 62 6,93 > 95% 52 2,05 1 0,94 goed 

04L_G11 59 6 62 6,69 > 95% 77 5,66 81 4,03 onzeker 

05L_A08 15 3 26 2,40 > 80% 49 1,93 34 0,35 onzeker 

05L_B01 15 5 14 7,04 > 95% 24 1,60 53 1,36 goed 

05L_B07 15 1 26 1,73 > 95%         goed 

05L_B08 15 7 62 2,57 > 80% 93 2,57 109 2,22 onzeker 

05L_C11 15 3 26 1,96 > 80% 49 1,70 14 0,25 onzeker 

05L_C12 15 2 16 5,79 > 95% 21 0,31     slecht 

05L_H04 15 1 14 7,97 > 95%         goed 

05L_H05 15 2 14 7,08 > 95% 63 0,07     goed 

05L_H07 15 3 1 3,78 > 80% 62 2,73 21 2,56 onzeker 

06L_A04 104 5 81 3,50 > 80% 62 2,48 67 0,92 onzeker 

06L_C06 104 7 96 7,43 > 95% 82 4,39 72 2,21 slecht 

06L_C10 104 8 37 7,52 > 95% 43 4,08 44 2,81 onzeker 

06L_E04 104 6 60 5,01 > 80% 77 3,09 62 2,41 slecht 

06L_E09 104 9 26 2,04 > 80% 79 1,57 92 0,99 onzeker 

06L_G11 104 2 19 2,84 > 80% 21 0,91     slecht 

06L_G12 104 1 43 5,92 > 95%         goed 

06L_H08 104 11 76 5,24 > 80% 108 4,11 72 3,25 onzeker 

07L_B08 72 3 19 12,17 > 95% 1 4,53 21 0,13 slecht 

07L_C12 72 2 19 4,26 > 80% 21 2,96     onzeker 

07L_D01 72 3 69 2,60 > 80% 81 0,62 62 0,31 slecht 

07L_F02 72 1 62 1,89 > 80%         goed 

08L_A06 43 2 25 3,37 > 95% 26 0,52     slecht 

08L_A07 43 3 17 3,49 > 95% 51 1,16 15 0,57 slecht 

08L_A12 43 2 27 8,15 > 95% 14 0,39     slecht 

08L_B11 43 1 21 2,09 > 95%         goed 



   

  

08L_C01 43 3 1 4,10 > 95% 53 3,98 62 0,17 slecht 

08L_C04 43 4 49 5,14 > 95% 4 2,78 26 1,06 slecht 

08L_C12 43 1 59 8,78 > 95%         goed 

08L_D02 43 5 24 5,07 > 95% 86 2,54 14 2,06 onzeker 

08L_D03 43 2 21 6,86 > 95% 16 1,90     goed 

08L_F04 43 4 49 4,57 > 95% 26 1,96 27 1,24 slecht 

08L_F06 43 4 49 5,78 > 95% 27 3,06 14 1,36 slecht 

08L_F07 43 10 82 7,24 > 95% 102 4,18 72 3,81 onzeker 

08L_F08 43 2 29 6,96 > 95% 62 1,79     slecht 

08L_G05 43 3 14 7,47 > 95% 63 1,42 61 1,30 goed 

08L_G11 43 8 108 5,62 > 95% 72 3,72 88 1,24 onzeker 

08L_G12 43 4 14 5,10 > 95% 85 3,47 86 2,56 onzeker 

08L_H07 43 4 62 6,06 > 95% 13 2,07 52 1,53 goed 

08L_H11 43 1 59 14,10 > 95%         goed 

08L_H12 43 5 19 12,15 > 95% 21 2,75 7 0,68 slecht 

09L_B08 62 9 108 6,63 > 95% 72 2,91 96 2,73 slecht 

09L_D01 62 2 63 3,36 > 80% 14 2,13     onzeker 

09L_D02 62 2 61 7,85 > 95% 15 0,15     slecht 

09L_E03 62 2 61 3,44 > 80% 14 2,37     onzeker 

09L_F09 62 11 12 4,64 > 80% 22 2,33 10 1,62 onzeker 

09L_F12 62 3 13 0,56 > 80% 14 0,04 42 0,01 onzeker 

09L_G02 62 2 61 2,52 > 80% 104 2,30     onzeker 

09L_H12 62 2 15 4,47 > 80% 61 3,51     onzeker 

10L_A09 26 2 59 6,58 > 95% 25 1,26     goed 

10L_B01 26 1 21 4,68 > 80%         goed 

10L_B05 26 1 59 1,14 > 80%         goed 

10L_B10 26 2 59 2,44 > 80% 92 1,46     onzeker 

10L_C01 26 12 72 8,66 > 95% 108 8,52 96 4,44 onzeker 

10L_C02 26 11 75 10,26 > 95% 76 6,03 72 4,73 slecht 

10L_C07 26 2 19 4,37 > 95% 21 4,30     onzeker 

10L_C08 26 2 104 2,19 > 80% 39 1,95     onzeker 

10L_C12 26 3 58 1,63 > 80% 62 1,54 1 0,94 onzeker 

10L_D02 26 2 46 6,20 > 95% 14 1,33     slecht 

10L_D06 26 3 44 8,23 > 95% 62 0,50 20 0,03 slecht 

10L_E02 26 3 59 9,03 > 95% 92 1,99 104 0,43 goed 

10L_E12 26 2 15 7,03 > 95% 105 0,02     goed 

10L_F11 26 1 59 0,16 > 80%         onzeker 

10L_G01 26 2 59 12,45 > 95% 45 1,70     goed 

10L_G07 26 1 59 9,40 > 95%         goed 

10L_G09 26 2 19 3,02 > 95% 21 2,40     onzeker 

10L_G11 26 4 19 2,48 > 95% 62 0,41 21 0,36 slecht 

10L_H01 26 1 21 5,31 > 80%         goed 

10L_H03 26 4 15 7,22 > 95% 24 1,30 58 0,60 goed 

10L_H08 26 4 66 3,60 > 80% 65 2,24 21 1,25 slecht 

10L_H11 26 2 21 1,71 > 80% 10 0,40     goed 

11L_A01 26 4 43 1,16 > 95% 35 0,94 45 0,73 onzeker 

11L_A03 26 3 36 6,71 > 95% 61 1,95 14 1,29 slecht 

11L_A04 26 7 25 3,03 > 80% 49 2,98 34 2,97 slecht 

11L_B03 26 3 59 9,22 > 95% 92 1,39 56 0,80 goed 

11L_B08 26 12 104 7,01 > 95% 103 5,26 75 5,16 onzeker 

11L_B11 26 1 21 5,22 > 80%         goed 

11L_B12 26 1 21 4,87 > 80%         goed 



   

  

11L_C05 26 3 52 5,97 > 95% 62 2,48 93 0,09 slecht 

11L_C06 26 7 53 3,65 > 80% 1 3,11 62 2,67 onzeker 

11L_C09 26 1 14 7,04 > 95%         goed 

11L_D06 26 3 29 2,34 > 80% 14 0,48 86 0,10 slecht 

11L_D07 26 3 34 2,68 > 95% 21 1,96 49 0,92 onzeker 

11L_D09 26 2 21 7,85 > 95% 43 2,10     goed 

11L_E10 26 5 59 8,31 > 95% 56 3,59 53 2,37 goed 

11L_E11 26 3 14 6,17 > 95% 24 3,04 91 0,27 goed 

11L_F08 26 2 28 7,80 > 95% 21 3,00     slecht 

11L_G02 26 5 14 7,20 > 95% 86 2,38 15 2,11 goed 

11L_G09 26 1 21 0,65 > 80%         onzeker 

11L_G12 26 1 43 8,83 > 95%         goed 

11L_H05 26 23 80 2,22   81 2,22 62 2,17 onzeker 

12L_A02 26 1 59 5,48 > 80%         goed 

12L_A05 26 2 53 3,30 > 80% 14 1,21     slecht 

12L_A06 26 1 15 0,21 > 80%         onzeker 

12L_A08 26 3 21 2,95 > 80% 61 0,69 34 0,07 goed 

12L_A09 26 5 19 11,64 > 95% 1 1,96 21 0,72 slecht 

12L_B06 26 3 21 3,82 > 80% 34 0,80 16 0,71 goed 

12L_B09 26 3 49 3,59 > 95% 34 1,40 21 1,14 slecht 

12L_B10 26 2 59 8,01 > 95% 25 0,23     goed 

12L_B12 26 2 43 9,34 > 95% 39 0,43     goed 

12L_C03 26 6 59 6,66 > 95% 53 4,79 56 1,95 onzeker 

12L_C11 26 2 15 14,41 > 95% 78 1,41     goed 

12L_C12 26 5 58 3,40 > 80% 15 1,69 57 1,45 onzeker 

12L_D02 26 4 9 2,55 > 80% 87 2,40 12 1,81 onzeker 

12L_D04 26 3 13 7,09 > 95% 39 2,96 43 1,63 slecht 

12L_D07 26 2 21 5,21 > 80% 16 0,72     goed 

12L_E03 26 1 14 5,24 > 80%         goed 

12L_F05 26 1 59 4,27 > 80%         goed 

12L_F07 26 1 12 8,32 > 95%         goed 

12L_F08 26 1 21 6,21 > 95%         goed 

12L_F09 26 2 21 4,96 > 80% 16 0,46     goed 

12L_F11 26 1 12 10,36 > 95%         goed 

12L_G01 26 2 22 5,07 > 80% 62 0,64     slecht 

12L_G02 26 2 21 4,76 > 80% 49 0,18     goed 

12L_G05 26 2 10 8,29 > 95% 12 0,77     slecht 

12L_G06 26 1 21 6,35 > 95%         goed 

12L_G07 26 5 62 6,27 > 95% 93 2,84 52 1,50 goed 

12L_H02 26 2 21 7,41 > 95% 39 0,31     goed 

12L_H09 26 3 16 1,03 > 80% 62 0,97 22 0,92 onzeker 

12L_H10 26 1 21 1,48 > 80%         goed 

12L_H12 26 1 21 6,64 > 95%         goed 

13L_A05 26 2 22 9,81 > 95% 62 0,97     slecht 

13L_A06 26 3 21 7,10 > 95% 43 0,60 39 0,31 goed 

13L_A07 26 3 21 4,39 > 80% 62 0,76 61 0,33 goed 

13L_A08 26 3 53 3,71 > 80% 3 0,28 14 0,13 slecht 

13L_B10 26 1 21 0,86 > 80%         onzeker 

13L_B12 26 2 21 4,32 > 80% 62 0,08     goed 

13L_C03 26 3 28 7,13 > 95% 21 1,40 49 0,22 slecht 

13L_C05 26 2 59 9,50 > 95% 88 1,20     goed 

13L_C06 26 20 78 6,02 > 95% 85 5,99 72 4,88 onzeker 



   

  

13L_C08 26 3 21 6,58 > 95% 43 2,12 16 2,09 goed 

13L_D01 26 1 21 6,02 > 95%         goed 

13L_D02 26 1 21 6,79 > 95%         goed 

13L_D03 26 2 43 6,71 > 95% 45 0,75     goed 

13L_D10 26 2 21 5,82 > 95% 16 1,36     goed 

13L_D12 26 1 62 8,50 > 95%         goed 

13L_E01 26 3 59 12,28 > 95% 45 1,17 33 0,31 goed 

13L_E07 26 1 21 7,13 > 95%         goed 

13L_F02 26 4 22 3,71 > 80% 81 0,62 104 0,58 slecht 

13L_F03 26 2 62 0,96 > 80% 3 0,39     onzeker 

13L_F04 26 3 19 4,65 > 80% 21 2,65 16 1,32 onzeker 

13L_F07 26 3 43 6,73 > 95% 39 3,22 13 0,67 onzeker 

13L_F10 26 4 43 2,67 > 95% 39 1,91 2 0,38 onzeker 

13L_F11 26 5 56 9,93 > 95% 31 1,90 59 0,97 slecht 

13L_F12 26 1 12 11,61 > 95%         goed 

13L_G02 26 1 12 5,99 > 95%         goed 

13L_G03 26 1 12 5,99 > 95%         goed 

13L_G04 26 2 19 3,14 > 80% 21 3,04     onzeker 

13L_G09 26 1 12 9,83 > 95%         goed 

13L_G10 26 1 14 8,97 > 95%         goed 

13L_G11 26 2 21 8,53 > 95% 43 2,80     goed 

13L_H01 26 1 12 10,57 > 95%         goed 

13L_H02 26 1 15 8,81 > 95%         goed 

13L_H10 26 1 21 7,35 > 95%         goed 

13L_H11 26 2 14 6,79 > 95% 15 0,43     goed 

 

 



   

  

Bijlage 5: Selectie met merkers set 2 

ID nakomeling ID Moeder 
# mogelijke 

vaders 

Vader 1 Vader 2 Vader 3 
Selectie 

ID LOD Betrouwbaarheid ID LOD ID LOD 

01L_B08 14 1 12 13,21 > 95%         goed 

01L_D05 14 1 52 12,34 > 95%         slecht 

02L_A02 21 2 12 11,85 > 95% 51 2,07     goed 

02L_A08 21 1 12 11,29 > 95%         goed 

02L_D11 21 1 12 11,38 > 95%         goed 

02L_E07 21 1 20 8,39 > 95%         slecht 

02L_E09 21 1 12 10,38 > 95%         goed 

02L_G09 21 2 108 0,30 > 95% 8 0,30     slecht 

02L_H08 21 1 12 12,76 > 95%         goed 

03L_A09 12 2 82 7,29 > 95% 103 0,04     slecht 

03L_B06 12 1 1 5,66 > 95%         slecht 

03L_E01 12 1 1 8,25 > 95%         slecht 

03L_F08 12 2 36 2,09 > 95% 12 0,64     slecht 

03L_G04 12 1 12 9,11 > 95%         goed 

03L_H01 12 1 12 6,53 > 95%         goed 

03L_H04 12 1 12 6,82 > 95%         goed 

03L_H12 12 1 1 8,17 > 95%         slecht 

04L_B02 59 2 12 7,73 > 95% 85 0,30     goed 

04L_B06 59 1 52 14,66 > 95%         slecht 

04L_B09 59 1 12 10,33 > 95%         goed 

04L_B11 59 2 58 11,88 > 95% 85 0,65     slecht 

04L_D03 59 1 12 8,15 > 95%         goed 

04L_D05 59 1 12 6,19 > 95%         goed 

04L_D06 59 1 12 14,74 > 95%         goed 

04L_D11 59 2 12 10,24 > 95% 9 2,73     goed 

04L_E03 59 2 12 12,08 > 95% 34 1,35     goed 

04L_F02 59 3 12 9,34 > 95% 52 1,58 85 0,72 goed 

04L_F12 59 2 12 11,47 > 95% 57 4,40     goed 

04L_G03 59 2 12 9,80 > 95% 57 0,20     goed 

04L_G11 59 5 12 9,14 > 95% 81 3,28 93 1,15 goed 

05L_A08 15 1 12 8,96 > 95%         goed 

05L_C11 15 1 12 11,41 > 95%         goed 

05L_H07 15 1 1 13,82 > 95%         slecht 

06L_A04 104 1 69 9,62 > 95%         slecht 

06L_C10 104 1 37 8,54 > 95%         slecht 

06L_E09 104 6 80 5,52 > 95% 79 4,12 77 4,01 slecht 

06L_H08 104 10 85 8,19 > 95% 78 6,91 86 6,54 slecht 

07L_C12 72 1 19 13,28 > 95%         slecht 

08L_D02 43 1 24 13,18 > 95%         slecht 

08L_F07 43 5 82 11,46 > 95% 12 5,94 96 0,82 slecht 

08L_G11 43 2 108 2,84 > 80% 88 2,56     slecht 

08L_G12 43 1 12 9,83 > 95%         goed 



   

  

09L_D01 62 4 63 4,92 > 95% 12 3,57 61 2,17 slecht 

09L_E03 62 2 61 7,72 > 95% 12 0,49     slecht 

09L_F09 62 3 61 8,67 > 95% 3 7,08 12 1,45 slecht 

09L_F12 62 1 61 4,40 > 95%         slecht 

09L_G02 62 2 61 9,28 > 95% 3 7,70     slecht 

09L_H12 62 2 15 9,67 > 95% 61 6,72     slecht 

10L_B10 26 2 12 10,47 > 95% 92 0,45     goed 

10L_C01 26 7 12 16,75 > 95% 108 7,08 75 3,78 goed 

10L_C07 26 1 19 12,47 > 95%         slecht 

10L_C08 26 1 22 7,75 > 95%         slecht 

10L_C12 26 1 58 12,61 > 95%         slecht 

10L_F11 26 1 12 11,69 > 95%         goed 

10L_G09 26 1 19 10,79 > 95%         slecht 

11L_A01 26 1 45 11,25 > 95%         slecht 

11L_B08 26 10 12 13,18 > 95% 103 6,70 96 6,14 slecht 

11L_C06 26 3 53 4,48 > 95% 1 1,97 80 0,38 slecht 

11L_D07 26 1 12 11,67 > 95%         goed 

11L_G09 26 1 12 6,88 > 95%         goed 

11L_H05 26 1 1 11,65 > 95%         slecht 

12L_A06 26 1 48 5,20 > 95%         slecht 

12L_C03 26 2 12 9,93 > 95% 53 0,12     goed 

12L_C12 26 1 58 6,70 > 95%         slecht 

12L_D02 26 1 9 1,35 > 95%         slecht 

12L_H09 26 1 22 10,42 > 95%         slecht 

13L_B10 26 1 12 7,32 > 95%         goed 

13L_C06 26 12 52 10,31 > 95% 91 9,28 86 8,66 slecht 

13L_F04 26 1 19 13,64 > 95%         slecht 

13L_F07 26 2 12 14,42 > 95% 39 7,46     goed 

13L_F10 26 2 12 3,87 > 95% 45 3,43     slecht 

13L_G04 26 1 19 6,27 > 95%         slecht 

 

 

  



   

  

Bijlage 6: Alle geselecteerde goede nakomelingen 

Nakomeling Moeder Vader Nakomeling Moeder Vader Nakomeling Moeder Vader 

01L_A09 14 12 04L_F02 59 62 12L_A02 26 59 

01L_B07 14 15 04L_F03 59 62 12L_A08 26 21 

01L_B08 14 12 04L_F08 59 62 12L_B06 26 21 

01L_C02 14 12 04L_F12 59 62 12L_B10 26 59 

01L_C12 14 12 04L_G02 59 14 12L_B12 26 43 

01L_E03 14 62 04L_G03 59 62 12L_C03 26 59 

01L_F05 14 26 04L_G05 59 62 12L_C11 26 15 

01L_F07 14 12 04L_G11 59 62 12L_D07 26 21 

01L_F08 14 12 05L_A08 15 26 12L_E03 26 14 

02L_A02 21 14 05L_B01 15 14 12L_F05 26 59 

02L_A07 21 26 05L_B07 15 26 12L_F07 26 12 

02L_A08 21 26 05L_C11 15 26 12L_F08 26 21 

02L_B02 21 26 05L_H04 15 14 12L_F09 26 21 

02L_B04 21 26 05L_H05 15 14 12L_F11 26 12 

02L_B12 21 26 08L_B11 43 21 12L_G02 26 21 

02L_C04 21 12 08L_C12 43 59 12L_G06 26 21 

02L_D03 21 26 08L_D03 43 21 12L_G07 26 62 

02L_D11 21 26 08L_G05 43 14 12L_H02 26 21 

02L_E03 21 26 08L_G12 43 14 12L_H10 26 21 

02L_E09 21 26 08L_H07 43 62 12L_H12 26 21 

02L_E10 21 59 08L_H11 43 59 13L_A06 26 21 

02L_F03 21 26 10L_A09 26 59 13L_A07 26 21 

02L_G02 21 26 10L_B01 26 21 13L_B10 26 21 

02L_G04 21 15 10L_B05 26 59 13L_B12 26 21 

02L_H08 21 14 10L_B10 26 59 13L_C05 26 59 

03L_A04 12 26 10L_E02 26 59 13L_C08 26 21 

03L_D06 12 14 10L_E12 26 15 13L_D01 26 21 

03L_E07 12 14 10L_F11 26 59 13L_D02 26 21 

03L_E08 12 14 10L_G01 26 59 13L_D03 26 43 

03L_E10 12 21 10L_G07 26 59 13L_D10 26 21 

03L_E12 12 21 10L_H01 26 21 13L_D12 26 62 

03L_F07 12 14 10L_H03 26 15 13L_E01 26 59 

03L_F09 12 14 10L_H11 26 21 13L_E07 26 21 

03L_G04 12 26 11L_B03 26 59 13L_F07 26 43 

03L_G09 12 14 11L_B11 26 21 13L_F12 26 12 

03L_H01 12 26 11L_B12 26 21 13L_G02 26 12 

03L_H02 12 14 11L_C09 26 14 13L_G03 26 12 

03L_H04 12 21 11L_D07 26 21 13L_G09 26 12 

04L_A10 59 62 11L_D09 26 21 13L_G10 26 14 

04L_B02 59 62 11L_E10 26 59 13L_G11 26 21 

04L_B09 59 62 11L_E11 26 14 13L_H01 26 12 

04L_D03 59 21 11L_G02 26 14 13L_H02 26 15 

04L_D04 59 62 11L_G09 26 21 13L_H10 26 21 

04L_D05 59 62 11L_G12 26 43 13L_H11 26 14 

04L_D06 59 62 
  

 
  

 
04L_D11 59 12 

  
 

      

04L_E03 59 26 
   

      

 

  



   

  

Bijlage 7: p-waarden uit Statistica: Cultivar - Bloembuislengte 

Cultivar Astur Avanti Crossway Global Merviot Taifun K2086 

Gem. lengte 1,2097 1,2325 1,2263 1,0977 1,1697 1,2290 1,1960 

Astur   0,000000 0,000579 0,000000 0,000000 0,000002 0,002279 

Avanti 0,000000   0,175048 0,000000 0,000000 0,341544 0,000000 

Crossway 0,000579 0,175048   0,000000 0,000000 0,562143 0,000000 

Global 0,000000 0,000000 0,000000   0,000000 0,000000 0,000000 

Merviot 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   0,000000 0,000000 

Taifun 0,000002 0,341544 0,562143 0,000000 0,000000   0,000000 

K2086 0,002279 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   

 


