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Abstract van het doctoraal onderzoek 
 
Rode klaver (Trifolium pratense) is een kort levende meerjarige plant geteeld in gematigde 

klimaten ofwel in monocultuur ofwel in gras-klaver mengsels. De lage persistentie is 

gedeeltelijk te wijten aan de intrinsieke groei en hergroei eigenschappen van de rode 

klaverplant, welke beïnvloed worden door de scheut architectuur. De huidige kennis van 

de genetische en fysiologische factoren die vertakking in rode klaver reguleren is echter 

zeer beperkt. Het algemeen doel van dit doctoraat was daarom om het belang van de drie 

basis processen die architectuur van planten bepalen (axillaire meristeem initiatie, 

knopdormantie en knopuitgroei) te onderzoeken. Ten tweede wilden we het verband 

bepalen tussen plant architectuur en hergroei. Om dit te bereiken, werden zowel de 

morfologische als de genetische variatie van plant architectuur bestudeerd in zes rode 

klaver genotypen. 

Uit een morfologische analyse konden we besluiten dat zowel nodevorming 

(knopdormantie inbegrepen) als knopuitgroei belangrijk zijn in het verklaren van 

vertakkingsverschillen. Het selecteren van genotypen met een hoog aantal takken, korte 

internoden en met de mogelijkheid om groei te hervatten vanuit de overblijvende noden 

na knippen, zou moeten toelaten om cultivars te bekomen met een goede hergroei. Uit 

een genetische analyse bleek dat verschillen in expressie niveaus en/of het optreden van 

polymorfismen in genen betrokken in knopuitgroei bepaalde verschillen in vertakkings-

patroon tussen rode klaver planten kunnen verklaren. Fysiologische experimenten 

resulteerden in kleine verschillen in auxine en strigolacton synthese en gevoeligheid, welke 

mogelijk de oorzaak zijn van de geobserveerde vertakkingsverschillen. 

We bekwamen dus veelbelovende resultaten die in toekomstig onderzoek met een groter 

aantal genotypen gevalideerd dienen te worden om morfologische en genetische merkers 

te identificeren die gebruikt kunnen worden in de veredeling van rode klaver. 
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