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Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe
Software en methoden:
In het project hebben we via twee methoden gewerkt aan het faseren/haplotyperen van
genetische merkers op de homologe chromosomen, voor zowel sequence read data als voor
gefaseerde SNPs die gescoord zijn op SNP arrays (Ehsan Motazedi en Roeland Voorrips).
Alle modules binnen de R software polymapR (voor constructie van genetische kaarten voor
polyploiden) zijn uitgebreid, verbeterd en geschikt gemaakt voor triploide populaties uit kruisingen
van een diploide met een tetraploide ouder. De software is op de CRAN website voor R-software
beschikbaar gemaakt. Daarnaast zijn er verbeteringen toegevoegd voor het vinden van de
koppelingen tussen homologen (‘brugmerkers’).
Er is een begin gemaakt met simulaties van multi-ouder populaties van een polyploid
kruisbevruchtend gewas, met verschillende statistische modellen voor de analyse en verschillende
scenario’s voor de totstandkoming van die populaties (uit founders die juist zeer verwant zijn of
uit founders die veel minder verwant zijn).
Sequencing:
Met bait capture sequencing zijn sequentiereads voor een F1-populatie voor prei met
bioinformatica-tools geanalyseerd voor SNP-detectie, SNP dosage bepaling en haplotypering.
Een batch met 7x12 genotypen van aardappel, Alstroemeria en chrysant is gedaan, waaruit blijkt
dat er nogal wat variatie is in opbrengst, zodat optimalisatie nodig is.
Gewasspecifiek:
Met een nieuw algoritme waarin ouder-informatie benut wordt en vergeleken met de uitsplitsing in
de nakomelingschap (fitParents) is het gelukt om voor Alstroemeria 99% van de splitsende
merkers succesvol te scoren op dosage. Een eerste triploide kaart is gemaakt. Daarnaast heeft dit
geleid tot veel correcties voor een tetraploide populatie (17% van de merkers gecorrigeerd).
Voor chrysant zijn nieuwe populaties gegenereerd die nu gegenotypeerd worden.
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In Phalaenopsis zijn SNPs gedetecteerd en geselecteerd voor een SNP array waarbij een
genetische kaart wordt gemaakt in een aanverwant project en een associatie panel zal worden gegenotypeerd voor validatie van de ontwikkelde statistische modellen van multi-ouder populaties in
dit project.
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PhD Thesis
Geert van Geest. Disentangling hexaploid genetics: Towards DNA-informed breeding for
postharvest performance in chrysanthemum. PhD Thesis (2017)
Published software
CRAN website: PolymapR
Presentations and meetings/workshops
Smulders MJM high-density SNP maps for genetics and genomics in tetraploid rose. Keynote
lecture, ISHS International rose conference, Angers, France. July 2017
Startup and progress meetings with all the project partners (3x: 23 Februari, 27 Juni, 29
November)
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