Module Fokkerij en
voortplanting paarden

De CO2-voetafdruk van dit
drukwerk is berekend met
ClimateCalc en
gecompenseerd bij:
treesforall.nl
www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000057/NL

96003 Fokkerij en voortplanting paarden.indd 1

18-04-19 11:00

Colofon
Auteur
Brony Lievense
Redactie
Karin Spanjersberg
Beeldverwerking
Arka Media
Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Bent u desondanks van mening dat we u hebben benadeeld, dan kunt u contact
met ons opnemen.
Eerste druk, 2019
© 2019 Ontwikkelcentrum, Nederland
Email: info@ontwikkelcentrum.nl
Internet: www.ontwikkelcentrum.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelcentrum.

96003 Fokkerij en voortplanting paarden.indd 2

18-04-19 11:00

Inhoudsopgave
Inleiding
Hoofdstuk 1 Erfelijkheidsleer
1.1 Oriëntatie

7
9
9

1.2 Ontwikkeling van het paard

10

1.3 Erfelijke eigenschappen

13

1.4 Overerving van eigenschappen

18

1.5 Monogene kruisingen

23

1.6 Digene kruisingen

25

1.7 Erfelijke gebreken

27

1.8 Inteelt

31

1.9 Kruising en heterosis

36

1.10 Erfelijke aanleg en erfelijkheidsgraad

39

1.11 Samenvatting

43

1.12 Opdrachten

45

Begrippenlijst

49

Hoofdstuk 2 Stamboeken en keuringen

53

2.1 Oriëntatie

53

2.2 KWPN

54

2.3 Andere stamboeken

66

2.4 Onderzoeken en beoordelingen

71

2.5 Samenvatting

76

2.6 Opdracht

78

Begrippenlijst

79

Hoofdstuk 3 Fokken in de praktijk

81

3.1 Oriëntatie

81

3.2 Het fokdoel

82

3.3 Fokwaarde bepalen

87

3.4 Fokwaarden en index

94

3.5 Verbetering door selectie

97

3.6 Fokkerijplan

100

3.7 Samenvatting

106

3.8 Opdrachten

108

Begrippenlijst

109

96003 Fokkerij en voortplanting paarden.indd 3

18-04-19 11:00

Hoofdstuk 4 De merrie en de hengst

113

4.1 Oriëntatie

113

4.2 Geslachtskenmerken

114

4.3 Het voortplantingsorgaan van de hengst

116

4.4 Het voortplantingsorgaan van de merrie

123

4.5 De vruchtbaarheidscyclus

130

4.6 Samenvatting

138

4.7 Opdracht

139

Begrippenlijst

140

Hoofdstuk 5 Voortplantingstechnieken

145

5.1 Oriëntatie

145

5.2 Natuurlijk dekken

146

5.3 Kunstmatige inseminatie

149

5.4 Overige voortplantingstechnieken

158

5.5 Samenvatting

164

5.6 Opdracht

165

Begrippenlijst

165

Hoofdstuk 6 De drachtige merrie

169

6.1 Oriëntatie

169

6.2 Het moment van bevruchting

170

6.3 Drachtigheidsonderzoek

173

6.4 De dracht

178

6.5 Problemen bij de dracht

182

6.6 Samenvatting

187

6.7 Opdracht

188

Begrippenlijst

189

Hoofdstuk 7 De geboorte van het veulen

191

7.1 Oriëntatie

191

7.2 Voorbereiden op de geboorte

192

7.3 De geboorte

197

7.4 Nazorg van merrie en veulen

203

7.5 Samenvatting

208

7.6 Opdrachten

209

Begrippenlijst

210

96003 Fokkerij en voortplanting paarden.indd 4

18-04-19 11:00

Hoofdstuk 8 Het veulen

213

8.1 Oriëntatie

213

8.2 Gedrag

214

8.3 De zoogperiode

218

8.4 Op eigen benen

221

8.5 Samenvatting

226

8.6 Opdracht

227

Begrippenlijst

228

96003 Fokkerij en voortplanting paarden.indd 5

18-04-19 11:00

96003 Fokkerij en voortplanting paarden.indd 6

18-04-19 11:00

Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER PAARDENSPORT EN -HOUDERIJ
De module ’Fokkerij en voortplanting van paarden’ is onderdeel van een serie modulen van het
Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Paardensport en -houderij. De inhoud van deze
module sluit aan bij het basisdeel van dit kwalificatiedossier onder kerntaak B1-K3: ‘Verzorgen
paarden’.
De module is geschreven voor niveau 3 en 4. Het aantal studielasturen (sbu) is 60. De module
bestaat uit deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 3) en deel 2 (hoofdstuk 4 tot en met 8).

DEEL 1
Deel 1 gaat over de fokkerij. Hoofdstuk 1 is vrij uitgebreid en gaat over biologie en erfelijkheidsleer (genetica). Hiermee leg je een stevige basis om alle kennis die je in deze module
opdoet goed te kunnen toepassen in de praktijk. Hoofdstuk 2 leert je wat de fokkerij als (fok)
doel zou moeten hebben volgens verschillende stamboeken.
De informatie uit hoofdstuk 1 en 2 wordt in hoofdstuk 3 toegepast op de praktische kant van
de fokkerij. Je leert hoe een paard volgens de richtlijnen van stamboeken wordt beoordeeld en
geselecteerd. Ook leer je welke gegevens je nodig hebt om een juiste keuze te maken als je een
veulen wilt fokken.

DEEL 2
Deel 2 gaat over de voortplanting bij paarden. In deel 1 heb je veel geleerd over het fokken van
paarden. Zo heb je kunnen onderzoeken welke merrie je door welke hengst wilt laten bevruchten. Om dit in de praktijk te kunnen toepassen moet je weten hoe de geslachtsorganen eruitzien en hoe ze werken. Ook moet je weten welke hormonen een rol spelen bij de voortplanting.
Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 leer je op welke manieren een merrie drachtig kan worden. In hoofdstuk 6
wordt beschreven op welk moment je de merrie moet laten dekken of insemineren, en hoe
je kunt nagaan of de merrie drachtig is. Ook wordt uitgelegd hoe de dracht verloopt, hoe de
foetus zich ontwikkelt en welke problemen er kunnen ontstaan tijdens de dracht.
Hoofdstuk 7 gaat over de voorbereidingen voor de geboorte. Je leert onderscheid te maken
tussen een normale en een afwijkende geboorte en hoe je in beide gevallen moet handelen.
Ook de nazorg van merrie en veulen wordt beschreven. Hoofdstuk 8 ten slotte geeft informatie
over het gedrag en de gezondheid van het veulen totdat het ongeveer een jaar oud is.
De auteur en het Ontwikkelcentrum wensen je veel plezier en succes bij het werken met deze
module.
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk heb je de volgende leerdoelen behaald.
• Je kunt uitleggen hoe eigenschappen genetisch overerven.
• Je kunt kruisingsschema’s opstellen en toepassen.
• Je kunt uitleggen wat de begrippen verwantschap, inteelt en kruisen betekenen.
• Je kunt uitleggen welke gevolgen verwantschap, inteelt en kruisen hebben voor
de fokkerij.
• Je kunt uitleggen welke betekenis een drager heeft voor de fokkerij.
• Je kunt drie categorieën van erfelijke gebreken benoemen.
• Je kunt twee kruisingsmethoden en hun varianten benoemen.
• Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met erfelijke aanleg voor een bepaald kenmerk.
• Je kunt uitleggen hoe je dieren selecteert voor de fokkerij op basis van erfelijkheidsgraad en fokwaarde.
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Hoofdstuk 1

Erfelijkheidsleer

1.1

ORIËNTATIE

De allereerste paarden zagen er heel anders uit dan het huidige paard. Er zijn verschillende
factoren die invloed hebben gehad op de ontwikkeling van het oerpaard naar het huidige paard.
Een van die factoren is de verandering van de leefomstandigheden. Ook mensen hebben een
belangrijke rol gespeeld bij deze ontwikkeling, omdat zij het paard voor allerlei doeleinden
wilden gebruiken. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende paardenrassen ontstaan. Dat
gebeurde eerst door natuurlijke selectie. Later ging men gericht selecteren en kruisen. Wil je
gericht fokken voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor het verbeteren van prestaties? Dan heb
je kennis nodig over de manier waarop erfelijke eigenschappen van ouders op nakomelingen
worden doorgegeven. Dit wordt erfelijkheidsleer genoemd.
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1.2

ONTWIKKELING VAN HET PAARD
HET PROCES VAN EVOLUTIE
Het paard van nu ziet er heel anders uit dan het oerpaard waaruit het is
ontstaan. In de loop van miljoenen jaren is zijn uiterlijk veranderd, maar ook
zijn afmetingen. Dit gebeurde doordat het paard zich moest aanpassen aan
allerlei veranderende leefomstandigheden. Het klimaat veranderde bijvoorbeeld, waardoor ook de plantengroei veranderde. Het paard moest overleven
in een ander landschap met ander voedsel. De bouw van de voet paste zich
langzaam aan en de tanden kregen een andere vorm. Het langzame proces
waarin organismen (dus ook paarden) zich aanpassen aan veranderende

Evolutie

omstandigheden noemen we evolutie.

Afb. 1.3 De evolutie van het paard: van Eohippus (ongeveer 60 miljoen jaar geleden) naar Equus
Fokken is geen gokken

WIST JE DAT?
De eerste paardachtige was Eohippus, een diertje dat in het bos
leefde en zo groot was als een hond. Eohippus was 25 tot 45 cm
hoog. Zijn achterpoten waren langer dan zijn voorpoten. Hij had
een korte kop en een lange staart. Eohippus leefde ongeveer 60
miljoen jaar geleden.
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DE EVOLUTIE VAN HET PAARD
Doordat leefomstandigheden veranderden, verspreidden paarden zich over
grote delen van de wereld. Ze leefden in groepen die (soms deels, soms helemaal) van elkaar gescheiden waren door barrières, zoals zeeën of bergketens.
Populatie

Zo’n groep wordt een populatie genoemd. Binnen een populatie paren de
dieren met elkaar. Deze dieren hebben bepaalde erfelijke eigenschappen, zoals vachtkleur, schofthoogte en bouw. Als je heel ver teruggaat in de tijd, dan
zie je dat alle individuen in een populatie familie van elkaar zijn. De sterkste
hengsten zijn de leiders. Zij dekken in principe de meeste merries. Zij hebben ook de eerste keuze uit de merries. De dieren die zich het best kunnen
aanpassen aan de leefomstandigheden zijn het sterkst. Zij kunnen het best
overleven.

Afb. 1.4 Groepen paarden leefden gescheiden van andere groepen en vormden zo een populatie.

Natuurlijke selectie
Bij de wilde paarden kregen vooral de sterkste dieren nakomelingen. Zij
konden hun eigenschappen doorgeven aan de volgende generatie. De
zwakkere dieren hadden zich niet zo goed aangepast. Zij kregen veel minder
Afb. 1.5 De Engelse bioloog
Charles Darwin

Natuurlijke selectie

(of helemaal geen) nakomelingen. Hun eigenschappen verdwenen daardoor
langzaam uit de groepsvoorraad van erfelijke eigenschappen. Dit verschijnsel heet natuurlijke selectie. Individuen die het best aan de leefsituatie zijn
aangepast, hebben de grootste kans om te overleven. Dit principe werd voor
het eerst beschreven door de Engelse bioloog Charles Darwin (1809-1882). Hij
noemde het ‘survival of the fittest’. Hierdoor verandert in de loop van de tijd
het uiterlijk en het uithoudingsvermogen van alle individuen in een populatie.
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Kruisen
Af en toe kan er toch ‘vers bloed’ in een populatie komen. Dit gebeurt als een
dier van buitenaf gaat meedoen aan de paringen in de populatie. We spreken
Kruisen

dan van kruisen. Door kruisen worden nieuwe erfelijke eigenschappen van
buiten de groep toegevoegd aan de bestaande voorraad. Zo kan bijvoorbeeld
het gedrag van de nakomelingen in de populatie veranderen. Dit proces gaat
heel langzaam. Pas na meerdere generaties wordt zo’n verandering zichtbaar.

DOMESTICATIE
Gedomesticeerd

De meeste paarden zijn tegenwoordig gedomesticeerd: ze zijn veranderd van
een wild dier in een huisdier. De meeste paarden die nu in het wild leven zijn
geen echte wilde paarden, maar verwilderde paarden. Het enige wilde paard
dat nog voorkomt is het przewalskipaard uit Mongolië. Men weet niet precies wanneer het paard gedomesticeerd is. Er zijn aanwijzingen dat mensen
in Centraal-Azië al 3000 jaar voor Christus paarden bereden. Een belangrijk
kenmerk van huisdieren is dat hun leven voor een groot deel onder controle
van mensen staat. Dat gebeurde ook met de partnerkeuze van een gedomesticeerde hengst of merrie. Mensen gingen bepalen door welke hengst een
merrie werd gedekt. Op die manier kreeg de mens invloed op de erfelijke
eigenschappen van een paardenras.

Afb. 1.6 Het przewalskipaard uit Mongolië is het enige wilde paard dat nog voorkomt.

FOKKERIJ
Als we spreken over fokkerij, dan hebben we het niet meer over natuurlijke
Kunstmatige selectie

selectie, maar over kunstmatige selectie. Bij natuurlijke selectie gaat het
om de mate waarin een dier zich weet aan te passen aan zijn leefomgeving.
De dieren die zich het best kunnen aanpassen, zijn de dieren die overleven en zich voortplanten. In de fokkerij is sprake van kunstmatige selectie.
Mensen bepalen welke dieren overleven en welke dieren nakomelingen
mogen krijgen. Het doel van selectief fokken is het verbeteren van erfelijke
eigenschappen van (huis)dieren in de volgende generatie. Mensen selecte-
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ren daarvoor ouderdieren die het best presteren op eigenschappen die van
tevoren bepaald zijn, zoals bouw (exterieur), beweging, sportprestaties en
gezondheid. Het is de bedoeling dat nakomelingen daarop beter scoren dan
hun ouders. Een voorwaarde is wel dat die eigenschappen erfelijk zijn. Een
eigenschap is erfelijk als deze afhankelijk is van de genetische aanleg van een
dier. De genetische aanleg is vastgelegd in het DNA. Hierover gaat de rest van
dit hoofdstuk.

VRAGEN
1.

Leg uit wat evolutie is.

2.

Wat is een populatie?

A.

alle organismen van een soort in een bepaald gebied

B.

gedomesticeerde dieren in een bepaald gebied

C.

organismen die zeer populair zijn bij mensen

D.

ouderdieren die het best presteren binnen hun soort

3.

Leg uit wat bedoeld wordt met natuurlijke selectie.

4.

Wat is het voordeel van kruisen?

5.

Je wilt bepaalde eigenschappen bij paarden verbeteren. Aan
welke voorwaarde moeten die eigenschappen dan voldoen?

1.3

ERFELIJKE EIGENSCHAPPEN
DE WETTEN VAN MENDEL
De monnik Gregor Mendel (1822-1884) ontdekte in 1865 dat eigenschappen
van planten overerven van ouder op nakomeling. Hij ontdekte later ook dat
nakomelingen de helft van hun erfelijke aanleg van de vader krijgen en de
andere helft van de moeder. Dit geldt voor alle levende wezens die zich ge-

Geslachtelijke

slachtelijk voortplanten. Bij geslachtelijke voortplanting wordt het DNA van

voortplanting

twee individuele organismen gecombineerd in een nakomeling. Stel, een reu
en een teef planten zich voort. Elke pup krijgt dan de helft van zijn erfelijke informatie van de reu en de andere helft van de teef. Tijdens het voortplanten
vindt samensmelting plaats van de erfelijke eigenschappen van het vaderdier
(in een spermacel) en die van het moederdier (in een eicel). Het bestuderen
van de manier waarop eigenschappen van ouder op nakomeling worden

Genetica

overgedragen, wordt genetica of erfelijkheidsleer genoemd.

erfelijkheidsleer
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WIST JE DAT?
Gregor Mendel woonde in een klooster in wat nu Tsjechië heet.
Daar deed hij kweekproeven met erwten. Door elke plant te nummeren kon hij precies bijhouden welke plant welke andere plant
bestoof. Dat deed hij zelf door de stampers met een penseel te
bestuiven en de meeldraden weg te knippen.
Afb. 1.7 Gregor Mendel hield
zich bezig met erfelijkheidsleer bij planten.

GENOTYPE EN FENOTYPE
Mendel ontdekte ook iets anders. Wie je bent wordt niet alleen bepaald door
de erfelijke eigenschappen die je van je vader en moeder hebt gekregen.
Wie je bent wordt ook bepaald door wat je hebt meegemaakt en hoe je bent

Milieu

opgevoed. Dit noemen we de invloed van het milieu. Het resultaat van de

Genotype

erfelijke eigenschappen (de genen) noemde Mendel het genotype. De invloed

Fenotype

van het milieu en het genotype samen wordt het fenotype genoemd. Het fenotype is alles wat je aan de buitenkant van een organisme kunt waarnemen.
Een voorbeeld van een fenotype is de schofthoogte van een paard. Een paard
kan een hoge schofthoogte ontwikkelen als hij goed te eten krijgt. Krijgt hij
onvoldoende voer of is het voer van slechte kwaliteit, dan zal hij nooit een
hoge schofthoogte krijgen. Een paard kan ook een hoge schofthoogte ontwikkelen omdat hij daarvoor aanleg heeft. Het zit in zijn genen, zeggen we dan.
Paarden die aanleg hebben om klein te blijven, zullen nooit grote paarden
worden, ook al voer je ze goed. Om die hoge schofthoogte te krijgen heb
je dus aan de ene kant de aanleg (genen) nodig, en aan de andere kant de
omstandigheden (milieu). Samen bepalen zij het fenotype, dus datgene wat je
ziet. In een formule ziet dat er zo uit:
fenotype = genotype + milieu

Afb. 1.8 De hoogte van een paard (de schofthoogte) is genetisch bepaald, maar wordt ook beïnvloed door gezondheid en voeding.
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ERFELIJKHEIDSGRAAD
Niet alle eigenschappen zijn even erfelijk. Voor sommige kenmerken zijn de
milieuomstandigheden veel belangrijker dan de genetische aanleg. Voor anErfelijkheidsgraad

dere kenmerken is genetische aanleg het belangrijkst. De erfelijkheidsgraad
van een kenmerk laat zien hoe erfelijk een bepaald kenmerk is. Anders gezegd: hoeveel succes je kunt bereiken met selectie op een bepaald kenmerk.
Vachtkleur heeft een hoge erfelijkheidsgraad. Dit betekent dat selectie veel
invloed heeft op deze eigenschap.
Denk bijvoorbeeld aan de vele verschillende kleuren kanaries en bloemen
die er zijn. Andere eigenschappen hebben een veel lagere erfelijkheidsgraad.
Een voorbeeld is vruchtbaarheid. Milieu, voeding, gezondheid en omstandigheden tijdens de bronst hebben veel meer invloed op de vruchtbaarheid.
Als alle verschillen tussen dieren alleen worden veroorzaakt door genetische
verschillen, dan is de erfelijkheidsgraad 1. Als de verschillen helemaal niet
worden veroorzaakt door genetische verschillen, maar puur door de omgeving, dan is de erfelijkheidsgraad 0.

WIST JE DAT?
De erfelijkheidsgraad van osteochondrose bij paarden is 0,23 en
die van berijdbaarheid is 0,29. De erfelijkheidsgraad van eigewicht
bij kippen is maar liefst 0,60 en die van wolgewicht bij schapen is
0,47. Handig om te weten voor de fokkerij!

BETEKENIS VOOR FOKKERIJ
Als je met dieren wilt fokken, dan moet je kennis hebben van genetica. Met
die kennis kun je de gewenste erfelijke eigenschappen (genen) in een dier
bij elkaar krijgen. Met andere woorden: het ideale genotype krijgen. Het is
ook belangrijk dat je kennis hebt van de milieufactoren die bepalen of de
genetische aanleg zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij moet je
jezelf bepaalde vragen stellen. Krijgt het dier de optimale voeding? Kan hij
zijn natuurlijke gedrag voldoende uiten? Is het stalklimaat optimaal? Erfelijke
eigenschappen die in aanleg aanwezig zijn, kunnen alleen optimaal in het
fenotype zichtbaar worden als de milieuomstandigheden optimaal zijn.

96003 Fokkerij en voortplanting paarden.indd 15

18-04-19 11:00

16

Erfelijkheidsleer

CHROMOSOMEN
Het lichaam van een mens of dier is
opgebouwd uit cellen. Denk bijvoorbeeld aan huidcellen, botcellen,
darmcellen, zenuwcellen en spiercellen. Deze lichaamscellen hebben een
Chromosomen

celkern. In de celkern zitten chromosomen. Dat zijn de dragers van alle
erfelijke eigenschappen. Chromosomen zijn opgebouwd uit DNA. Elk
chromosoom komt in een celkern

Afb. 1.9 Een overzicht van het aantal chromosomenparen van enkele diersoorten

twee keer voor. Er zijn dus
chromosomenparen. Bij elke diersoort ligt er een vast aantal chromosomenparen in de celkern. Dit zie je in de tabel.

Geslachtschromosomen
Geslachtschromosoom

Een geslachtschromosoom is een chromosoom dat voor de bepaling van het
geslacht zorgt. Bij zoogdieren bestaan twee typen geslachtschromosomen:
het X-chromosoom en het Y-chromosoom. Vrouwelijke zoogdieren hebben
twee X-chromosomen in hun celkernen. Mannelijke zoogdieren hebben één
X-chromosoom en één Y-chromosoom in hun celkernen.

WIST JE DAT?
De meeste dieren (ook de mens) hebben één paar geslachtschromosomen. Het DNA in dit paar chromosomen bepaalt het geslacht
van een nakomeling. De reuzenfluitkikker heeft maar liefst zes
paar geslachtschromosomen en een vogelbekdier vijf paar.

GENEN
Erfelijke eigenschappen liggen in
DNA-codes op de chromosomen. Een
code is een stukje DNA dat gaat over
één bepaalde eigenschap. Zo’n code
Gen

wordt een gen genoemd (meervoud:
genen). Op een chromosoom kunnen veel verschillende genen liggen.
Omdat er veel verschillende genen
op een chromosoom liggen, ligt er

Afb. 1.10 Omdat chromosomen in paren voorko-

op een chromosoom informatie over men, komt een gen met een bepaalde eigenveel verschillende eigenschappen. Op schap twee keer voor in elke cel.
de chromosomen van een mens
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liggen ongeveer 21.000 genen. Genen spelen dus een hoofdrol bij de erfelijkheid. Via genen geven individuen erfelijke eigenschappen door aan hun nakomelingen. Omdat elke chromosoom in elke lichaamscel twee keer voor komt
(in chromosomenparen), komen alle genen ook twee keer voor in elke cel.

Allelen
Elke eigenschap in het lichaam wordt dus door twee genen bepaald. De
Allel

informatie die op het gen ligt, noemen we het allel. Op het gen voor oogkleur bijvoorbeeld kunnen de allelen bruin of blauw liggen. Voor sommige
eigenschappen (dus voor sommige genen) bestaan twee allelen, voor andere
bestaan er meer.

UIT DE PRAKTIJK
DNA-PROFIEL
In 1954 ontdekten de onderzoekers Watson en Crick dat chromosomen
bestaan uit DNA (deoxyribonucleic acid, in het Nederlands desoxyribonucleïnezuur). In het DNA zijn de erfelijke eigenschappen van een

Afb. 1.11 Ieder individu heeft
zijn eigen DNA-streepjescode.

individu precies ‘beschreven’. In de kern van elke lichaamscel ligt dus
DNA met de informatie voor het hele lichaam. Door onderzoek weten we steeds meer over DNA. Die kennis kunnen we gebruiken om
bijvoorbeeld afwijkingen bij diersoorten te voorkomen. Daarbij speelt
het DNA-profiel een belangrijke rol. Elk individu heeft een patroon van
DNA-structuren dat in alle lichaamscellen voorkomt. Aan dit patroon
is het individu te herkennen. Zo kan iemand op basis van zijn haar,
speeksel of sperma (waarin het DNA-profiel herkenbaar is) worden
geïdentificeerd. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om daders van misdrijven op te sporen. Bij paarden kan het DNA-profiel worden gebruikt om
te bepalen of een paard drager is van een erfelijke ziekte, zoals dwerggroei bij Friese paarden.

VRAGEN
6.

Hoe noemen we het resultaat van de erfelijke eigenschappen
van een dier?

7.

Hoe noemen we alle eigenschappen tezamen die we bij een dier
kunnen waarnemen?

8.

Door welke twee factoren wordt het fenotype bij een dier bepaald?
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