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Voorwoord
WatbetreftdetakoverschrijdendeproblemenheeftinhetCOWT-onderzoekde
afgelopendriejaarduidelijkeenschiftingplaatsgehad.Demeesteaandacht
werdin1988besteedaandeafwijkingen-problematiek,debewortelingvan
scheutenendeontwikkelingvanrustinvitro.Bijiedervandezeonderzoeken
waseenfull-timewetenschappelijkonderzoekerbetrokken.Deandereprojekten
werdenbewerktdoorgastenenstagiairs.
Begin1990isbeslotenommethetvertrekvanDr.Delvalléehetonderzoek
aanrustafterondeneninhetsamenwerkingsverbandmethetCPOenhetINRA
eennieuw,vierjaardurendonderzoekprojecttebeginnenaansomatische
embryogenesevanuitcelsuspensies.Hiermeeheefthetalgemeenonderzoekvanhet
COWTregeneratiealscentraalthemagekregen.Hetonderzoekaansomatische
embryogeneseenbewortelingbetreftderecalcitrantiebijresp.embryogeneseen
Organogenese,enhetonderzoekaanafwijkingendevariatiediebij
geregenereerdeplantenwordtaangetroffen.Onderzoekaandezeproblemenisvan
belangzowelvoordehuidigeproblematiekbijweefselkweekvermeerderingals
voordelangetermijn,nl.voorvermeerderingviasomatischeembryo's.
Bijhetonderzoekaanalgemeneproblemenzijnbelangrijkevorderingen
gemaakt.Hetiseveneensgeblekendatdeproblematiekmeestalcomplexis.
DaaromishetvangrootbelangdathetCOWTsamenwerkingzoektmetinstituten
enuniversiteitenzowelnationaalalsinternationaal.Nationaaliseennauwe
samenwerkingmethetCABOtotstandgekomenophetgebiedvandebeworteling.
Internationaal ishetCOWTaktiefinEuropeseCOST-87werkgroepenover
beworteling,regeneratievanscheuten,variatieensomatischeembryogenese.
COST-87vergoedtreis-enverblijfkostenvoorbijeenkomstenen,incidenteel,
voorstudiereizen.Naastuitwisselingvangegevenseneventueel
gemeenschappelijkeprojecten,kunnendezeCOST-87-groependebasisvormenvoor
nauweresamenwerkingsprogramma'swaarvoordeEGindetoekomstook
onderzoekersplaatsen terbeschikkingkanstellen.UitdeCOST-87-groep Malus is
reedseenBRIDGE-voorstelvoortgekomen,gecoördineerddoorCABOenCOWT.Hier
zalongetwijfeldverderesamenwerkinguitvoortvloeien,ookalshetvoorstel
nietgehonoreerdwordt.
April1990,Dr.G.J.M,deKlerk

1.Samenstelling StuurgroepCentraalOnderzoeklaboratoriumvoordeWeefselkweek
vanTuinbouwgewassen (COWT)
Dr.R.J.Bogers (voorzitter)
Postbus85
2160ABLisse

namenshetBestuurvanhetLaboratoriumvoor
Bloembollenonderzoek

C.G.vanGelderen
LaagBoskoop52
2772GXBoskoop

namensdeNederlandseBondvanBoomkwekers

J.C.M.Leenen
Rijksstraatweg58
2171AMSassenheim

namensdeKoninklijkeAlgemeene
VereenigingvoorBloembollencultuur
(opvoordrachtvandeVerenigingtot
StimuleringvandeVermeerderingvan
Bolgewassen)

P.W.Lekkerkerk
Lookwatering30
2635CKDenHoorn

namensdeVerenigingvanBloemenveilingen
inNederland (opvoordrachtvande
VerenigingvanNederlandseTuinbouwstudiegroepen)

Dr.Tj.Reitsma
Linnaeuslaan2a
1431JVAalsmeer

namenshetBestuurvanhetProefstationvoor
deBloemisterij inNederland

Ir.A.vanderSchaaf
Postbus118
2770ACBoskoop

namenshetBestuurvanhetProefstationvoor
deBoomkwekerij

adviseurs:
C.G.M,vanLeeuwen
Postbus93099
2509ABDenHaag

namenshetProduktschapvoorSiergewassen

MevrouwIr.G.M.J.Loeffen
Postbus20401
2500EKDenHaag

namenshetMinisterievanLandbouw,
NatuurbeheerenVisserij,DirectieAkkerbouw
enTuinbouw
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2.PersoneelCOWT
Directeur-beheerder

Dr.R.J.Bogers,LBO

Hoofd laboratorium

Dr.G.J.M,deKlerk,COWT

Onderzoekersalgemeneproblematiek Dr.G.J.M,deKlerk,COWT
Ir.M.Benschop,CABO
Dr.H.Bouman,SBW(tot30-9-'89);
COWT(vanaf1-10-'89)
Dr.I.Delvallée,INRA
Ing.J.terBrugge,COWT
Th.L.J.Duineveld,COWT (tot31-3-'89)
Ing.A.M.G.Paffen,COWT
S.Kostak,AegeanAgricultural
ResearchInstitute,Turkije
(15-3-'89tot15-10-'89)
G.Meis,COWT(stagiair,16-1-'89tot
ll-5-'89)
L.Cuijpers,COWT(stagiaire,20-3-'89
tot9-5-'89)
Drs.A.J.R.vandenBerg,COWT/KUN
(volontair,vanaf1-10-'89)
Onderzoekersbloemisterijgewassen

Dr.ir.H.J.vanTelgen,PBN
Ing.A.M.A.vanMil-Vieveen,PBN

Onderzoekersbolgewassen

Dr.P.C.G.vanderLinde,LBO
Ing.G.M.G.M.Hol,LBO
Drs.A.T.H,teBoekhorst,LBO(vanaf
15-l-'89)
Drs.P.M.vanderDuynSchouten,LBO
(volontair,tot30-4-'89)
H.deWaal,LBO(stagiair,1-1-'89tot
l-10-'89)

Onderzoekersboomkwekerijgewassen

Ir.B.P.A.M.Kunneman,PB
Ing.M.R.J.Albers,PB
A.deRegt,PB(stagiaire,2-1-'89tot
l-4-'89)
E.Janssen,PB(stagiaire,20-3-'89tot
9-6-'89)

3.Onderzoekadviescommissie
NamensCOWT:
Dr.G.J.M,deKlerk (voorz.),ir.M.Benschop (seer.),dr.H.Bouman,
ir.B.P.A.M.Kunneman,dr.P.C.G.vanderLinde,dr.ir.H.J.vanTelgen.
NamensdeNederlandseVerenigingvanWeefselkweekbedrijven:
J.H.M.Zuidgeest,ing.E.J.Jannink.
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4. Externe activiteiten
4.1.Onderzoekdagen
HetCOWTheeftop23-11-'89eenonderzoekdaggehoudenvoorhetweefselkweekbedrijfsleven.Dezedagwerddoor80personenbezocht.Achttoeleveringsbedrijvenverzorgdenproduktdemonstraties.Erwerdendevolgende
lezingengepresenteerd:
Opening (R.Bogers).
DeProduktgroepWeefselkweekvandeVGB (A.vandenBerg).
Invloedvancontainersopdegroeiinweefselkweek (B.Kunneman).
Vermeerderingvan Paeonia inweefselkweek (M.Albers).
Bolinductieen-groeiininvitrovermeerderdeirisscheuten
(P.v.d.Linde).
Weefselkweekvancyclamen:alternatievemethoden (H.J.vanTelgen).
Rustbijinvitrogeproduceerdeleliebolletjes(G.J.deKlerk).
Weefselkweeksymposium Italië:indrukken(H.J.vanTelgen).
'Themolecularbasisofaging':consequentiesvoorweefselkweek (P.van
derLinde).
Vermeerderingvan Malus inweefselkweek (B.Kunneman).
Daarnaastwarenerpostersoverdevermeerdering invitrovan Calathea
(A.vanMilenH.J.vanTelgen)en Tilia (B.KunnemanenM.Albers),
cryopreserveringvanleliemeristemen(H.Bouman),somaklonalevariatie(H.
Bouman,J. terBruggeenG.J.deKlerk)enbewortelingvanappelscheuten(M.
Benschop,J. terBruggeenG.J.deKlerk).
Op28-9-'89heefthetCOWT,insamenwerkingmetdeNederlandseVereniging
voorPlantecel-en-weefselkweek,eensymposiumgeorganiseerdmetalsthema
somaklonalevariatie.Aanditsymposiumwerddoorca.150personendeelgenomen.
4.2.Congressen,studiereizen
DeCOWT-medewerkershebben,openkeleuitzonderingenna,deelgenomenaan
deverschillende symposiavandeNederlandseVerenigingvoorPlantecel-en
-weefselkweek.Daarnaastwerddeelgenomenaandevolgendesymposiaen
bijeenkomsten.
M.R.J.Albers
-StudiereisLehr-undVersuchsanstaltfürGartenbau,BadZwischenahn,
Duitsland (21-9-'89en22-9-'89).
-EG-COST87werkgroep 'Malus' (1-11'89tot3-11-'89,Boskoop).
M.Benschop
-EG-COST87werkgroep 'Malus' (2-11-'89en3-11-'89,Boskoop).
R.J.Bogers
-BesprekingvandeNederlands-Fransesamenwerkingophetgebiedvande
plantaardigeweefselkweek (5-10-'89en6-10-'89,Wageningen).
H.Bouman
-Flowcytometryinbotanicalscience (5-10-'89,Amsterdam)
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I.Delvallée
-RéunionduGroupeDormance (20-1-'89, Clermont-Ferrand).
-Theimpactofbiotechnology inagriculture (10-7-'89tot12-7-'89,Amiens)
-BesprekingvandeNederlands-Fransesamenwerkingophetgebiedvande
plantaardigeweefselkweek (5-10-'89en6-10-'89,Wageningen)
G.J.M,deKlerk
-Risicoanalysevantransgeneplanten(18-1-'89,Wageningen)
-French-DutchBiotechnologySymposium (8-5-'89en9-5-'89,Wageningen).
-Invitrocultureandhorticulturalbreeding (30-5-'89tot3-6-'89,
Cesena).
-Theimpactofbiotechnology inagriculture (10-7-'89tot12-7-'89,
Amiens).
-EG-COST87-werkgroep 'Advancedplantregeneration'(13-9-'89tot15-9-'89,
Rome).
-Flowcytometryinbotanicalscience (5-11-'89,Amsterdam).
-BesprekingvandeNederlands-Fransesamenwerkingophetgebiedvande
plantaardigeweefselkweek (5-10-'89en6-10-'89,Wageningen).
-EG-COST87-werkgroep 'Malus' (1-11-'89tot3-11-'89,Boskoop).
B.P.A.M.Kunneman
-Risicoanalysevantransgeneplanten (18-1-'89,Wageningen).
-StudiereisnaarLehr-undVersuchsanstaltfürGartenbau,BadZwischenahn,
Duitsland (21-9-'89en22-9-'89).
-EG-COST87-werkgroep 'Malus' (1-11-'89tot3-11-'89,Boskoop).
-EG-COST87ManagementCommittee (12-12-'89en13-12-'89,Brussel).
P.CG.vanderLinde
-NATOAdvancedStudyInstituteonMolecularbasisofplantaging (26-6-'89
tot8-7-'89,Ribadesella,Spanje).
-BesprekingvandeNederlands-Fransesamenwerkingophetgebiedvande
plantaardigeweefselkweek (5-10-'89en6-10-'89,Wageningen).
A.M.G.Paffen
-BesprekingvandeNederlands-Fransesamenwerkingophetgebiedvande
plantaardigeweefselkweek (5-10-'89en6-10-'89,Wageningen).
H.J.vanTelgen
-Detectietechniekenmicro-organismen,(16-2-'89,Wageningen).
-Invitrocultureandhorticulturalbreeding (30-5-'89tot3-6-'89,
Cesena).
-EG-COST87-werkgroep 'Advancedplantregeneration'(13-9-'89tot15-9-'89,
Rome).
-DetectieenBiotechnologie (5-10-'89,Wageningen).
4.3.Voordrachtenopsymposia
M.Benschop
-Peroxidase-activiteitenbewortelingbijinvitrogeproduceerdescheuten
van Malus. 16-3-'89,NVPW:Voorjaarssymposium,Wageningen (poster,mede
namensJ. terBruggeenG.J.deKlerk).

R.J.Bogers
OphetISHS-symposiumonflowerbulbs,9-7-'89tot13-7-'89,Seattle:
-Micropropagationofbulbousiris (lezing,medenamensP.CG.vanderLinde
enG.M.G.M.Hol).
-Warm-watertreatmentreducescontaminationintwin-scaleexpiantsof
Narcissus (poster,medenamensP.CG.vanderLindeenG.M.G.M.Hol).
-Thedevelopmentofdormancyinlilybulbletsgenerated invitro(lezing,
medenamensA.M.G.Paffen,I.Delvallée,P.AguettazenG.J.deKlerk).
H.Bouman
-Cryopreserveringvanleliemeristemen.16-3-'89,NVPW:Voorjaarssymposium,
Wageningen(poster,medenamensG.J.deKlerk).
I.Delvallée
-Theeffectoftemperatureonthedevelopmentofdormancyinlilybulblets
culturedinvitro.10-7-'89tot12-7-'89,Theimpactofbiotechnologyin
agriculture,Amiens (poster,medenamensA.M.G.Paffen,P.Aguettazen
G.J.deKlerk).
P.M.vanderDuynSchouten
-Bruikbaarheidvanbeschikbareselectiemarkersvoortransformatievan
schubweefselvan Lilium. 16-3-'89,NVPW:Voorjaarssymposium,Wageningen
(poster,medenamensP.C.G.vanderLinde).
G.M.G.M.Hol
-Reductievanbesmetting indubbelschubexplantatenvan Narcissus. 16-3-'89,
NVPW:Voorjaarssymposium,Wageningen (poster,medenamensP.C.G.vander
Linde).
G.J.M,deKlerk
-Dormancyinductioninlilybulbletsculturedinvitro.16-3-'89,NVPW:
Voorjaarssymposium,Wageningen (lezing,medenamensI.Delvallée,
A.M.G.PaffenenP.C.G.vanderLinde).
-Basicperoxidasesandrootinginmicrocuttingsof Malus. 31-5-'89,In
vitrocultureandhorticulturalbreeding,Cesena (lezing,medenamens
J.terBrugge,M.J.M.SmuldersenM.Benschop).
-Cryopreservationoflilymeristems.10-7-'89tot12-7-'89,Theimpactof
biotechnology inagriculture,Amiens (poster,medenamensH.Bouman).
-Thedevelopmentofdormancyinvitro.14-9-'89,COST-87workinggroup
'Advancedplantregeneration'Rome (lezing).
-Eentoetsvoorsomaklonalevariatie.28-9-'89,NVPW:Najaarssymposium
'Somaklonalevariatie',Wageningen (lezing).
P.C.G.vanderLinde
-Hormoneactionandsensitivity.Possiblerelationtoaging;en:
Modulation,purificationandfunctionofasolubleauxinreceptor.
26-6-'89tot8-7-'89,NATOAdvancedStudyInstituteonMolecularbasisof
plantaging,Ribadesella (lezingen).
-Somaklonaleenepigenetischevariatiebijlelie.28-9-'89,NVPW:Najaarssymposium 'Somaklonalevariatie',Wageningen (lezing).
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H.J.vanTelgen
-Weefselkweekvancyclamen.16-3-'89,NVPW:Voorjaarssymposium,Wageningen
(lezing).
-Micropropagationof Cyclamen persicum. 14-9-'89,COST87workinggroup
'Advancedplantregeneration,Rome (lezing).
4.4.Overigevoordrachten
I.Delvallée:
17- l-'89
6-10-'89
G.M.G.M.Hol
9-2- '89
G.J.M. deKl
11-1- '89
25-1- '89
30-1- '89
22-2- '89
2-3- '89
9-331-312-519-523-6-

'89
'89
'89
'89
'89

CABO,Wageningen
DeelnemersoverlegINRA,IVTenCOWT,Wageningen
KAVBafdelingTexel
DocentenGroente-enBloementeelt,DenBosch
AHS,Utrecht
KAVBafdelingGroningen
NTSstudieclubWest-Friesland
Dutch-GermanWorkshoponsecondaryplantproductsfromin
vitrocultures
CursistenRMTuSHoorn
VeilingFlora
AHS,DenBosch
TNO,Fytotechnologie,Leiden
CursusPlantenbiotechnologie,CAH,Dronten

B.P.A.M.Kun
16-2- '89
27-2- '89
12-7- '89
13-7- '89
15-9- '89
15-11- '89

StudieclubOpheusden
Boomteeltvakschool,Vught
PB
NVWB
NAKB
OnderzoekersCNIH,St.Germain-en-Laie

P.C.G. vand
9-2- '89
9-3- '89
13-3- '89
15-3- '89
21-4- '89
24-4- '89
28-4- '89

KAVBafdelingTexel
CursistenRMTuSHoorn
Neversie,Akersloot
NTSlelie,Lisse
CursistenVeredelingSiergewassen,RMTuS,Lisse
Veredelingsgroep lelievandeKAVB,Alkmaar
CursistenVeredelingSiergewassen,RMTuS,Lisse

G.Mei s:
12-5- '89

AHS,DenBosch

A.M.G.Paffen:
6-10-'89

DeelnemersoverlegINRA,IVTenCOWT,Wageningen

H.J.vanTelgen:
20-3-'89
KNTPafdelingWassenaar
14-4-'89
StudentenWyeCollege,Lisse
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4.5.Organisatorische functies
R.J.Bogers

-Secretaris-generaalvanhetVIIInternational
CongressonPlantTissueandCellCulture
-LidvandeNRLO-taakgroep 'Weefselkweeken
Regeneratie'

M.Benschop

-SecretarisvandestudiegroepWeefselkweek
-LidvandeCOST-87-werkgroep Malus

G.J.M,deKlerk

-VoorzittervandestudiegroepWeefselkweek
-SecretarisvandeNRLO-taakgroep
'WeefselkweekenRegeneratie'
-LidvandeCOST-87-werkgroep 'Advancedplant
regeneration'
-CoördinatorvandeCOST-87-werkgroep
'Shootregenerationandvariation'

B.P.A.M.Kunneman

-LidvandeCOST-87-werkgroep Malus
- NationaldelegateCOST-87
-LidbegeleidingscommissiePCLB
-Lidadviescommissieweefselkweekboomkwekerij
-CoördinatorvandeCOST-87-werkgroep
'Regenerationofroots'

P.CG.vanderLinde

-SecretarisvandeNederlandseVereniging
voorPlantecel-en-weefselkweek

4.6.Publicaties
Diversemededelingen
13.M.R.J.Albers&C.Drijver: Acer lobelii
DeBoomkwekerij2(32):26-27.

uitweefselkweekgroeitgoed.

14.G.M.G.M.Hol&P.C.G.vanderLinde:Weefselkweekvannarcis:warmwaterbehandelingreduceertbesmetting.Vakwerk63(22):12-13.
8a.G.J.M,deKlerk,P.Aguettaz,A.M.G.Paffen&P.C.G.vanderLinde:
Dieptevanrustistebeïnvloeden.VakbladvoordeBloemisterij44
(23):46-47.
15.B.P.A.M.Kunneman&M.R.J.Albers:Weefselkweekbij Tilia blijktgoed
mogelijk.DeBoomkwekerij2(16):10-11.
16.B.P.A.M.Kunneman&M.R.J.Albers:Weefselkweekvanpioenverlooptmoeizaamentraag.DeBoomkwekerij2(37):18-19enVakbladvoorde
Bloemisterij44(35):56-57.
17.H.J.vanTelgen&A.M.A.Vieveen:Ziektevrijmateriaal Calathea uit
weefselkweek.VakbladvoordeBloemisterij44(25):42-43.
17a.H.J.vanTelgen&A.M.A.Vieveen:Krankheitsfreie Calathea ausder
Gewebekultur.DeutscherGartenbau43(30)1820-1821.
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5.Takoverschrijdendonderzoek
5.1.Rustinvitro
Onderzoekers:I.Delvallée,A.M.G.Paffen,L.Kuypers,A.J.R.vandenBerg
enG.J.M,deKlerk.
Bijveelgewassentreedttijdensdenormalegroeieenrustperiodeop.
Tijdensdekweekinvitrogaansommigegewasseneveneensinrust.Somsis
dezerustzodiep,datgroeienontwikkelinggeheeltotstilstandkomen.Dit
isbijvoorbeeldhetgevalbij Skimmia. HetCOWTgebruiktbijhetonderzoek
aandeontwikkelingvanrustinvitroleliealsmodelgewas.
Tijdenskweekinvitrovanleliebolletjeswordtrustgeïnduceerd.
Teneindedebolletjesexvitrotelatenuitgroeiendientderustvóór
uitplantenindegrondtewordendoorbrokenmeteenkoudebehandeling.Vorig
jaarisgerapporteerdoverheteffectvanverschillendeweefselkweekfactoren
opdeinductievanrust.Ditjaariseenaantalfactorenopnieuwonderzocht,
namelijktemperatuur,suiker,GA,enABA.Deresultatenvanvorigjaar
werdengrotendeelsgereproduceerd.OpgemerktdienttewordendatGA,bij
25°Cgeeneffecthad (bij20°Cwel)endatABAhetspruitingspercentageniet
beïnvloeddemaarweleengeringeffecthadopdesnelheidvanspruiten.
Toedieningvaneenosmoticum (mannitol)ofanderesuikers (fructose+
glucoseinplaatsvansaccharose)veroorzaakteeenzeerlaag
spruitingspercentagenakoudebehandeling.Hierdoorkonnietsgezegdworden
overheteffectoprust(toxischeffect?).
Vorigjaarwerdbeschrevendatonderstandaardcondities (20°C,3%saccharose)rustindetweedehelftvandecultuurgeïnduceerdwerd,namelijkvan
6 tot10weken.Metonzenormalemeetmethodevoorrust,bepalingvanhet
spruitingspercentagevanbolletjeszonderkoudebehandeling,kunnenbuiten
dezeperiodegeenbetrouwbareresultatenverkregenworden.Ditjaarhebben
weaangetoonddattotca.7wekengeenrustgeïnduceerdwordt (metbehulp
vanoverzet-experimentenvan20°Cnaar15°C)endatna11wekennogsteeds
'extra'rustgeïnduceerdwordt (metbehulpvanverschillendekoudebehandelingen).
Hetbelangrijksteresultaatvanditjaarisdatnadeinductievanrust
invitrohetaantalschubjesperbolletjeblijfttoenemen.Erisdusgeen
sprakevandatdeontwikkelingvanhetbolletjestilstaat.Deinductievan
rustvaltwelsamenmeteenveranderingindeprimordial alserrustgeïnduceerdis(bij20°Cna8weken;bij25°Cna3à4weken)kunnenuithet
primordiumalleenschubjesontstaan.Vóórdeinductievanrustkanuithet
primordiumzoweleenschubjealseenschubjemetdaaropeenblaadje
ontstaan.Bij15°Cwordtgeenrustgeïnduceerdenhoudendeprimordiahet
vermogenomzichtotschubjesmetdaaropblaadjesteontwikkelen.Ermoetop
gewezenwordendatdittotnutoealleenonderzochtistijdensdeteeltin
vitrobijbolletjesdienogaanhetexplantaatvastzitten.Ofhetzelfde
plaatsvindtnauitplantenwordtnuonderzocht.Uitdeliteratuurisbekend,
datinknoppenvanhoutigegewassen (peer)dieinrustzijn,hetvers-en
drooggewichtenhetaantalschubbentijdensderustperiodetoenemen.
Opbiochemischniveauisgevondendatergroteverschillenzijntussen
bolletjesdiebijverschillendetemperaturenzijngeteeldwatbetreft
katalase-activiteitenvrije-aminozuurinhoud (speciaalproline).
Omdetoestandvandemembranentekarakteriserenisdelekkagevanaminozurenbepaald:hierbleekbijtoenemendeincubatietemperatuurdelekkagetoe
tenemen.
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Deresultatensuggererendatdelekkagepasbeginttoetenemenbijtemperaturenboven17"C.Dezetemperatuurisookvoordeontwikkelingvanrust
mogelijkhet'breekpunt'.
Tenslotteisereenbegingemaaktmetmoleculairwerk.Insamenwerking
metdeuniversiteitvanNijmegenzalonderzochtwordenofdeinductievan
rustgepaardgaatmetverschilleninnieuw-gesynthetiseerde eiwittenenin
mRNA-populaties.
Hetonderzoekaandeontwikkelingvanrustinvitroisineenvergevorderdstadiumgekomen.Erzijndaaromdiscussiesgevoerdofditonderzoekzal
wordenvoortgezetenzoja,inwelkerichting.
5.2.Uniformegroeivanweefselkweekplanten
Onderzoekers:G.Meis,B.P.A.M.KunnemanenG.J.M,deKlerk.
In1989heefthetonderzoekzichtoegespitstopheteffectvanhet
containertypeopdegroeiinvitro.Erwerdeengrootaantaltypenkuipjes
onderzocht.Dekuipjeswarenvandevolgendegrondstoffengemaakt:polypropyleen,polystyrol,polyester,Polyvinylchloride,polycarbamaaten
durovinyl.Naastdekuipjeszelfwerdenookinstukkengekniptekuipjesin
weckpottenenverschillendegrondstoffenonderzocht.Alstestgewassen
diendenGerbera 'Joyce',Gerbera "1089",Prunus blireiana,
Prunus
glandulosa
'Alboplena'en Micranthemum umbrosium. Voorgeenvandetypenkuipjesen
grondstoffenwerdeenduidelijkeffectgevondenindetweecyclidie
onderzochtzijn.In1990zalhetonderzoekopgrotereschaalworden
herhaald.HetonderzoekgebeurtinsamenwerkingmetdeProduktgroep
WeefselkweekvandeVGB.
5.3.Achtergrondenvanverschilleninbewortelingvaninvitrogekweekt
plantmateriaal
Onderzoekers:M.Benschop,J. terBruggeenG.J.M,deKlerk.
Bewortelingvanscheutenvormtindepraktijkvaakeengrootprobleem,
vooralbijhoutachtigegewassen.Onderzoekaanrecalcitrantiebij
bewortelingkandaaromookkennisopleverenoverrecalcitrantiebijde
regeneratievanscheutenensomatischeembryo's.
Debeworteling isafhankelijkvan (1)degenetischeachtergrondvande
scheut, (2)defysiologischeconditievandescheut (hetaantalmalendoorvermeerderenendeomstandighedentijdensdelaatstevermeerderingscyclus),
(3)hettypeweefselwaarindenieuwewortelsgevormdworden(hoofdscheut/
zijscheut;lengtescheut)en(4)hetbewortelingsmedium.Dezefaktoren
hebbenwaarschijnlijkeencomplexewisselwerking.Deregeneratievanwortels
kaninvierfasenonderverdeeldworden:inductievanceldeling,celdeling,
redifferentiatietotwortelprimordiaenuitgroeivandewortelprimordia.Het
isnietbekendinwelkefaseslechtebewortelaarsgeremdzijn.Daaromishet
vanbelangmarkerstehebbenvoordeverschillendefasenvanhetbewortelingsproces.OphetCOWTwordtgezochtnaarspecifiekeisoenzymen.Dit
onderzoekheeftreedsgeresulteerd ineenmarkervoorhetaantalwortelsdat
gevormdwordt (ziejaarverslag 1988). Inhetafgelopenjaarisdezecorrelatieenkelemalenopnieuwgevonden.Ineenaantalanderegevallenkonevenwel
geencorrelatiewordenaangetoond.
In1989ishetCABOeveneensbegonnenaanonderzoeknaardebeworteling
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van Malus-scheuten invitro.DetaakverdelingisdathetCOWTzichzal
concentrerenophetweefselkweekniveauenhetCABOophethormonaalenmoleculairniveau.IndeeersteplaatswordenophetCOWTmodelsystemenopgezet.
Hiertoewordendeappelonderstammen 'M9'en 'Jork',deappelcultivarElstar
endepereonderstam 'Leskovacz'onderzocht.Deappelonderstam 'M9'kan
geklassificeerdwordenalseenonderstamdieredelijkbewortelt,en'Jork'
alseenonderstamdiegoedbewortelt.Depereonderstambeworteltslecht.Van
deappelcultivarElstarwarendiversesubklonenaanwezig,waarvande
bewortelingspercentagesvariëren.Vandeappelonderstammenenvan'Elstar'
isbekend,dathetbewortelingspercentage enhetaantalwortelstoeneemtmet
hetaantalvermeerderingscycli.Dezetoenameinbewortelingisnogniet
waargenomenbijdepereonderstamLeskovacz.
Bijdestartvanhetonderzoekblekenbijnaallescheutenwaterigte
worden.HetzelfdewerddoorandereCOWT-onderzoekersbij Malus waargenomen.
Dezevitrificatiewerdwaarschijnlijkdoordeagarveroorzaakt.Denieuwe
partijDifcoBactoagarwasvaneenanderesamenstelling.Erwerdendaarom
agarsvandiverseleveranciersgetest.Deresultatenbehaaldmet
BBL-granulatedagarwarentevergelijkenmetderesultatenbehaaldmetde
'oude'DifcoBactoagar.Deovergangvan (goedekwaliteit)DifcoBactoagar
naarBBL-granulatedagargafeengeringeterugslagtezienzowelvoorde
vermeerderingsfactor alsvoorhetbewortelingspercentage.
AllegewassenwerdenvermeerderdopMS-mediumaangevuldmetvitaminen,
hormonenensuiker.Alskoolstofbronwerdsaccharoseofsorbitolgebruikt.
Sorbitoliseensuikerdievannatureinappelscheutenvoorkomt.Voor
saccharosewerdeencyclusvan4wekenenvoorsorbitoleencyclusvan6
wekenaangenomen.Devermeerderingsfactorvan 'Leskovacz'envan 'Jork'was
groteralsdescheutenineenmediummetsorbitolhaddengestaan.Voor 'M9'
en 'Elstar'warendezeverschillennietzogroot.Onderzochtwerdheteffect
vanhetaantalwekenopvermeerderingsmedium tijdensdelaatste
vermeerderingscyclus opdebeworteling.Delengtevandelaatstevermeerderingscycluswasvoorzowelsaccharosealssorbitol4,6of8weken.Het
hoogstebewortelingspercentage endemeestewortelsperbeworteldescheut
werdengevondenbijeenvermeerderingscyclusvan4wekenvoorsaccharoseen
eencyclusvan6wekenvoorsorbitolbijdeappelonderstammen 'M9'en
'Jork'enbij 'Elstar'.Bijdepereonderstam 'Leskovacz'waseenvermeerderingscyclusvan4wekenvoldoendebijzowelsaccharosealssorbitol.Er
wasgeenverschiltussendosisresponscurvesvoorIBAbijscheutendieresp.
vroegenlaattijdensdevermeeringscyclusgeoogstwaren.
5.4.Fenotypischeengenotypischestabiliteitvaninvitrogeproduceerde
planten
Onderzoekers:H.Bouman,J. terBruggeenG.J.deKlerk.
Bijregeneratievanplantenuitcellentreedtvaaksomaklonalevariatie
op:doormutatiesisdegeregenereerdeplantnietidentiekaande
oorspronkelijkeplant.Daarnaastkunnenookepigenetische (-niet-erfelijke)
afwijkingent.o.v.demoederplantoptreden.Hetdoelvanhetonderzoekis
dezeafwijkingentegentegaan.Hiertoewordtheteffectvancultuurcondities,uitgangsmateriaalengenotypeopdematevanvariatieonderzocht(zie
ookhetonderzoekaanlelie,6.2).
Hetonderzoekrichtzichineersteinstantieopontwikkelingvaneen
methodeomdematevansomaklonalevariatietebepalen.
Ineenin1989geschrevenoverzichtsartikel (G.J.deKlerk: 'Howtomeasure
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somaclonalvariation:areview';verschijntinjuni1990inActaBotanica
Neerlandica)zijndeverschillendemogelijkhedenopeenrijtjegezet.De
conclusie isdaternoggeenadequate,snelleenmakkelijkuitvoerbare
meetmethodebestaat.Eenmogelijketoetsdieinditoverzichtsartikelwordt
voorgesteldenineenexperimenteelartikelwordtuitgewerktisdebepaling
vandewaardevandevariatie-coëfficiëntvooreenkwantitatieveparameter
ineensomaklonalepopulatie (ziehieronder).
Alsmodelgewaswordt Begonia x hiemalis cv.SchwabenlandRotgebruikt.
Bijdezeplanttredenvolgensvroegeronderzoekveelafwijkingenopna
cultuurinvitro.Regeneratievanplantjeswerdviadevolgendemethoden
verkregen:
1.directeknopvormingopbladexplantateningezetopverschillende
voedingsmedia,
2.knopinductieopcallus.Ditcalluswasgeïnduceerdopblad,bloemsteelof
meristeem,opverschillendewijzeaangehouden (variabelecyclus,
hormonen,tijdsduur)endaarnavoorscheutinduetiegebruikt.Deregeneratiecapaciteit vandecalluskwekenophoog2,4-D liepsnelterug.
Eenmogelijkheidvooreentoetsvoorsomaklonalevariatieisdebepaling
vanafwijkingeninisoenzympatronenvanindividueleplanten.Inisoenzympatronenvanperoxidasewerdenechtergeenverschillengevondendieeenmaat
warenvoordevariabiliteitpergroep.Welzijndeperoxidasepatronenzeer
kenmerkendvoordefysiologischetoestandvanhetexplantaatofplantonderdeel (inductiemedium,leeftijd,ontwikkelingsstadium, e.d.). Inhetmedium
werdeneiwitten (o.a.peroxidases)afgescheidendieditpatroondeelsvolgden. Inhetbeginstadiumbevindenzichhieronder,speciaalincallus-inducerendemedia,eiwittendiederegeneratiebevorderen.
Eenanderemethodeomopplantniveaudematevanvariatietebepalenis
despreidingvaneenkwantitatieveeigenschapineensomaklonalepopulatie
(zieboven).Dezemethodeisnauwkeurigerenvergtminderplantendanhet
gebruikelijketellenvankwalitatiefafwijkendeplanten.Wijvondenmetdeze
methodedatdestandaarddeviatie indebladvormsignificantgroterwasbij
eengroepplantendieophoog-2,4-Dcallusgeïnduceerdwasdanbijgroepen
vanlaag-2,4-Dcallusendirektgevormdeknoppenopbladexplantaten.De
gemiddeldebladvormwasinallegevallenhetzelfde,wateenepigenetich
effectonwaarschijnlijkmaakt.Omdezebepalingsmethodeteevaluerenwordt
nuookmetbehulpvanmutagentiavariatiegeïnduceerd,waarnadevariatiein
debladvormopdezelfdewijzegemetenwordt.
Heteffectvanweefselkweekomstandighedenopdematevansomaklonale
variatiekanhetbestbestudeerdwordeninplantengeregenereerdincelsuspensies.Daarom isin1989eenbegingemaaktmethetopzettenvandergelijke
culturenvoor Begonia. Ditonderzoekzalir>1990wordenvoortgezet.Erzal
eveneensgekekenwordenofdergelijkeculturenvooranderegewassengemakkelijkerzijnoptezetten.Deeerstekeusis Pelargonium. Vanditgewasis
hetoptredenvansomaklonalevariatiegoedbeschreven.
5.5.Uitscheidingvantoxischestoffentijdenskweekinvitro
Onderzoekers:S.Kostak,Th.L.J.DuineveldenH.J.vanTelgen.
DoorpersoneelswisselingbinnenhetCOWTiserinhetverslagjaarminder
tijdaanditprojectbesteeddandebedoelingwas.Denieuwontwikkelde
nitrobenzeenmethodebleekbijeennaderebestuderingtochnietgeschiktvoor
eenbetrouwbarekwantitatievebepalingvanuitgescheidenfenolenzodatweer
isteruggegaannaardeFolin-bepaling.Ondanksdiverseherhalingenkonden
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geenbetrouwbareresultatenverkregenwordenmetbetrekkingtothet
uitscheidingspatroon.
Hetlagindebedoelingom Aconitum inhetonderzoektebetrekken.Hoewel
deplantjesredelijktotgoedgroeiden,bleekeenhardnekkigeinwendige
infectieaanwezigtezijndiedewaarnemingenongewenstzoukunnenbeïnvloeden.Daaromisverdervanditvoornemenafgezien.
Geprobeerdiseenbiotoetsteontwikkelenvoordematevangiftigheidvan
deuitscheiding.Kiemingsremmingvanwaterkersbleeknietgeschikt:zowelop
mediummetalszonderexudaatwashetkiemingspercentagebijna100.Groeiremmingvantabakscalluswasooknietgeschikt.Hetexudaatleekdegroei
vancallusjuistlichttestimuleren.Ditzoukunnenbetekenendathet
exudaatniettoxischisvoorplanten.Hierbijmoetechtereengrootvoorbehoudgemaaktomdatwordengeenkwantitatieveproevengedaanzijn.
5.6.Cryopreservering
Onderzoekers:H.BoumanenG.J.deKlerk.
Cryopreservering (bewaringinvloeibarestikstofbij-196°C)isvan
grootbelangvoordeinstandhoudingvanwaardevolgenenmateriaal.Ditgeldt
speciaalvoorsoortenencultivarsdieniet-uitdroogbarezadenhebben,niet
zaadvastzijnofalleenvegetatiefvermeerderdkunnenworden.Meristemen
zijnhetaangewezenmateriaalomtebewaren,omdatzebijhergroeideminste
kansopafwijkingengeven.Anderzijds isdecryopreserveringvanmeristemen,
vergelekenmetcel-,callus-enembryomateriaal,moeilijk.
Alsmodelsysteemkozenwijadventievemeristemenoplelieschubben.Ter
voorbereidingophetinvriezenwerdentweebehandelingentoegepast:
1. 'freeze-hardening',hetverbeterenvandebestandheidtegeninvriezen.
Gekozenwerdvooropkweekbijlagetemperatuurenopwateronttrekkende
media (hogesuikerconcentratie)gedurendeverschillendetijden.
2. 'cryoprotection',hetbehandelenmetbeschermingsmiddelen tegenvriesschade.Wijgebruiktendimethylsulfoxide (DMSO),glycerolen/ofsuikerin
verschillendeconcentratiesengedurendeverschillendetijden.
Beidebehandelingenwerdeninverschillendecombinatiestoegepast,waarna
hetmateriaalgeprogrammeerdwerdingevrorenofdirektinvloeibarestikstof
gedompeld.
Vooroverlevingwas 'freeze-hardening'noodzakelijk;opkweekvandeafgesnedenprimordiavoorminstens1weekbij5°Cwaseenvereiste.Zondercryoprotectiewerdeveneensgeenoverlevinggevonden;15%glycerolplus5%
suikerbleekhetbestebeschermingsmiddel,alshetgedurende24uurbij5°C
koninwerkenvóórhetgeprogrammeerde invriezen.Indezecombinatiebedroeg
deoverleving20%,eenveelbelovendbeginvoormeristeem-cryopreservering.
Decombinatie,beschermingmet5%DMSO (inlatenwerkentijdensdeweek
'freeze-hardening')endandirektdompeleninvloeibarestikstof,gaf8%
overleving,terwijlanderecombinatiesnogmindersucceshadden.
Deverkregenbolletjeswordenvoorjaar1990uitgeplantomdesoortechtheidteonderzoeken.
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6.Takgerichtonderzoek
6.1.Bloemisterijgewassen
Onderzoekers:H.J.vanTelgen,A.vanMil,S.Kostak.
Cyclamen
Hetonderzoekaancyclamenrichttezichin1989optweeaspecten:
(1)Ishetmogelijkominvitrogeïnduceerdescheutjesnaoverzettenopeen
geschiktmediumaantezettentotknolvorminginvitroenvervolgenste
bewortelen?Ditzoueenbehoorlijketijdwinstbijdeafharding/opkweek
kunnenbetekenen.Bovendienopentditmogelijkhedenomtevermeerderendoor
parterenvande(schone)invitroknolletjes.
(2)Ishetmogelijkeenstabielecalluskweekoptezettenomhieruitviaeen
procesvansomatischeembryogenesesteedsweernieuweplantjesteregenereren?Hierbijishetuiteraardzeerbelangrijkdathetaantalafwijkende
plantjesbeperktblijft.
Metbetrekkingtot(1)ishetonderzoekmoeizaamverlopen.Hetgehele
jaarwerdenbijhetopzettenvannieuweculturenproblemenondervonden.Hoge
besmettingsgraadvandeuitgangsplantenenzeerlage regeneratiepercentages
warenerdeoorzaakvandatuiteindelijkmaareenkleinaantalplantjesin
vitrowerdverkregen.Bijdezeplantjeskondeninvitrogeenknollen
geïnduceerdworden,zelfsnietnalangetijdopknolinducerendmedium.
Bewortelingwaswelmogelijkendeplantjeskondenzonderveelproblemen
afgehardworden.Voor1990staateenherhalingvandezeexperimenten
gepland.Bijdezenieuweexperimentenzalookgekekenwordenofhettijdstip
vanknolinductievoorofnadewortelvormingmoetliggen.
Onderzoek (2)werdookgeplaagddoordehogebesmettingsgraad.Geprobeerd
werdembryogeencallusteinducerenopstandaardmedium (zowelvastals
vloeibaar)metalshormonenbenzyladenine (BA)alleenofincombinatiemet
verschillendehoeveelhedennaftylazijnzuur(NAA)of2,4-dichloorfenoxazijnzuur (2,4-D).Hetmeestecalluswerdgevormdopvastmediummet2.2uMBAen
1.1uM2,4-D.Naoverzettenopvastmediumzonder2,4-D ontstondenslechts
bijeenheelkleinaantalexplantatenorganenofembryo's.Bijveelexplantatentradbruinkleuringopenkwamdecallusgroeitotstilstand.Toevoeging
van1uMzilvernitraatgingditprocestegen.
Enkelegoedontwikkeldeembryogenecalliwerdenopgedeeldennaarvloeibaarmediumgebrachtomeencelsuspensiecultuuroptezetten.Deculturen
werdengekweektinhetdonkeropeenroterendeschudder (80rpm). Ingeen
vandegebruiktemediawerdeencelsuspensieverkregen.Welgroeidende
calliuittotforse,vrijhardecallusklompen.Behalveinmediummethoge
concentratiegroeiregulator (2.2uMBAen4.5uM2,4-D)tradinallegevallenspontaanmassalescheutvormingop.Hetwasnietmogelijkditproceste
beheersen.Daarnaastwarenveelscheutenglaziggeworden.Erzullennog
enkeleexperimentenwordenuitgevoerdwordenomteonderzoekenofhet
regeneratievermogennalangdurigekweekbehoudenblijft,ofscheutinductie
opvastmediumtotminderglazigheidleidtenofhetaantalafwijkersbinnen
deperkenblijft.

-18-

Calathea
Begin1989warenmetdebasismethodeeenredelijkgrotepartij C. ornata
eneenkleinepartij C. makoyana opgebouwd.Grootschaligevermeerderingin
vitrowerdbemoeilijktdooreenvrijlagevermeerderingsfactor (gemiddeld
2,5nieuweknoppenpercyclusvanvierweken).Omkostprijsconcurrerendte
kunnenzijnmettraditioneelvermeerderdmateriaaliseenhogerevermeerderingsfactorgewenst.
Bij C. ornata isonderzochtwatdeinloedvanbegingewicht,licht,temperatuurengroeiregulatorenopdevermeerderingsfactor is.Hetbleekdat
knoppenmeteenStartgewichtonder50mgeenduidelijklagerevermeerdering
tenopzichtevanhetgemiddeldevertoonden.AlshetStartgewichthogerwas
dan50mghadditgeensignifikanteffekt.Standaardwerdenindeverdere
vermeerderingsexperimentenknoppenvan50-150mggebruikt.
Hetgebruikvanwisselendedag/nachttemperaturen (30/25,27,5/22,5,
25/20,allesin°C)en/ofverschillendelichtintensiteiten (21W.m" of13
W.m )gafeerdereenverlagingdaneenverhogingtenopzichtevande
vermeerderingonderstandaardomstandigheden(25/25°C,21W.m ).
Derolvangroeiregulatorenbijdevermeerderingwerdonderzochtdoor
verschillende soortenenconcentratiescytokininentetesten.Gebruikt
werdeno.a.kinetine (aldannietincombinatiemet2-isopentenyladenine
(2-iP),BAalleenofincombinatiemetdeauxinetransportremmertrijodobenzoëzuur (TIBA).Bijgeenenkelecombinatieofconcentratietradeensignifikanteverhogingvandevermeerderingsfactortenopzichtevandestandaardconcentratie (4,4uM)BAop.
Bewortelingvormdegeenprobleem.Vaakvondreedsspontaanwortelvorming
plaatsophetvermeerderingsmediummetBA.Dezewortelswarenechterniet
functioneel:hetbleekdatplantjesnaoppotteneengrotegroeiachterstand
opliepentenopzichtevanplantjesdieeenbewortelingsbehandelinghadden
gekregen.Dezebehandelingbestonduitvierwekenopstandaardmediumzonder
hormoonofmet2,0uMauxine (indolazijnzuurof-boterzuur).Hetbleekheel
goedmogelijkdescheutjesinvitroineenandersubstraatdanagarte
bewortelen,vooropgestelddatsaccharoseinhetmediumaanwezigwas.
Steenwolplugjesgavendaarbijeenietshogerbewortelingspercentage tezien
danagar,terwijlperliteensorbarodsjuistietslageruitvielen.Voor
begin1990ligthetindebedoelingteonderzoekenofdirektebewortelingin
steenwolpluggenhaalbaaris.Daarmeezalhetonderzoekaan Calathea worden
afgesloten.
Nieuwegewassen
Vaneenaantalslechtvermeerderbare,maarpotentieelinteressante,
Australischegewassenisonderzochtofinvitrovermeerderingmogelijkis.
Hetginghierbijomdegewassen Ptilotus
macrocephalus,
Elaeocarpus
reticulatus
en Pimelea spectabilis.
Erzijneenaantaloriënterendeproeven
gedaan.Daaruitbleekdatvooraldetweeeerstgenoemdegewassenmoeilijkte
vermeerderenensterkverontreinigdwaren.Indezesmaandenvandezeproef
kongeenvermeerderingsprotocolvoordezetweegewassenopgesteldworden.
Inmiddelsisnormalevermeerderingvan Ptilotus welmogelijkgebleken.Voor
Pimelea werdweleenbasisprotocolontwikkeld.Hoewelditzekernogniet
optimaalis(topnecrose,somscallusvorming,bewortelingnietonderzocht)is
verderonderzoekhieraangestopt.
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6.2.Bol-enknolgewassen
Onderzoekers:P.CG.vanderLinde,G.M.G.M.Hol,A.H.T.teBoekhorst,
P.M.vanderDuynSchoutenenH.deWaal.
Iris
Hetafgelopenjaarwerdgeprobeerdmethodesoptestellenvoorinductie
vanbollenuitminstensvijfkeervermeerderescheutenenvoorgroeivan
dezebollen.Hiertoewerdeengrootaantalexperimentenuitgevoerd.De
uitkomstenkunnenalsvolgtwordensamengevat.
Vooroptimaleinductievanbollenwaseenkoudebehandelingvan8weken
5°Cnodig.Dezekonhetbestwordengegeven3tot6wekennahetoverzetten
van7wekenoudescheutenuitdevermeerderingopbolgroeimedium(1/2xMS,
0,4mg/lthiamine,100mg/linositol,50-70g/lsaccharose,6g/lagar
(Bacto-agar,Difco),pH-5,5).Voordekoudebehandelingwerdendescheuten
inhetlichtgekweektbijdietemperatuur,waarbijzevermeerderdwaren.Na
dekoudebehandelingwerdendescheutenbij20°Cinhetdonkergekweekt.Na
14wekenkondenerongeveer2bolletjes/scheutgeoogstworden.Hetgewicht
vandebolletjesperscheutwasongeveer500mg.Descheutenkondenhetbest
vermeerderdwordenbij15°C.Scheutendiebij20°Cvermeerderdwarengaven
eenlagerpercentagebolvorming,eenhogerpercentagebolletjesmeteenlaag
gewicht (kleinerdan100mg)eneenhogerpercentagegesprotenbolletjesop
hetmomentvanoogstendanscheuten,diebij15°Cwarenvermeerderd.De
bolletjesblekennaeendrogebewaringvan6wekenbij30°Cgoedaante
slaanindegrond.Hiermeeishetvermeerderingsonderzoek aanirisafgesloten.EenvolledigprotocolvoordevermeerderingvanirisisaanbelangstellendenuitgereiktopdeonderzoekdagvanhetCOWT.
Hyacint
ErwerdonderzoekgedaanaandegroeivanplantjesuitIeen2efasein
vloeibaarmediumonderverschillendelichtomstandighedenenheteffectdaarvanopdedoorgroeinaplanteningrond.Hetbleekdatdekleurvanhet
lichteengroteinvloedhadopdegroeivandeplantjes.Bijroodlichten
inhetdonkerbleefdegroeiachterenwerdenveelplantjesglaziginvergelijkingtothetmateriaaldatbijnormaalTL-enblauwlichtwerdgekweekt.
Deplantjesuitdelaatstetweebehandelingenoverleefdendeovergangnaar
degrondookbeterengroeidenaanmerkelijkbeteruit.
Opgrondvaneerderegegevenswerdderelatieonderzochttussendemate
vanrustindegeproduceerdebolletjesendelichtomstandighedentijdensde
kweek.Eenaantalproevenbevestigdendevorigjaarverkregenresultaten,
maarerwerdenooktegenstrijdighedengevonden.Hetlijkteropdatbolletjes
gekweektonderblauwlichtdieperinrustzijndanbolletjesdieinhet
donkerzijngekweekt.Roodlichtvoorkomtrustindebolletjes,evenals
normaalTL-licht.Dezevoorlopigeresultatenzullenditjaarbevestigd
moetenworden.
Opgrondvandezeresultatenisgetrachteenrelatieteleggentussende
peroxidase-,invertase-enamylase-activiteitendematevanrust.Deenzymactiviteitwerdzowelbepaaldinhetweefselalsinhetmedium.Deactiviteitinhetmediumishetresultaatvanuitscheidingdoorhetweefsel.Er
werdengroteverschillengevondeninuitgescheidenperoxidase-enamylaseactiviteitonderverschillendelichtomstandigheden.Dezeverschillenwaren
nietaantoonbaartussendeonderdezelfdelichtomstandighedenverkregen
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bolletjes (metuitgescheidenenzym-activiteit).Ookdezeresultatenzullen
ditjaarmoetenwordenbevestigd.Verderwerdgetrachtombolletjesuit
weefselkweek insubstraatteelttelatengroeien.Alhoeweldeopkomstvande
bolletjeszeergrootwas,wasdegroeiallerbelabberd.Komendjaarzal
getrachtwordenhetsubstraatmediumvoorbolgroeiteoptimaliseren.
Narcis
Hetonderzoeknaareenoptimalewarmwaterbehandeling tervoorkomingvan
besmettingindubbelschubexplantatenwerdafgerond.Eenbehandelingvan1
uur54°Cbleekeenverminderingvandebesmettingvan40-60%totbijna0%te
geven.Dezebehandelingkonzelfsna5maandendrogebewaringvandebollen
bij30°Cnogmetsucceswordenuitgevoerd.Ookeenhogeretemperatuur (58of
62°C)verminderdedebesmettingmaarertradgeenregeneratiemeerop.Een
lageretemperatuur (50°C)gafaleenredelijkeverminderingvandebesmettingmaarnietzoveelals54°C.Eenlangerebehandeling (2of3uur)gaf
geenbeterresultaat,maardegeregeneerdebolletjeshaddendeneigingveel
bladtevormen.DezegegevenswerdenverkregenmetdecultivarGolden
Harvest.Erwerdonderzochtofeenzelfdebehandelingookkonwordentoegepastbijanderecultivars,namelijkCarlton,TêteàTête,SaintPatrick's
Day,TahitienDickWilden.Ookvoordezenarcissenwerddebehandelingmet
succesuitgevoerd,zelfsna5maandenbewaringvandebollenbij30"C.
Hetonderzoeknaarhetvoorkomenvanslapersheeftditjaarnogniettot
succesgeleid.Getrachtwerdomdevormingvanslaperstevoorkomendoorde
bolletjesnietbijeenconstantetemperatuur (15°C)maarbijeendag/nacht
ritmeintemperatuur (10/20°C,elk12uurperdag)tekweken.Dithadechter
geenenkeleffect.Ditjaarzalgetrachtwordenmetanderemiddelende
inductievanslaperstevoorkomen.
Lelie:hetontstaanvanafwijkingen
Bolletjesvancv.WhiteMountainwerden10keerdoorvermeerderdopmedium
metverschillendeconcentratiesbenzyladenine (BA).Daarnawerdendebolletjesop30en60g/lsaccharosebevattendmediumgezetzonderBAomvoldoendegrootteworden.Opditmediumtradnogsterkevermeerderingopbij
bolletjes,dietijdenshetvermeerderenop0,3-3 mg/lBAinhetmedium
haddengekregen.Hiernakregendebolletjeseenkoudebehandelingvan12
weken5°Cofvan13weken2°Cenvervolgenswerdenzeindekasgeplant.Na
opkomstwerdendebladafwijkingenwaargenomen.Hetpercentagekrommeen
verbogenbladerenwaslager,naarmatedebolletjesmeerBAinhetmedium
haddengekregentijdensdevermeerdering.Dezeafwijkingwerdoverhetalgemeenmeergevondenbijdebolletjes,diede2°Cbehandelinghaddenondergaan.Hetpercentagevlekkerigeenverkleurdebladerennamtoemetde
BA-concentratie.Ookdezeafwijkingwasgroterbijdebolletjesdiede2CC
behandelinghaddenondergaan.Hetgeheeldoetsterkdenkenaankoudeschade,
hetgeenmogelijkookinrelatiekanstaanmetdeauxineconcentratie inhet
medium.Het bladmateriaalvandezeplantenisverzameldenzalin1990aan
biochemischeanalysewordenonderworpen.Tevenszalereenexperimentmet
nieuwuitgangsmateriaalwordenopgezet,waarbijtijdensdevermeerderingook
deauxineconcentratie zalwordengevarieerd.

-21

Transformatievanbloembolgevassen
Bijbolschubweefselvanleliewerddebruikbaarheidvaneenaantal
beschikbareselectiemarkersvoortransformatiegetest.Kanamycineen
neomycinewerdennietbruikbaargeacht,omdatbij100mg/lvandezestoffen
nogvolopregeneratieoptrad.DitwerdnietgevondenwanneerhygromycineB
enmeta-thraxaatwerdengebruiktindezelfdeconcentratie.Verderis
getrachteencallus-encelsuspensiecultuuroptezetten.Deresultatenuit
dezeexperimentenwarenzeerwisselend.Viervoorhettransformatieonderzoek
benodigdecultivarsvanleliezijninweefselkweekgebracht.
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6.3. Boomkwekerijgewassen
Onderzoekers:B.P.A.M.Kunneman,M.R.J.Albers,A.deRegtenE.Janssen.
Malus
Hetonderzoekaandevermeerderingvan Malus viaweefselkweekgenieteen
bredebelangstelling.Vooralbijdesnelleintroductievannieuweonderstammen,nieuwerassenenindetoekomstdwergrassenopeigenwortelbiedt
weefselkweekperspectieven.Weefselkweekiseveneensvangrootbelangvoor
genetischemanipulatie.Inaansluitingophetonderzoekvandevoorgaande
jarenrichttehetonderzoekzichvooralopdebewortelingvanmoeilijkte
vermeerderencultivars,toetsingvandetoepasbaarheidvandeopgestelde
methodesbijnieuweonderstamtypenenhetacclimatiserenvanplanten.
Agar
Eind1988iseenbatchDifcoBactoagargebruiktdiewaarschijnlijkeen
slechtekwaliteithadendaardooreenslechteinvloedhadopalleappelcultivarsdieincultuurwaren.Vervolgensisovergeschakeldopeenandere
agar.Erzijnzevenagarsgetest.Bijalleagarsiseenconcentratievan6
g/lgebruikt.Alstoets-appelis Malus 'COST'gebruikt.Vandezeappelisde
vermeerderinggedurende4cycligevolgd.Tevensis3maalbeworteld.Erwas
geenduidelijkverschilinvermeerderingfaktorbijdeverschillendeagars.
Éénagarveroorzaaktesomswaterigheid.GewassenDifco-Bactogafgemiddeld
debestevermeerdering.Bijdebewortelingwarendeverschillengroter.De
agar 'BBLgranulated'bleekeengoedevervangervoorDifcoagarenvanafmei
1989isdezeagargebruiktinhetverdereonderzoek.
Nieuw in
cultuur
Deaanloopperiodevandesierappels 'Rudolph'en 'RedSentinel'ende
consumptie-appel 'Alkmene'zijnduidelijkverschillend.Van Malus 'Rudolph'
warennaéénjaarvoldoendescheutenverkregenvoorbewortelingsproeven.Het
bewortelingspercentagewasgemiddeld67.Vooreeneerstekeerisdatzeer
hoog.Bijdebewortelingvandezecultivarwordengeenproblemenverwacht.
'RedSentinel'vermeerderttragerenstrektnauwelijks.Debewortelingkan
pasin1990wordenonderzocht. 'Alkmene'blijftlasthoudenvanwaterigheid.
Bijdezecultivariszelfsnaéénjaarnoggeengoedevermeerderingbereikt.
In1989zijnerdrieexperimentengedaanomdeinitiatiefaseteverbeteren.Inheteersteexperimentwerdaanhetstandaard initiatiemediummet
saccharoseofsorbitol (30g/l)phloroglucinol (80mg/l)toegevoegd.Erwerd
uitgegaanvanmeristemenvan Malus 'M9'kloonT337en Malus 'COST'.
Toevoegenvanphloroglucinolaanhetmediumhadgeeneffect.Bijmediamet
sorbitolzagendeexplantatenerbeteruit.VanT337wasna2maandennog
39%vandeexplantatenover.
Uiteindelijkstierfnaoverentenophetstandaardvermeerderingsmediumalles
af.Bij Malus 'COST'warenvrijwelallemeristemengeïnfekteerd.
IndetweedeproefisdeinvloedvandecytokininesBAen2-IPonderzocht
bij15°Cenbij20°C.Dezeproefisingezetmetmeristemenvan 'M9'kloon
Nicolai.Binnen4wekenwas50%uitgevallendoorinfektie.Demeristemen
warenbij15°Cbetergegroeiddanbij20°C.BijdelagereconcentratieBA
wasdegroeihetbeste.Bij2-IPinconcentratiesvan0,2en1,0mg/lwaren
demeristemen ookredelijkuitgegroeid.
Bijhetlaatsteexperimentisnietuitgegaanvanmeristemenmaarvan
scheuttopjes.NaontsmettingmetCaOClwerdendescheuttopjesophet
initiatiemediummet0,04mg/lBAgeplaatst.Erismateriaalingezetvande
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'M9'klonenNicolai29,T340enT338,5nieuwepereonderstammenen2nieuwe
appelonderstammen.Hetinfektiepercentagewaslaag;uitvalwerdmeerveroorzaaktdoorafsterven.Incultuurzijnverkregen 'M9'klonenNicolai29en
T340,depereonderstammenZP02,ZP04enZP05endeappelonderstammenP16en
P22.Eind1989zijndeeerstebewortelingsproevenmetP16enP22gedaan.Op
standaardbewortelingsmediummetproline (100mg/l)enriboflavine (1mg/l)
en0,8mg/lIAAwarendebewortelingspercentages resp.26en63.

Regeneratie

van scheuten

Indetoekomstzalgenetischemanipulatiemogelijkwordengebruiktbijde
veredelingvan Malus. Daaromisnagegaanofbijenkelecultivarsregeneratie
konwordenverkregen.Ditbleekbijallecultivarsmogelijkhoewelde
frequentie laagwas.Deontstanescheutjeswordennuvermeerderd,enbeworteldenuitgeplantomnategaaninhoeverreerbijderegeneratiegenetischeafwijkingenzijnontstaan.

Meristeemcultuur

van planten met een getransformeerd

wortelstelsel

VanWa2us-plantendiein1987metbehulpvan Agrobacterium rhizogenes van
eengetransformeerdwortelstelselwarenvoorzien,zijnmeristemenin
weefselkweekgebracht.Demeristemenbleken,natoetsing,nietgetransformeerd.Uitgaandevandemeristemeniseenbeperktaantalscheutenvermeerderdenvervolgensbeworteld.Descheutenafkomstigvanplantenmeteen
getransformeerdwortelstelselbeworteldenveelbeterdandieafkomstigvan
plantendiegeengetransformeerdwortelstelselhadden.

Groeivergelijklng
Vandrieklonenvan Malus 'M26',vermeerderdviaweefselkweekofvia
afleggers,zijninHorstmoerbeddenaangelegd.Tevenszijn50onderstammen
pergroepgeoculeerdmeteentoetsras.Degroeienproduktievandeverkregenmoerbeddenenvruchtbomenwordtgedurendeeenaantaljarengevolgd.
Rhododendron
AlsafsluitingvanditprojectisindeserierapportenvanhetproefstationinBoskoopverschenen:Vermeerderingvan Rhododendron viaweefselkweek,
rapport7.
Acer
Acer wordtindepraktijkvermeerderddoorentenofoculeren.Enkele
soorten,o.a. Acer lobelii, blijkenvaakonverenigbaartezijnmetde
gebruikelijkeonderstammen.Stekresultatenbij Acer zijnvaakzeerslecht.
Hetdoelvanhetweefselkweekonderzoekbij Acer wasineersteinstantieom
eenvermeerderingsmethode tevindenvoor A. lobelii.
Deopgesteldemethode
bleekechteralleenvoor A. lobelii geschikttezijn:pogingenomandere
soorten Acer opdezelfdewijzeincultuurtebrengenmisluktentelkensweer.
Invoorgaandejarenisonderzochtofveranderingvanhetinitiatiemediumbij

A. platanoides

'CrimsonKing',A. platanoides

'RoyalRed', A.

platanoides

'Erectum'en A. palmatum totverbeteringleidde.Demeesteingezetteknoppen
reageerdenevenwelgeheelnietendeokselknoppendieweluitliepenstierven
naverloopvantijdaf.
In1989isonderzochtofvoorbehandelingvandemoerplantendoorbespuitenmetBA,GA,ofBA+GA_eenpositiefeffectopdeinitiatieheeft.
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Vanaffebruariwerdendemoerplantenineenverwarmdekas(20°C)met
bijbelichtinggeteeld.Elkeweekwerdendeplantenbespotenmeteen
oplossingvan100ppmGA,en/ofBA.Vandeuitgelopenscheutjesvandeze
plantenwerdendeokselknoppengebruiktvoorinitiatie.Deknoppenwerdenop
hetstandaardAcer-medium (0.2g/lactievekool)geplaatstmetBA
(concentraties;0,0,25;1,0of4,0 mg/l),2-IP(1,0of4,0mg/l)of
thiadiazuron (0,02;0,1;0,5of1,0mg/l). Erisvierkeermateriaalingezet
van A. platanoides
'CrimsonKing', A. platanoïdes
'Erectum'en A. palmatwn.
Deeerstetweeseries(halfeneindmaart)haddengeenuitgelopen
okselknoppentotresultaat.Bijdederdeserie (halfapril)liepvan A.
'Erectum'envan A. 'CrimsonKing'14%uit.Hiervanhadeenderdedeeleen
voorbehandelinggehadmetBA (15stuks). Bijdevierdeserie (eindmei)werd
ergeenrekeningmeergehoudenmetdevoorbehandelingomdaterteweinig
materiaalwas.Van A. 'RoyalRed'liep17%vandeokselknoppenuit,van A.
'CrimsonKing'7%envanA. 'Erectum'5%.Alleuitgelopenknoppenwerdenin
juliovergezetopversmedium.Deknoppengroeidenechternietverderuit
maargingeninrust.Eenkoudeperiodevan2maandenbrakderustniet.Eind
novemberzijndenoggroeneknoppenovergezetophetstandaardAcer-medium.
Faeonia
Indepraktijkbestaatveelbelangstellingvoordevermeerderingvan
Paeonia viaweefselkweek.Ditwordtveroorzaaktdooreentoenemendevraag,
vooraldooreengroeiendeexport.Doordatdevermeerderingviascheuren
traagverloopt,kanonvoldoendeaandevraagwordenvoldaan.Eensnelle
vermeerderingsmethode isookvanbelangvoorvirusvrijgemaaktmateriaal.
Daaromisin1984begonnenmetonderzoeknaarvermeerderingvan Paeonia.

Beworteling
In1989washetonderzoekvoornamelijkopdebewortelinggericht.Omdat
ookinvitrodevermeerderingtraagverloopt,wasertoenpasvoldoende
materiaalhiervoorbeschikbaar.Deexperimentenzijn,tenzijandersvermeld,
uitgevoerdmet Paeonia lactiflora
'SarahBernhardt'.Hetbewortelingsmedium
wasophormoon-ensuikerconcentratienahetzelfdealshetvermeerderingsmedium (1mg/lIBAi.p.v.1mg/lBA,en30g/lsaccharosei.p.v.20g).
Indeeersteproefzijnperiodeskou(4eC)van0,2,4,en6wekengecombineerdmetopkweektemperaturenvan5,10,12,5en15°C.Tienwekennadatde
explantatenbijdeopkweektemperatuurwarengeplaatst,werdhetbewortelingspercentageenhetaantalwortelsbepaald.Uitderesultatenvielgeen
conclusietetrekken.
Bijhettweedeexperimentisheteffectvanlicht(donker,rood,wit),
gecombineerdmetdiverseopkweektemperaturen(5,10,12,5en15°C)onderzocht.Eenduidelijktemperatuureffectwerdnietwaargenomen.
Welwasdebewortelingindonkerbeterdaninwitenroodlicht.Debeste
behandelingindezeproefwasopkweekindonkerbij12,5CC.Het
bewortelingspercentagewas80.Dezeproefisookuitgevoerdmet P.
suffructicosa
Deresultatenwarenslecht.Slechts2vande293explantaten
vormdeneenwortel.Kwalitatiefzagendeexplantatenerslechtuit.
Daarnaisonderzochtwatheteffectwasvanhetauxinetypeendeconcentratieopdebeworteling.OnderzochtwerdenIAA,IBAenNAAindeconcentraties0,1;0,2;0,5;1,0en2,0mg/l.DeresultatenmetNAAwarenhet
slechtst.IBAenIAAindetweelaagsteconcentratiesgavenhethoogste
percentagebeworteling,nl.bijna60%.Tenslotteisheteffektonderzocht
vandesuikerconcentratie opdebeworteling.Aanhetstandaard
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bewortelingsmediumwas15,20,25,30of35g/1saccharosetoegevoegd.De
standaardconcentratie,30g/l,kwameralsbesteuit.
Afharden
Debeworteldeexplantatenzijngebruiktomdeeersteafhardexperimenten
intezetten.Depioenenwerden2-4min.gedompeldineenfungicide-oplossingendaarnaopgepotineenmengselvanhalfturf/halfzand,ofhalf
turf/halfperlite.Deopkweekvondplaatsinklimaatkastenbij5,10of
15eC,eendaglengtevan16uureneenlichtintensiteitvan9W/m .Tweemaal
perweekwerdendepioenenbespotenmetfungiciden.
Degroeiinhetzandmengselbleefdeeerste3-4wekenbijalledriede
temperaturenachtertenopzichtevandegroeiinhetperlitemengsel.Ookwas
dekleurvandepioeneninzandietsdonkerder.Inzijngeheelgenomenwas
erveeluitvaldoorschimmels.Deniet-geïnfecteerdepioenengroeidengoed
uit.Ookdewortelstelselsgroeidenredelijktotgoeddoor.Na10wekenzijn
deplantenovergebrachtnaareenkoudekasinBoskoop.Daarzaldegroei
wordengevolgd.
Omhetinfectiepercentagebijdetweedeafhardproefomlaagtebrengen
zijndeexplantatenlanger (minimaal5min.)indefungicide-oplossing
gedompeld.Bijdezeproefwerddedaglengtegevarieerd:8,12of16uur,9
W/m .Naeenweekstrektendeeerstepioenenal.Ooknublevenplantenin
zanddeeerstevierwekeningroeiachtertenopzichtevanplantenin
perlite.Nadriewekenwasereenduidelijkdaglengte-effect.Bijeen
toenemendedaglengtenamdestrekkingenookdebladgroottetoe.Het
verschilinstrekkingvervaagdeindeloopvan10weken,maarhetverschil
inbladgroottebleef,enigszinsafgezwakt,bestaantothetmomentdatook
dezeproefnaarBoskoopisovergebracht.In1990wordtnagegaanhoede
verderegroeiverloopt.
Tilia
Devermeerderingvan Tilia oponderstamleidtsomstotveelopslag.
Daarnaastzijndezaailingonderstammennogalvariabelhetgeendehomogeniteitvanheteindproduktniettengoedekomt. Tilia opeigenwortelvermeerderddoorafleggen,stekkenofweefselkweekheeftdezeproblemenniet.
Alsafsluitingvanhetweefselkweekgedeeltevanditprojectisnagegaanof
debewortelingvan T. euchlora verbetertnaarmatehetaantaldoorlopen
vermeerderingscycli toeneemt.Hetpercentagebeworteldescheutenna3,4,5,
7en9cyclibedroegresp.15,30,55en93.Ookis Tilia gebruiktomte
bepalenwelkeagargeschiktisvoordevermeerdering.Integenstellingtot
Malus warenderesultatenbijdeverschillendeagartypenminofmeer
vergelijkbaar.
Gedurendeeenaantaljarenzalnudegroeivandevermeerderdeplanten
wordenvergelekenmetdievanopanderemanierenvermeerderdeplanten.
Wisteria
Indepraktijkwordt Wisteria viaentenvermeerderd.Vereenvoudigingen
versnellingvanditvermeerderingssysteem isgewenst.Weefselkweekvan
cultivarszoueenoplossingkunnenbiedenvoorproblemenalsopslagenhet
onvoldoendebeschikbaarzijn onderstammen.Totnutoevormeninfectiesvan
hetuitgangsmateriaal,ookalwordtditindekasopgekweekt,eengroot
probleem.Daarnaastgroeiendeexplantatenslecht,isereenovermatige
callusproduktieenvergelendebladerensnel.Zowel Wisteria floribunda als
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Wisteria sinensis vertoontdezeverschijnselen.In1989zijngeennieuwe
proeveningezet.In1990zalwordenuitgegaanvanzaailingenomdemediumsamenstellingteoptimaliseren.

