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- 1Mijnheer deRectorMagnificus,Dames enHeren,

In 1978 isdoordemassamedia uwaandacht gevraagd
voor de eerste levensvatbaremenselijke reageerbuisbaby.
Ten onrechte suggereert hetwoord reageerbuisbaby, althans
bij demens,dat zich ineen reageerbuismet eenvoedingsmedium eenvolledigmenselijk individu zouhebben ontwikkeld. Dewerkelijkheid isechter anders.Twee engelse
artsenverwijderden bij eenvrouw,diewegens het niet
functioneren vande eileider onvruchtbaar was,eenonbevruchte eicel.Dezewerd buitenhet lichaam ineenkweekmedium bevrucht ennadat deze bevruchte eicel enkele
celdelingen hadden ondergaan,werd het embryo teruggetransplanteerd indebaarmoeder. Injuli 1978werd de
eerste 'reageerbuisbaby' geboren.We kunnen indit geval
beter sprekenvan bevruchting, gevolgd door enkele celdelingen ineenreageerbuis. Inanalogiemet dit verhaal
kan iknu reeds zeggen,dat bevruchting invitro ook bij
plantenkanworden gerealiseerd, dochdat het terugtransplanterenvan eenembryo indeplant nog nooit isgerealiseerd enookweinig zinvol lijkt.
In 1978bent uviademassamedia ook geconfronteerd
met hetklonen,d.w.z.het op ongeslachtelijke wijze
vermeerderen,vandemens. Indienmenhet boekvan de
wetenschapsjournalist Rorvik (1)weinig kritisch leest,
zouunog gelovendathetwaar isook.Hij beschrijft
hoena isolatievan een onbevruchtemenselijke eicel en
deverwijdering vandehaploïdecelkern daaruit,een
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Uit deze cel,een fusie tussencytoplasmavandemoeder
eneenkernvan devader,ontwikkelt zich ineenkweekmedium eenblastocyst,die zichvervolgens na overplanting
indebaarmoedervan eenjongevrouw ontwikkelt tot een
mannelijkebaby.Rorvik (1)suggereert slechts,datde
mens opdezewijze teklonen zou zijn.Zijnboek isgelukkig pure science fiction enhethoeftbij geenvanude
valseverwachting tewekken,dat erviavegetatievevermeerdering eennieuw aards levenvoor dedeur zoustaan.
Bijplantendaarentegen ishetvegetatief vermeerderen
inkweekbuizen,zijhetvolgens eengeheel ander systeem
danviakerntransplantatie enz.,aandeordevandedag.
Indienu nadeze inleiding,ennietbeterwetend,
zoudenken,dat ikvandaag het ambt aanvaard van lector
ingynaecologie,heeftuhetmis.Het is slechtsmijn
bedoeling omu tevoerennaar deplantaardige reageerbuisbaby's enklonen,dieheelwat realistischer zijndan
demenselijke.Later inmijnverhaal zal iku ookmoeten
confronterenmet hetprobleemvan abortus,bij planten
weliswaar geenprovocatus,doch slechtshetvoorkomen
daarvan.Dus tocheenbeetje 'plantengynaecologie'.

Plantaardige reageerbuisbaby's
Debasisvoor het ontstaanvan plantaardige reageerbuisbaby's invitrowerd in 1838-1839 infeite gelegd
door de formulering vande totipotentietheorie door
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en tegroeien.Zijbezitten deeigenschappen om,netzoalsdebevruchte eicel,eenvolledig organisme tereproduceren. In iedere cel zijndeeigenschappen aanwezig om
eenvolledig individu tevormen.
Dochwat zijnnuplantaardige reageerbuisbaby's?
Hoekunnenwe ze latenontstaan enwaaruit ontstaan ze?
Wat zijndemotieven om ze te latenontstaan? En zijner
gevaren aanhet ontstaanverbonden? Dat zijnde kernvragen
bijhetbedrijvenvan een speciaal soort plantenteelt,
die ikmet denaamvanplantenteelt inkweekbuizenheb
aangeduid(2).
Plantaardige reageerbuisbaby's zijncomplete plantaardige individuen,dieopkunstmatige voedingsmedia en
onder steriele omstandigheden,dusonder uitsluiting van
microörganismen, ontstaan.Het zaluduidelijk zijn,dat
wemet dezenogal gecompliceerde miniteelt ietsophet
ooghebben,datniet gerealiseerd kanworden inhetveld,
indekas ofaanof indeplant.Erwordt dus eenhulpmiddel, infeite een zeerbeschermde teeltondergeconditioneerde omstandigheden, toegepast,die uiteindelijk
leidt toteen individu of groepenvan individuen,die
normaliter niet zoudenontstaan.
Reageerbuisbaby's kunnen regenererenuitprotoplasten (cellen zonder celwand), cellen,weefsels,organen,
embryo's of zaden.Het zalunietverwonderen,dathet
latenontstaanvaneencompleet individu invitro veel
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eenembryo of zaad danaangeïsoleerdeprotoplasten, cellenofweefsels. Indien ni. deontwikkeling reeds inof
aandeplant relatief ver isvoortgeschreden,hoeft in
de reageerbuis 'slechts' ietsvoltooid teworden.Moeten
wedaarentegen de geheledifferentiatie enmorfogenese
m vitro latengeschieden,dankunnenwe sprekenvan
'kunst envliegwerk'.
Het ontstaanvanplantaardige reageerbuisbaby's in
vitrokanmen indelen in3categorieën:
1. Het ontstaanvan individuenwaarbij deoorspronkelijkeorganisatiestructuur min ofmeer behouden
blijft.Hiertoe kunnenwe rekenende ontwikkeling
van zaden,embryo's,meristemenen scheuttopjes,tot
complete individuen.Dekans,datbij dit typevan
kweek afwijkingen ontstaan, isbetrekkelijk gering.
2.

Het ontstaanvan individuenuitweinig of nietgedifferentieerde cellenofweefsels.Bijdit type
cultuur gaatdeoorspronkelijke organisatiestructuur
eerstvolledigverloren.Na isolatievan eengedifferentieerd weefsel treedt eerst dedifferentiatie
op,diegevolgdwordt door celdeling, resulterend
ineenmin ofmeer ongedifferentieerdweefsel,dat
denaam draagtvanwoeker-of callusweefsel.Door
bepaalde ingrepen,d.w.z.doorveranderingen inhet
voedingsmedium of indewijzevankwekenof soms
spontaan,kunnen zichuit zo'nweefsel adventieve
embryo's of organen,zoalswortels enspruiten,vor-
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afwijkenvanhet uitgangstype.
3.

Eenderde categorie zit enigszins tussende beide
eerstgenoemde in.Aan eengeïsoleerd weefselstukje
of explantaat ontstaanwel eerst dedifferentiatie,
die gevolgd wordt door celdeling,doch de celdeling
isbepaald niet ongecoördineerd. Vrij sneldifferentieert eenorgaan zoals eenwortel en/of eenspruit.
M.a.w.we zienhier niet eenwilde celwoekering,zoals incategorie 2.Dekans, dat bijdit type cultuur afwijkingen ontstaan, isgroter danbijcategorie 1,dochvelemalenkleiner dan bij categorie 2.

Het zaluduidelijk zijn,dat een strikte scheiding
tussen categorie 1,2en3nietmogelijk is.Er zijn
talrijke overgangsgevallen. Zo ishet bijvoorbeeldmogelijk,datuit een stukje gedifferentieerd weefsel eerst
woeker-of callusweefselontstaat endan relatief snel
daaruit eenadventief embryo of eenorgaan.Uit eengeïsoleerde stuifmeelkorrelkaneenhaploïd embryo ontstaan
met of zonder callusfase daaraanvoorafgaand.
Het is indit stadiumvanmijnbespreking realistisch omvast testellen,datwebij talvanhogere
planten noghelemaal niet instaat zijnom complete individuen te latenontstaan.Vaak lukthetwel omhet
organisatiepatroon totdegrond toeaf tebreken enwoekerweefsel tekweken,doch redifferentiatievan embryo's
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inhetbijzonder opdegroepvanhoutige gewassen.
Thanswilde ikovergaan totdebespreking vande
verschillende typenplantaardige reageerbuisbaby's en
hunmogelijkhedenvoor teelt enveredeling.

Embryocultuur
Hieronderverstaanwehet steriel isoleren enopkwekenvanembryo's ofbevruchte zaadknoppenmet het doel
daaruit levensvatbare individuen teverkrijgen.Er is
hier dus sprakevan 'künstliche Frühgeburt' zoals Dietrich
dat m 1924 (zie 2)noemde.Menbeoogt hiermee omembryoabortie,hetvroegtijdig afsterven vanhet embryo,te
voorkomen.Dit afstervenkanoptreden indien,zoalsbij
vroegrijpende steenvruchten,het embryo aborteert,omdat
hetvroegtijdig wordt afgeslotenvande toevoervan voedingsstoffen.Ook treedt embryo-abortie frequentop,
wanneer er inveredelingstermen sprake isvan eenkruisingsbarrière;het endosperm ontwikkelt zichdannietof
zeeronvolledig,waardoor het embryo aborteert,dat volledig afhankelijk isvoor zijngroei enontwikkeling van
dit reservevoedsel. Inbovengenoemde gevallenkomthet
erdusopneeromvroegtijdig,d.w.z.voordat abortie
indeplant optreedt,het embryo teisoleren en toch te
latenontwikkelen.Deze techniek isvangrote betekenis
geweestvoordeplantenveredelaars,dieopdezewijze
hybridenverkregen,dieandersbeslist niet inleven
warengebleven.
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deperiodevan zaad tot zaad, teverkorten. Indiende
zaadkieming,door remstoffen inde zaadhuid of deondoordringbaarheid daarvan,niet of zeer langzaamverloopt,isoleertmenhet embryo op eenvoedingsbodem, dat
daarnameestal snel tot ontwikkeling komt.Ineen aantal
gevallen zoalsbijPinus,banaan enColocasia (3)kan
zelfs eenabsolute remming vankieming door toepassing
van embryocultuur worden opgeheven.
Embryocultuur kanook eenhulpmiddel zijnvoorhet
verkrijgenvanhaploide individuen,zoalsdoor Jensen (5)
voor gerstwerd beschreven.Wanneer Hordeum vulgare
wordt gekruistmetHordeum bulbosum, ontstaat eenhybride,waarin echtervrij snel de 'bulbosum' chromosomen
worden geëlimineerd,hetgeen resulteert ineen 'haploid
vulgare' individu.Doordat de endospermontwikkeling
achterwege blijft,ishethaploïdevulgare individu niet
levensvatbaar invivo.Isolatievanhet embryo invitro
echter,resulteertwel ineen levensvatbaar haploid doch
steriel individu,datna chromosoomverdubbeling diploid,
homozygoot enfertielkanwordengemaakt.
Tenslottemoetwordenvastgesteld datdeembryocultuur geleidelijk enigszins inhet slop isgeraakt.In
de laatste 10jaren isrelatief weinig onderzoek verricht
overdeontwikkeling vanonvolgroeide zygotische embryo's
invitro;het accent ishelaasbijna exclusief komen te
liggenopdemorfogenese van somatische embryo's incelen suspensiecultures.Het isopvallend,datwe infeite

niet instaat zijnom zeerjonge zygotische embryo's tot
levensvatbare individuen invitro op tekweken,terwijl
honderden publikaties handelen over de somatische embryogenese incel-ensuspensiecultures.
Omeenbeter inzicht tekrijgen inde ontwikkeling
van embryo's invitro,zijn zadenvan orchideeën een
bijzonder geschikt object.Zij zijn omgevendoor een
dunne zaadhuid,bevatten geen endosperm enbestaan slechts
uit eengroepjeweinig gedifferentieerde cellen,terwijl
er inhet zaad geenwortel-enspruitprimordium aanwezig
is.Hier liggenuitstekendemogelijkhedenvoor deexperimentele embryoloog.Daarmee ben ik gelijk gekomen opmijn
volgende onderwerp.

Kieming van orchideeënzaden
Voorde lekenonder,u zalhet eenverrassing zijn,
datdemeeste zadenvan onze gekweekte orchideeën niet
ingrond dochopvoedingsbodems wordenuitgezaaid.Ofschoonaanvankelijkwerd verondersteld, datdekieming
enontwikkeling vanorchideeënzaden alleenkondenverlopen,wanneer zij insymbiose levenmet schimmels,isrond
1922doorKnudson (zie 2)aangetoond,dat deze zadenook
asymbiotisch kunnenkiemen op synthetischemedia.De
vraag rijstdanonmiddellijkwaarommen opgrote schaal
onze orchideeën isgaan zaaienopvoedingsbodems.Uit
deomschrijving vande fragiele orchideeënzaden,die ik
u eerder gaf,zalhetduidelijk zijn,datdekansenop
overleving bij zaai ingrond daardoorminimaal zijn.
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Dit speelt,zoalsubegrijpt,bij onze kostbare orchideeën
eengroterol.
Nog lang niet alle genera enspecies enhun zeer talrijkekruisingsprodukten kunnen opvolledig synthetische
media totontwikkeling worden gebracht.Demeest vreemde
Produktenwordendoorkwekers enveredelaars aandemedia
toegevoegd.Plantensociologisch ishet interessant op
temerken,dat populaties van orchideeënzaailingen een
sterk 'community-effect'vertonen. Zijkiemen,groeien
enontwikkelen ingemeenschap veel beter dan solitair
levend. Dit phenomeen is totophedenvolkomenonverklaarbaar.
Bijorchideeën,eengroepvangewassenmet eenzeer
langeduurvanbevruchting tot zaadrijping,kanook zeer
efficiënt embryocultuur worden toegepast.Dit betekent,
dat onvolgroeide zadenvroeger invitro tot ontwikkeling
kunnenworden gebracht,hetgeenvoor de telers enveredelaarsvanbelangis.
Het isthans echter op zijnplaats om enkelekritischekanttekeningen temakenmet betrekking totdevoedingsbehoefte vanorchideeënzaden,welke nog slechts
fragmentarisch isonderzocht.Complicerende factorenbij
dit onderzoek zijnde enormeverscheidenheid binnende
familievandeorchideeën,debeschikbaarheid van geschikt
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experimentenkomen tevens op losse schroeven testaan,
omdatmendefysiologievandekieming endevoedingsbehoeftengetoetst heeft opagar-media.Agar,dat eenplantaardigprodukt isenuit zeealgenwordt bereid,bevat nl.
ondanks consciëntieuze zuivering veleorganische enanorganischeverontreinigingen.Hetwordt daaromhoog tijd,
datwemet dehulpvancolloid-chemici zo snelmogelijk
overstappen op synthetische polymeren,diede interpretatievanonzeexperimentenvergemakkelijken.Dat geldt
overigens ookvoor ander invitro onderzoek.
Afgezienvanhet gebruikvan agarkanook gesteld
worden,datverschillendemedia tenbehoevevande kieming vanorchideeënzaden complexemengselsvanplantaardige originebevatten,zoals:cocosnootmelk,tomatensap,
bananenhomogenaat,visemulsie,enz.Ditbetekent infeite,
datwe niet exactwetenwelke stoffenvereist zijnvoor
kieming engroei.Een zeer speciale groepvormende
venusschoentjes,het genusPaphiopedilum. Deze ineconomisch opzichtbelangrijke groep geeftopditmoment de
grootstemoeilijkhedenbijdekieming en ontwikkeling
invitro.

Devegetatieve vermeerdering van orchideeën
Orchideeën stondenbekend als luxe-planten,die
slechtsbetaalbaarwarenvoor deenkeling.Debelangrijksteoorzaakhiervan is,datdevegetatieve vermeerdering
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Morel (zie 2)een invitro systeem ontwikkeld omorchideeën zeer snelviade zogenaamdemeristeem- of protocormcultuurvegetatief tevermeerderen.Morel ontdekte,dat
eengeïsoleerd meristeem zich invitro kan transformeren
ineenprotocormachtig orgaan,dat sprekende gelijkenis
vertoontmethet protocorm, dat ontstaat nakieming van
orchideeënzaden. Indien zo'nprotocorm, een knolachtig
orgaan,indelenwordt gesneden enopde juistevoedingsmediaverderwordt gekweekt,treedt nieuwvorming vanprotocormenop,de zogenaamde adventieve protocormen.Ditversnijdenvanprotocormenkanmen iedere 6-10 weken herhalen
en zoontstaat ineenbetrekkelijk korte tijd eenkloon
vanprotocormen. Indienmen stoptmet het delenvande
protocormen,groeiendezerelatief sneluit totplanten,
die ingrond kunnenworden overgebracht.Het isbijverschillende orchideeënmogelijk gebleken om zouitgaande
vanéénmeristeem ineenjaar tijd honderdduizenden
planten teverkrijgen.Dezemethodiekwordt thansmet
groot succesoverdegehelewereld,ook inontwikkelingslanden,op grote schaal toegepast.Opvallend isdatbij
deze orchideeënvermeerderingviameristeemcultuur,die
leidt tot zogenaamde 'meriklonen',nog teweinigaandachtwordt geschonken aanhetvirusvrijvermeerderen,
waarvoor dezelfdeMorel debasis heeft gelegd.
Volledigheidshalve moet nogwordenvermeld,dat in
de afgelopen jarenookverschillende andere systemenvoor
devegetatieve vermeerdering vanorchideeën totontwikkeling zijngebracht.
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Bijplanter.,dievia zaadwordenvermeerderd,vindt
als regel geenoverdracht plaatsvanvirus opdit zaad;
opwonderlijkewijze ontsnappen debevruchte eicel enhet
embryo,dat zichdaaruit ontwikkelt,aanvirusinfectie.
Bijplanten,die ongeslachtelijk (via scheuren,stekken,
enz.)wordenvermeerderd,wordt hetviruswel overgedragen
opdenakomelingen. Bij deze gewassenkunnen ineen aantal
gevallenviawarmtebehandeling virusvrije plantenworden
verkregen.Almet albleef debestrijding vanvirusziektenechter een zeermoeizame zaak.
DoorMorel enMartin (zie 2)werd in 1952een.methode
ontwikkeld omvirusvrije planten teverkrijgen. Zij gingen
uit vanhet feit,datdevirusconcentratie inwortelen scheuttopjes ongelijkverdeeld is enveronderstelden,
dathet apicalemeristeemmogelijk geheelvirusvrij zou
zijn. Zij isoleerden sc.heutmeristemenvandahliaop voedingsbodems en stelden inderdaad vast,datmenmet behulp
vandeze techniekvirusvrije plantenkonverkrijgen.Later isdeze cultuur,diedenaammeristeemcultuurkreeg,
bij tientallen andere gewassenmet groot succestoegepast. Omhetvirusvrijmaken tevergemakkelijken,werd
latervaakwarmtebehandeling enmeristeemcultuur beide
toegepast.
Bij enkele gewassen zoalshyacint,lelieen gladiool
isvastgesteld,datna regeneratievanadventievespruitenaan systemisch geïnfecteerdeweefsels ookvirusvrije
plantenkunnenwordenverkregen.Eenverklaring voordit
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remmen (Hildebrandt,6 ) .
Metbetrekking tothetvirusvrijmakenviameristeemcultuur dienthelaas teworden opgemerkt,dat ook thans
een sluitende verklaring voorhetvirusvrijmaken niet
gegevenkanworden.
Voordehand ligtnatuurlijk om testellen,dat door
het ontbrekenvanvaatelementen inmeristemen geenof
eenverminderd virustransport plaatsvindt,waardoor het
meristeem eventueel virusvrij zoukunnenworden.Bijverschillende gewassenwerd echtervastgesteld,dat ook in
demeristemenvirusdeeltjesvoorkomen.Dochhoe ontstaat
dan toch eenvirusvrije plant? Verondersteld wordt,dat
ondanks deaanwezigheid vanvirus ineenmeristeem,de
jongemeristematische sneldelende cellendaarin,het
winnenvande zichvermeerderende virusdeeltjes.Deze
verklaringwordt gesteund door experimentenmetweefselcultures,waarbijwerd vastgesteld,datdevirusmultiplicatie slechterverloopt naarmate deceldeling vande
plant intensiever is (Quak,7 ) .Het zouvangrootwetenschappelijk eneconomisch belang zijnwanneer wedoor
fundamenteel onderzoek eenbeter inzicht zouden krijgen
inhetwaaromvandevirusmultiplicatie indelenderespectievelijk niet delende cellenvanonzehogereplanten.
Door toepassing vanvooral protoplast-encelculturesmoet
hetmogelijk zijnomons inzicht indevirusinfectie,
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weefselkwekerblijfthet zaak om te trachtendoor juiste
voorbehandeling eneendoelmatigekeuzevandegroeiomstandigheden,deeventueel virusvrije zone tevergroten
en/of devirusconcentratie inmeristemen tothet uiterste
tebeperken.

Vegetatieve vermeerdering
Eenvandebelangrijkste toepassingen van invitro
cultuur tenbehoevevanveredeling enteelt isdeongeslachtelijke ofvegetatieve vermeerdering vanplanten.
Alsdoel staatdanmeestal voor ogenom gewassen,die
zonderverliesvande gewenstekenmerkenniet generatief
zijn tevermeerderen,sneller enefficiënter teklonen.
Somswordt zelfsvegetatievevermeerdering invitrogerealiseerd bij gewassenwaarbij ditvolgens deklassieke
methoden zoals scheuren,stekken enentennietmogelijk
is. Soms staatook ziektevrijemassavermeerdering alseen
vandewensenophetverlanglijstje.
Indeloopder jaren zijndiversemethodenvoor in
vitrovermeerdering ontwikkeld,die ikkortderevue zal
latenpasseren.Bijde22S££Ë^5ê£îî2aÊworden rustende
knoppen,diemen invitro eerst tot scheutjes laatuitlopen,beworteld;devermeerderingssnelheid hierbijis
betrekkelijk klein,omdat iedereplant slechts over een
gering aantalknoppenbeschikt.
Eenmodificatie vandezemethodebestaatuithet
isolerenvan scheuttogjes,waaraandeapicale dominantie

- 15wordtverbroken door eenhoge concentratie cytokinine in
hetmedium:hethoofdvegetatiepunt wordt dan stil gezet en
de axillaire knoppen lopenuit tot scheutjes.De verkregen
scheutjeswordenweer overgeënt op eennieuwmedium enhet
procesherhaalt zich.Dezemethode wordtmet succes toegepastbij talvan gewassen zoals gerbera,aardbei en diverse
bladplantenwaaronder varens.Indienvoldoende scheutjes
zijnverkregen,worden dezemet behulp vanauxine beworteld.
Eengeheelanderemethode isdefxglantaatcultuur.
Uit deplantworden stukjesweefsel gesneden,waaraan zich
geenmeristemen of slapende knoppen bevinden.De stukjes
weefselmoetenmeestalmet behulp vanhormonenwordengedwongenomvianieuwvorming,dus adventief,spruitenen
wortels tevormen.Deze orgaanvorming wordt door talvan
factorengelimiteerd enhet grootste probleem ismeestal
omadventieve spruitvorming op tewekken.Bijhoutige
gewassen isdeadventievewortelvorming vaak eenonoverkomelijk probleem.
De callusmethode,waaraanveel gevaren zijnverbonden,bestaat uithet isolerenvan een stukjeweefsel,
waarop eerst callusmoet gaangroeien.Callus iseenmin
ofmeer ongedifferentieerdwoekerweefselmet een sterke
groeikracht.Zulk calluswordtvoortgekweekt opvasteof
invloeibarevoedingsmedia.Nadeze vermeerderingsfase
moetdenieuwvorming vanadventieve organen,spruitenen
wortels,worden geïnduceerd.Bij talvan gewassen ishet
ookmogelijk gebleken om insuspensiecultures enklompjes
callus devormingvan zogenaamde adventieve embryo's op
tewekken.
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behoudvande genetische stabiliteit grote zorgen.Naarmatedebestaande organisatiestructuur verder wordtafgebroken,zoalsdithet geval isbij cel-encalluscultures, zijndekansen op afwijkingen als gevolgvanchromosoombreuken,aneuploïdie enPolyploidie nietdenkbeeldig.Wemoeten ons eerst afvragenwat deoorzaken zijn
vandeze afwijkingen enkomen dan terecht bijhet uitgangsmateriaal enbijhetmilieumetvaak agressieve en
onnatuurlijke componenten zoals 2,4-D ende synthetische
cytokininen.Vast staat,dat deplant zoalswijdeze in
zijn totaliteit kennen,niet zohomogeen isalswedenken.
Waarschijnlijk isiedere plantwel eenverkapte chimaer,
deene sterker,de andere zwakker.Inde intacte plant
komt dezeverkapte chimaerievaak niet totexpressie,
omdat de 'normale'cellende 'abnormale'cellen inbedwanghouden.Krijgen cellendegelegenheid zich invitro
onafhankelijk vanelkaar teontwikkelen,dankrijgenabnormale cellenook eenkans.Het gevolg isdaneen
heterogeen nakomelingschap van een schijnbaar genetisch
homogene plant.De afwijkende nakomelingschappen zijn
vaak ook eengevolgvanhet feit,datwij door gebruik
van agressieve stoffenmutaties verwekken enselectief
misschien celdelingen opwekken indiecellen,dievan
het standaard typeafwijken.Eigenlijk ishetonverantwoord om incel-enweefselkwekennog een stof als 2,4-D
tegebruiken.Ofhetveelvuldig optredenvanendoreduplicatie eengevolg isvanhet gebruikvanagressievechemi-
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Inde literatuur wordtmijns inziens teveel nadruk
gelegd ophet feit,dat vanwege het optreden van afwijkingen incel-,suspensie-en calluscultures,waardevolle
nieuwe cultivars kunnenworden gewonnen.Dat dit hetgeval isvoor suikerriet (Heinz es., 8)staatvast,maar
het aantal anderevoorbeelden isgering.Tevensmoetwordenbedacht,dathetverloren gaanvanhet regeneratievermogenbij calluscultures,wel eenshet gevolg zoukunnen zijnvanpolyploïdisatie,die frequent optreedt.
Het optredenvan afwijkingen komtniet alleen omde
hoekkijkenbij cel-enweefselcultures,doch evenzeer
bij eenproces als adventieve spruitvorming.Vindt zo'n
adventieve spruit zijnoorsprong inéén celendeuitgangsplant iseenchimaer dan ishet duidelijk,datde
nakomelingen niet identiek behoeven tezijn aanhet uitgangsmateriaal.
De fundamentele vraag blijft tenslotte over hoewij
celdeling bijvannature afwijkende cellen kunnenvoorkomen.Kritisch zalmoetenworden nagegaanwelke stoffen
inonzevoedingsmedia ophetverdachtenbankjemoetenwordengeplaatst.Welke stoffen zijnmutageen enwelke stoffenstimuleren juist celdelingen inafwijkende cellen.
Zoverdenkenwijde synthetische cytokinine N-benzylaminopurine ervan,datdeze stof afwijkingen oproept bij devegetatievevermeerdering vangerbera's;deze hypothese zal
nadermoetenworden geverifieerd.
Eenanderprobleembijdebestudering vanderemor-
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de groepvandeauxinendeadventievewortelvorming reguleert,terwijldecytokininende adventieve spruitvorming
sturen.Wehebben echter geen enkel ideevanhetwaarom
vandezeregulatie,laat staanwaar enhoe deze in chemisch
opzicht relatief eenvoudigeverbindingen Organogenese
kunnenopwekken.Ookdeware redenenvoorhet ontstaan
van adventieve embryo's aanhypocotylen,geïsoleerde
helmknoppen,en inhetbijzonder juveniele weefsels
blijft omgevenmet eenduisterwaas.De regeneratie van
somatische embryo's incel-en suspensiecultures zitvol
vraagtekens en is slechtsbij eenbeperkt aantal families
op grote schaalmogelijk.
Vooral bijhoutige gewassen en ikdenkhier speciaal aangewassenuitdebosbouw,deboomteelt en talvan
economisch belangrijke tropische gewassen zoalsde groep
vandepalmen,isdeadventievewortelvorming aangeïsoleerde scheutjes eenbijnaonoplosbaar probleem. Opdit
moment ishetbij slechts enkelegewassenmogelijk om
adventievewortelvorming te induceren aanscheutjes van
houtige gewassen.Indienditop grote schaal realiseerbaar zou zijn,liggenhier grotemogelijkheden.Anatomisch/histologischonderzoek istevensnoodzakelijk om
vast testellenofmisschienwelwortelprimordia worden
aangelegd,diemacroscopisch niet zichtbaar zijn. Isdit
het geval,dandient teworden gewerkt aanhetdoorbrekenvan eventuelemechanische barrièresvoor deuitgroei
vandezewortelprimordia.

- 19Een anderegrote bottle-neck voorde remorfogenese,
dat ishetnieuwontstaan van individuen uit cellen,weefsels,enz.,isdevolwassen statusvandeze cellen en
weefsels.We stuitenbijhet definiërenvan juveniel en
volwassendirect alop eengroot probleem,omdatwehelemaal nietwetenwat juveniliteit envolwassenheid eigenlijk inhouden.Juveniele cellenworden zogenoemd, omdat
ze eenveel grotere groeikracht bezitten dan volwassen
cellen, terwijlhetvermogenvandeze cellen totadventieveorgaan-of embryovorming groter is.Endaarmee is
hetmet onzekennis gedaan.Er zijnwel aanwijzingen,dat
isolatievan somatische cellenuit eenvolwassen plant
voert tot complete rejuvenatie,maar hetwaarom hiervan
blijft indemist.Infeitedoet zich inde intacte plant
dezelfde situatievoor. Immers het embryo,dat ontstaat
uit eengeïsoleerdebevruchte eicel,isookweer juveniel.
Isolatievan eencel speelt dus eenbelangrijke rol,
maar hoe? Zeer centraal blijftdevraag,welke stoffen in
staat zijnom cellenvolledig tededifferentieren ente
rejuveneren,opdat cellenvan eenvolwassen plant zich
gedragen alsbevruchte eicellen.
Het zoubijzonder interessant zijnom te trachten
celfusies terealiseren tussen juveniele envolwassen
cellenvandezelfde plant.We zoudendankunnenvaststellenhoehet genoomvan eenjuveniele celdievandevolwassen celbeïnvloedt enviceversa.Tevens zoubij eliminatie van ééngenoomkunnenwordennagegaan ofhetgedragvanhet andere isveranderd. Zoudit laatstehet
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genoom, zouopdezemanier kunnen leiden tot eengerejuveneerdevolwassen cel.Dit zouhet klonenvanvolwassen
genotypenvanbomen enanderegewassen,die normaliter
niet totregeneratie invitro instaat zijn,mogelijk
maken.

Debevruchting invitro
Wanneer stuifmeelkorrels niet kiemenofwanneer de
groeivandepollenbuis isgeremd,kangeenbevruchting
optreden enverkrijgtmen geennakomelingen. Indienwel
bevruchting optreedt,dochdebloemenvallen vroegtijdig
af, zittenwemethetzelfde probleem.
Bovenstaande impassekanwordendoorbrokenmetbehulpvan invitro cultuur.Wanneer devalvanbloemenniet
tevoorkomen isaandeplant,kandevolledigebloem in
vitroworden gekweekt enbevrucht enwe sprekendanvan
'stamperbevruchting'.
Wanneer bijdebevruchting de incompatibiliteitsbarriëre gelegen isopde stempel of inde stijl,kunnen
onbevruchte ovula samenmet stuifmeelkorrrels invitro
worden geïsoleerd.Zokannakiemingvandestuifmeelkorrels soms tochbevruchting tot standkomen.Gebleken
is,dathet isolerenvandeplacentamet eenaantal zaadknoppen eenefficiënter systeem isvoorhetvolvoeren
vanbevruchting dandekweekvanovula.
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zelf-of kruisbestuiving weten terealiseren enlevensvatbare nakomelingenverkregen.
Als zeer interessant kande inductievanhaploïde
individuendoorHess enWagner (9)worden aangemerkt.
Zijverkregen bij eenmassa geïsoleerdeonbevruchte ovula
vanMimulus luteus enkelehaploïde individuen,die ontstondendoor stuifmeelvanTorenia fourneri erbij te
brengen.Omdat geenbevruchting optrad, iserhier dus
alleen sprakevan eenpollenstimulus,die enkeleonbevruchte ovula tothaploiden lietuitgroeien,hetgeenvia
helmknopcultuur nietwas terealiseren.Dezemethodiek
biedt interessante toekomstmogelijkheden. Daarmee benik
gekomenopmijnvolgendeonderwerp.

Haploïden
Geslachtscellen bezitten slechtsdehelftvanhet
aantal chromosomen inde lichaamscellen.Wanneer bijde
bevruchting zich2geslachtscellenverenigen,wordt het
aantal chromosomenverdubbeld.Wanneer echter onbevruchte
eicellenof stuifmeelkorrels uitgroeien tot individuen,
sprekenwevanhaploïden,welkevoor degenetici en
plantenveredelaars zeer grotebetekenis hebben. Spontaan
via zogenaamde endoreduplicatie of geïnduceerd via colchicinebehandeling,kunnenuit haploïdendiploïden ontstaan.Het opmerkelijke vandezediploïden is,dat zij
homozygoot zijn,watde zakenvoor deveredelaar inveler-
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aan.Voor deproduktievanF.-hybridenenhet verkrijgen
vanalleen supermannelijkeplanten,zoalsbijasperge,
spelendehaploiden eengroterol.
Ofschoon genetici enveredelaars over een aantal
methodenbeschikken omkunstmatig haploiden op tewekken,
hebbendeweefselkwekersookniet stil gezeten.Door isolatievanhelmknoppen of stuifmeelkorrels invitro is
hetmogelijk omhieruit haploiden te latenontstaan.
Vooralbijvertegenwoordigers vandefamilievan de
Solanaceae,zoalsDatura enNicotiana, isdit relatief
eenvoudig gebleken.Het isbijde cultuurvan stuifmeelkorrels dekunst te trachtendirecte embryogenesete
induceren zonder eencallustussenfase. Indien nl. eerst
callus ontstaat endaaruit plantenregenereren, isde
kans ophaploidenklein,omdatmeestal diploïdenregenereren.Het groteprobleem isom inprincipe alleen celdelingen te induceren inhaploïdecellen.Tevensmogen
de relatief zwakkehaploidennietworden weggeconcurreerd
door diploïden;daar eengeïsoleerdehelmknopvoorhet
grootste gedeelte bestaat uit eveneens regenererende
diploïde cellen,isdekans daaropnatuurlijk groot.
Opvallend enonverklaarbaar is,waarom de inductie
vanhaploïdenvooral efficiëntmogelijk isbijvertegenwoordigersvandeSolanaceae. Slechtsbij eenbeperktaantalandere gewassenbuitendeze familie,zoals enkele
granen,Brassica,rijst en asperge is haploïdenproduktie
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Hetfeit,datdehaploïdeninductieinvitronogzo
weinigwordttoegepastbijdepraktischeveredeling,is
eenindicatie,daternogtalvanproblemenzijn.De
frequentievanhaploidenisvaakzeerlaag,terwijlmen
deembryogeneseenregeneratievangeïsoleerdestuifmeelkorrelsenhelmknoppennogslechtindehandheeft.
Meestalregenererendiploïdenenpolyploïden,waaropmen
bepaaldnietzittewachten.Vooralbijgranenishetontstaanvanalbino'seenzeerfrequentoptredendverschijnsel.Ookzijvermeld,datdegenetischestabiliteitvan
haploideninvitrogeringis.Deinvitrotechnieken
zullennogdrastischmoetenwordengeperfectioneerd.Interessant iswel,dathetgevenvaneenkoudeschokaan
debloemknoppenophetmomentvandeeerstepollenmitose,
hetpercentagehaploidendrastischkanverhogen(Nitsch,
10).Demogelijkhedenommetbehulpvanchemicaliënalleen
selectieveceldelinginhaploïdecellenteinducerenzal
naderbestudeerdmoetenworden.
Somatischehybridisatie
Deisolatieenkweekvanprotoplasten,cellenzonder
celwand,heefthetmogelijkgemaaktomsomatische
hybridisatieterealiseren.Hieronderverstaatmenhet
latenversmeltenvan2protoplasten,waardooreencel
ontstaat,waarindegenetischeinformatievanbeidezijn
verenigd.Metbehulpvandezetechniekwilmentrachten
omplantentecreëren,dielangsgeslachtelijkeweg,dus
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zijn.Deze parasexuele hybridisatie lijkt'niet realistisch
endat ishet tendele ook.Viaprotoplastenkweek enfusie
vanprotoplasten trachtmenechter tevensomplanten te
modificeren,d.w.z. teveranderen,doorhet overbrengen
van genetischmateriaal vande enecelnaar deandere.
Dit laatste lijktrealistischer danhet eerste.
Thans zijnmethodiekenuitgewerkt omvia behandeling
met enzymmengsels uit b.v. debladepidermis ofcallusweefsels protoplasten te isoleren.Met behulpvanpolyethyleen glycolheeftmen fusievanprotoplastenweten te
induceren.Bijo.a. tabak (Carlson es., 11)enpetunia
(Power, es., 12)heeftmen thansde eerste somatische
interspecifiekehybridenverkregen,diedank zijhet
feitdat zijook langs geslachtelijkeweg geproduceerd
kunnenworden,als zodanig herkend kondenworden.
Als er ééngebied binnende invitro cultuur is,
waarbijdeverwachtingen tehoog gespannen,zelfsopgeblazen zijngeweest,dan ishetwel de somatische
hybridisatie.Wemoeten eerstvaststellen,dathet aantal
plantensoorten,waarbijmenuit protoplasten volledige
planten kanopkweken,zeerbeperkt is.Diepere inzichten
inhet sturenvan remorfogenese ontbreken.Het isdaarom
niet realistisch om aan somatischehybridisatie tedenken,
alsmendemorfogenese nietvolledig kansturen.
Nog evenafgezienvanhet feit,dat celfusies vaak
niet specifiek zijn,en inlagefrequentievoorkomen,
isdegrootstehindernisvoor hetverkrijgenvansoma-
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(Carlson es., 11)» petunia (Power es., 12)en Sphaerocarpos (Schieder, 13)beschikt men over zo'nselectieprocedure.Anderzijdsmoetwordenbedacht,dat vele fusieprodukten achteraf chimaeren blijken te zijnengeen echte
somatische hybriden.Groot isook het gebrek aangeschiktebiochemischemutantenvoor dit onderzoek.
Veelalwordt tevensvoorbij gegaan aanhet nuchtere
feit,dathet niet realistisch is teveronderstellen,dat
somatische hybridisatie invitro zou zijn tevolvoeren,
terwijl er indenatuur eenonoverkomelijke kruisingsbarrièrebestaat.Het zouvanmeer realisme getuigen, indien
men somatische hybridisatie zou realiseren bijdiegewassen,diedichter bij elkaar staan enwaarbij dekruisingsbarrièreklein is.Meervoor dehand liggendemogelijkhedenvanprotoplasten envan somatische hybridisatie
zijn:het producerenvanautoploïden enalloploïden
zonder colchicine,dehybridisatie vannormaliter steriele
planten endehybridisatie vanplantenmet een lange
jeugdfase.
Zeer futuristisch gedachtmoet,naast het onderzoek
rond de somatische hybridisatie endaardoor de creatie
van geheelnieuwe planten,worden gedachi.aanhetvervaardigenvannieuwe plantendoor hetmakenvanchimaeren.Devraag ofdoormenging en samengroeivan twee
ofmeer typenprotoplasten of cellen chimaeren invitro
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invitrokunnenontstaan,zalhet zeerdevraag zijnof
zevanpraktische betekenis zijn,d.w.z. stabiel envermeerderbaar.

Enkele problemen tot besluit
Met betrekking totdeconditionering vanhet milieu
kanworden gesteld,datdemeesteweefselkwekers zich
erveelal toebeperken omviawijzigingen inhet voedingsmedium het gestelde doel tebereiken.Aandefysische groeifactoren zoals licht,temperatuur,C0„,0„
en luchtvochtigheid wordt relatief weinig aandachtgeschonken.Menbeperkt zichertoeomdecultures onder
geconditioneerde omstandighedenteplaatsen,waarvan
men aanneemt,dat zeoptimaal zijn.Reedshier kunnen
grotevraagtekensworden.geplaatst,omdatwe over deinvloed vanhet fysisch groeimilieu op invitro cultures
relatief weinig afweten.Over hetmicroklimaat inde
buis ofkolf,die soms 'potdicht'metwattenproppen en
folie isafgesloten,bekommertmen zichnauwelijks.
Vragenals 'hoopt zich inofbovenhet voedingsmedium
kooldioxyde of ethyleenop'of 'isermisschien gebrek
aan zuurstof'blijvenvolledig onbeantwoord. Hetmoet
voormicroklimatologen eenuitdaging zijnomeerst eens
een exactebeschrijving tegevenvanhetmicroklimaat in
debuis enonsvervolgens adviezen tegevenhoe ditmicroklimaatverbeterd kan enmoetworden. Speciale aandacht
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luchtkolom indebuis ende lucht daarbuiten.
Indienwe tot eenoptimalisering vanhetmogelijk
slechtemicroklimaat indebuis kunnenkomen,zoude
overgang vandeplantvanvoedingsmedium naar grond ook
veel soepeler kunnenverlopen.Datvooral de kruidachtige
vitro-plant slecht isaangepast aandegroei ingrond is
eenfeit.Indiende fysische groeiomstandigheden geoptimaliseerd worden, zoudeadaptatievan de vitro-plant
ingrond wel eens eenvoudiger kunnenworden.Devitroplantmet zijndunne,zachte enwaarschijnlijk fotosynthetischweinig actieve spruiten,eenmogelijk slecht
ontwikkelde cuticula eneen slechtewortelhaarontwikkelingdientvoor deovergang naar grond beter tezijn
aangepast.Probleemblijft,datdevitro-plant fotosynthetisch 'lui' isen tendele heterotroof, terwijl van
dezeplantbijovergang naar grond verwacht wordt,dat
hij fotosynthetisch actief enautotroof is.Voorts blijft
hetverkrijgenvan eenfunctioneel wortelstelsel bij de
overgang vanvitro naar grond problematisch. Ookhet
extremeverschil inrelatieve luchtvochtigheid inde
buis endaarbuiten iseengroot probleem.
Technisch gezienvormendebruin-en zwartkleuring
opdewondvlakken ende afscheiding van toxische Produkten indevoedingsmedia vaak eengroot probleem voor
deweefselkweker.Verondersteld wordt,datde accumulatie
van toxischeverbindingenvooral het gevolg isvande
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Deweefsels necrotiserenwaardoor tevens devoedingstoevoerwordt afgesloten.Bij slechts enkele gewassen ismen
instaat geweest omdoor toevoeging van geactiveerde kool
of anti-oxydantia (zoalsvitamine C,cysteine,citroenzuur)dit probleem op telossen.Meestal echter komtmen
nietuit deproblemen enmoet het tebestuderen gewas ter
zijdeworden geschoven. Inons eigen laboratorium is
Strelitzia reginaehiervan een sprekend voorbeeld. Chemisch gezien ishet echtermaar zeerdevraag of demeestebruine en zwarteverkleuringen opwondvlakken kunnen
worden toegeschreven aanoxydatievanphenolen.
Het optredenvan zogenaamde.inwendigeinfecties
vormt somseengrootprobleem.Vaakdenktmen tewerken
met steriele cultures,doch isdit slechts schijn.Na
enkeleoverentingenblijkennamelijk organen enweefsels
toch inwendig tezijngeïnfecteerd.Het toetsen opeventueel aanwezigemicroörganismen geschiedtmeestalvisueel.
Het verdient daaromaanbeveling omweefsels enorganen
eerst op zodanigemedia te isoleren,dat eventuele inwendige infecties snel tot expressiekomen.Verder zullen
inzeer recalcitrante gewassen systemische bactericiden
enfungiciden,dusviainwendigetherapie,moetenworden
getoetst ophuneventuelebruikbaarheid.Wedienen echter
wel tebeseffen,dathet gebruikvanantibioticakanvoeren tot symptoomlozedragers,hetgeen zeer ongewenst is.
Verreweg devoorkeurverdienenphytosanitairemaatregelen,die getroffenmoetenwordenvoorafgaande aanen

- 29tijdens devitro cultuur.

Zeer geachte toehoorders,
Inhet afgelopenuurheb iku slechts een zeer globaal enfragmentarisch beeld kunnen schetsenvande
wereld der plantaardige reageerbuisbaby's.Vele aspecten
vandecel-enweefselkweek,die nietdirect gelieerd zijn
met reageerbuisbaby's,heb ikmoeten latenrusten.Toch
hoop iku tehebbenaangetoond,dat deplantaardige reageerbuisbaby's veel realistischer zijndandemenselijke,
waarover iku inmijn inleiding sprak.

Dames enHeren,
Aanhet eindevanmijn rede zou ikeendankwoord
willenuitspreken,waarbij ikeen ietsandere volgorde
zouwillen aanhoudendan tedoengebruikelijk is.
Deredenen,dat ikhier sta,zijn zuiverwetenschappelijk gezien,eenrecombinatie van genen eneengoed
milieu. Ofschoon dezerecombinatie van genen eenkansspel is,beschouw ikdit tochals eengave,waarvoor ik
degevervandeze gavendankbaar ben.Het goedemilieu
isniet zovanzelfsprekend,omdat ditdoormensenwordt
gecreëerd. Opde eerste plaats ben ikmijn ouders dankbaarvoor hetmilieu, indemeest ruime zin,dat zij
geschapenhebben envoor allemogelijkheden,die zij
mijboden.Mijn echtgenote zie ikals eenonmisbare levendige enlevensblije schakel zonder welkedeketting al
lang gebrokenwas.
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van groot belang geweest voormijn ontwikkeling en ontplooiing. Ikdenkmetvreugde terugaandeperiode,dat
zovele leermeestersmijbeleerden.Namijn afstuderen
speeldevooralProf.Wellensiek eengroterol.BesteSan,
ikzalje steeds erkentelijkblijvenvoor jewijze lessenenvoor demogelijkheden,die jijbood omme inwetenschappelijk opzicht tebekwamen.Tot eenandere leermeester,Prof.Doorenbos,zou ikditwillen zeggen.
Beste Jan,dankvoor jouwbeslissing ommij ineennog
ongedemocratiseerde LH als jongewetenschapper aan te
stellenals fysioloog enallekansen enmogelijkheden
tebieden.Prof.Gautheret inParijs ben ikdankverschuldigd voor het feit,dathijmijheeft ingeleid inde
geheimenvande invitro cultuur.
Veeldankbreng ikook over aanalle ledenvande
Vakgroep Tuinbouwplantenteelt,dieeen idealevoedingsbodem samenstelden,dienu eenmaalnodig isomwerk te
kunnen laten groeien enontwikkelen.Gedurende een lange
reeksvan jarenheb ikbijhet onderwijs enonderzoek
opuw allermedewerking kunnenrekenen en stond uvan
hoog tot laagklaar omons tehelpen.Alleendank zij
uw inspanningenhebbenwijveelkunnen enmogendoen,
waardoor indepraktijk vande tuinbouwnieuweontwikkelingen op gang kondenkomen.
Inhet bijzonder zou ikmijndankwillen overbrengen
aanmijnanalyste,Mej. Steegmans,enaandeverschillendeandere laboratoriumkrachten,diemij inde loopder
jaren terzijde hebbengestaan.
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oproepen tot eennauwere samenwerking.Mijn rede zalu
duidelijk hebben gemaakt,datde invitro cultuur van
hogere planten talvan raakvlakken heeftmet anderevakgroepen.Hetverheugt ons,dat recentelijk reeds een
hechte samenwerking tot stand konkomen tussen onzevakgroep,devakgroep Bosteelt enhet Bosbouwkundig Proefstation,welke resulteerde ineenvitro projectmet de
douglasspar.
Het CollegevanBestuurvande Landbouwhogeschool
ben ikerkentelijkvoor het feit,dat zij inmij zoveel
vertrouwen gesteld hebben,dat zijhebben gemeend mij
voor tedragenvoor eenpersoonlijk lectoraat.
HareMajesteit deKoningin zou ikwillendankenvoor
mijnbenoeming totpersoonlijk lector aandeLandbouwhogeschool.

Dames enHeren Studenten,
Ikbeschouwhet alsmijn belangrijkste taakuop een
kritischewijze tebegeleidenbijalleswat zichrond de
plantaardige reageerbuisbaby's afspeelt. Ikmoet u bijbrengenhoemenbaas blijft ineigen buis, indereageerbuis dus.Het ismij gebleken,datdezebegeleiding geholpenwordt door het schrijvenvan eenhandboek,dat echter
snelveroudert.U zult attentmoeten zijnvoor denieuwe
ontwikkelingen,die sneller gaandan ik zelfhad kunnen
dromen. Ikzalniet nalatendit inmijn colleges teonderwijzen. Ikbeschouw het als lidvan een teeltvakgroep

-32alsmijnbelangrijkstetaakomeenbrugteslaantussen
debasiswetenschappenendepraktijk.Indienudaarom
meentbijmijietstekomen,kuntugerustbijandere
vakgroepenaankloppen.
Ikdankuvooruwaandacht.

Dr.Ir.R.L.M.Pierik

PLANTAARDIGEREAGEERBUISBABY'S
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