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Voorwoord
Kwaliteit vanconsumptie-ensierteeltgewassen ismomenteel eenbelangrijk aandachtsgebied binnen het landbouwkundig onderzoek. Hoewel kwaliteit eenmoeilijk definieerbaar
begrip is,zijner eenaantal uitwendige fysiologische afwijkingen dieeen produkt onverkoopbaar maken.Deeconomische schadediedit kanveroorzaken,varieert uiteraard per
gewas.Met namebijtomaat en paprika,momenteel detwee belangrijkste tuinbouwgewassen,kunnen door kwaliteitsproblemen opbrengstdervingen vancirca7-10 % optreden.
Voor deze Produkten betekent dat eenschadevanenige miljoenen guldens perjaar. Het
oplossenvandeze problemenvraagt omeengerichte onderzoeksaanpak, waarbij inzicht in
fundamentele processenvangroot belangis.
Erzijnveelaanwijzingen dat eenaantalvan deze kwaliteitsproblemen worden veroorzaakt
door eenverstoringvandecalciumhuishouding inde plant. Deenorme aandacht die in het
onderzoek gedurende langetijd besteed isaan derol van calcium inhet plantmetabolisme
heeft inmiddels alveelkennisopgeleverd,maarde onderzoeksstrategie heeft zich voornamelijk gericht op de'hele-plant-fysiologie'. Gebrek aantechnieken om decalciumhuishouding op celniveaute bestuderen,hebben de mogelijkheden tot verdere detailstudies
langetijd beperkt. Dooreensnelletechnologische ontwikkeling gedurende de laatste tien
jaar vindt er momenteel eenverschuiving plaatsvan hele-plant-niveaunaar cellulair en
subcellulair niveau.Bijhetonderzoek naar deoorzakenvan kwaliteitsproblemen zijn beide
onderzoeksstrategieën echter nog niet optimaal geïntegreerd. Hetisnodig omte evalueren
waar deverschillende onderzoeksniveau'saanelkaar grenzen enzoelkaar kunnen aanvullen
bij het leverenvan inzicht indefysiologische achtergronden vangenoemde problemen.
Indit rapport wordt getracht om reedsverworven inzichten enverschillende mogelijkheden
voor detoekomst opeenrijte zettenten behoevevan innovatie vanonderzoek aan de
calciumhuishouding inplanten.Omhet onderzoek een nieuwe impulste kunnen geven,zal
breder overleg nodig zijntussen universiteiten, instituten enproefstations. Dit rapport kan
daarbij een handreiking bieden.

Samenvatting
Verstoringen indegroei enontwikkeling van planten kunnen belangrijke negatievegevolgen hebbenvoor de uitwendige kwaliteit en houdbaarheid vanhet eindprodukt. Erwordt
aangenomen dat eenverstoring indecalciumhuishouding eenbelangrijke oorzaak hiervan
kanzijn.Opname,transport enverdelingvan calcium over deverschillende organen isin het
verleden op 'hele plant'-niveauuitputtend bestudeerd.Erisnauwelijks sprakevan beperkingen in de calciumopname door planten.Duseenorzaakvoor optredendetekorten in
plantweefsel isprimair een gevolgvaneen inadequate verdeling binnen de plant. Bij het
transport van calciumvandewortel naar despruit via deapoplast bepaartwatertransport in
belangrijke matewaar het calcium uiteindelijk terecht komt. Eennieuwe lijn in het onderzoek ishet bestuderen van rol,lokalisatie entransport vancalcium opcellulair en subcellulair
niveau. Inhet cytoplasma ishetvanbelang dat decalciumconcentratieheel laag blijft.
Hierdoor kan het ion eengoede functie vervullen bij signaaloverdracht binnen de plant.
Het iswel duidelijk dat hoge calciumconcentraties buiten decellenvan belang zijnvoor een
goedfunctioneren vanvan dezesignaaloverdracht maar derelatiestussen extracellulair en
intracellulair calcium zijn nog onbekend. Het isdusook niet duidelijk of eenverstoring van
dit signaaloverdracht-mechanisme consequenties heeft voor deuiteindelijke kwaliteitvan het
geoogste produkt. Op grondvandehuidige kennis kunnen nieuwe onderzoeksvoorstellen
worden geformuleerd,waarbij integratie van deverschillende niveauswenselijk is.Indit
rapport wordt eenoverzicht gegevenvan de kennisdie het onderzoek heeft opgeleverd.
Erworden enkele ingangenvoor nieuw onderzoek aangegeven.

Inleiding

1.

Afwijkingen inhet metabolisme vandeplanttijdens degroei enaanlegvanorganen kunnen
de uitwendige kwaliteit en houdbaarheidvan het geoogste produkt aanmerkelijk verlagen.
Kenmerkenvandit kwaliteitsverlies zijnverliesvan stevigheid of afsterving van (delenvan)
blad ofvrucht. Kwaliteitsproblemen doen zichvoornamelijk voor in de intensieve land-en
tuinbouw (Kirkby &Pilbeam, 1984),zijn sterk afhankelijk vandegevoeligheid van hetgebruikte rasenkunnenvanzeer uiteenlopende aardzijn. Eenaantalvan dezeproblemen zijn
weergegeven inTabel I.
TabelI.

Kwaliteitsproblemendiebijverschillendeconsumptieensierteeltgewassenkunnenoptreden.

Kwaliteitsprobleem

Gewas

Referenties

Verbranden bladpunt/
bladmisvorming
Stip

aardbei
appel,paprika

Klappers
Kelkverdroging
Vingers
Bolblad
Broeikop
Glazigheid
Rand

aubergine
aubergine
aubergine
komkommer
komkommer
sla
sla,kool,andijvie

Zwarte harten
Interne bruinkleuring
Kortblad
Meligheid
Goudspikkels

selderij
spruitkool
tomaat
tomaat
tomaat

Neusrot

tomaat, paprika

Bladnecrose

tomaat, poinsettia

Kiepen
Bruinepit

tulpen
witlof

Lagetemperatuur bederf
Holten

witlof
wortel

Guttridge etal. (1981)
Ferguson&Watkins(1989)
Janse&DeKreij(1989)
DeKreij(1990a)
Welles(1990)
vanSlobbe(1992)
DeKreij(1990b)
deHoog(1991)
Maaswinkel &Welles(1986)
Buitelaar, (1985)
Collier ÄTibbits(1984)
deHoog(1989)
DeKreij(1990b)
DeKreij(1990b)
DeKreij(1992)
Disco(1992)
DenOuter &vanVeenendaal (1988)
DeKreijetal. (1992)
Wiersum(1965)
DeKreij(1990b)
Adams(1988)
Biermanetal. (1990)
DeKreij(1990b)
Jolivet etal.(1988)
DenOuter (1989)
DeKreij(1990b)
DeKreij(1990b)

Wetenschappelijk onderzoek ten behoevevan kwaliteitsproblemen dateert alvan devorige
eeuw.Aanvankelijk heeft hetonderzoek zichvoornamelijk geconcentreerd op 'stip' bijappel, maar na opkomstvan dekasteelt heeft deaandacht zichverbreed naar anderegewassen.

Inenkele goede overzichtsartikelen (Clarkson,1984;Ferguson &Watson,1989;Hepler &
Wayne, 1985;Kirkby &Pilbeam, 1984)isdeproblematiek uitgebreid en systematisch
beschreven.Erwordt algemeen aangenomen dat deoorzaakvande kwaliteitsproblemen
gezocht moetworden ineenverstoringvandecalciumhuishouding. Met name lokaal
calciumgebrek incellenveroorzaakt irreversibele desintegratievan hetweefsel.Ondanksde
vele kennis die momenteel aanwezig is,komen Ferguson &Watkins (1989)echtertot de
conclusie dat ernog eenaantal belangrijke gaten inde kenniszijn overgebleven. Hoe isde
relatietussen het optreden vancalciumgebrek endeverhoudingvan andere mineralen?
Hoekunnen desymptomenvan degebreksverschijnselen wordengelokaliseerd? Welke
metabolische aspectenzitten er aanhetoptredenvan calciumgebrek?Waarom ishet nog
steeds niet gelukt om de problemen viadeveredeling te verminderen,terwijl zetoch
duidelijk rasafhankelijk zijn? Eenbelangrijke oorzaak vandeze lacunes indekennis isdat het
zowel in het anatomisch/morfologisch alshet biochemisch onderzoek langetijd niet mogelijk
isgeweest decalciumhuishouding op cellulair ensubcellulair niveaute bestuderen.Juist door
het lokale karaktervan hetcalciumgebrek aisoorzaak voor hetoptredenvan weefseldesintegratie ishetvan belang inzichtte krijgen inde lokalisatievan het calcium binnen decel
ende rol die hetspeelt in het metabolisme. Devraag die daaruitvolgt isof eenverstoring in
decalciumhuishouding binnen de celook consequenties kan hebbenvoor de kwaliteit van
het produkt.
Door detechnologische ontwikkeling vande laatstetienjaar kancalcium inde celtegenwoordig wel worden gelokaliseerd (Bush &Jones,1990)enonderscheidworden gemaakt
tussenvrij en niet-vrij calcium (Blatt et al., 1990;Gilroy et al., 1990).Dezenieuwe technieken
bieden mogelijkheden voor een nauwkeurige analysevan calciumtransporten caleiurndistributie overdeverschillende cellenenorganellen.Dankzij denieuwe ontwikkelingen
kunnen nu deuiteenlopende functiesvancalcium opverschillende niveaus beter in kaart
worden gebracht. Hierdoor isduidelijk geworden dat calcium naasteenfunctie bij de
celwandstevigheiden membraanstabiliteit nog eengeheelanderefunctie heeft bij de
signaaloverdracht inde plant,de zogenaamde 'signaal-transductie'-keten (Schroeder &
Thuleau,1991).
Deontwikkeling vandezetechnieken isniet primair gericht geweest opdeopheldering van
kwaliteitsproblemen. Recente literatuur over het 'calciumprobleem indepraktijk', bekeken
vanuit een (sub)cellulaire onderzoeksstrategie isniet aanwezig.Het gebruik van deze nieuwe
technieken kaninzicht geven in deoorzakenvan kwaliteitsproblemen. Het isechter devraag
of hiermee deproblemen kunnen worden opgelost.
Indit rapport zaleen overzicht worden gegevenvan literatuurgegevens over de relatie
tussen kwaliteit encalcium in zijnverschillende functies.Ook opname entransport van
calcium door deplant wordt beschreven.Vervolgensworden enkeletechnieken vermeld
waarmee calcium op cellulair en subcellulair niveau kan worden gemeten. Ditwordt gevolgd
door enkele suggestiesvoor nieuwe onderzoeksingangen.

2.

Kwaliteit inrelatie tot lokalisatie en
hoeveelheid calcium

Al aan heteindvandevorige eeuwwerd het optreden vanbepaalde kwaliteitsproblemen bij
de appeltoegeschreven aaneenverstoring indefysiologie van deplant (McAlpine, 1912).
Eenindicatie datvooral calcium hierbijeen belangrijke rol speelt kreeg men later,toen men
ontdekte dat ereenduidelijke relatiebestaattussenhet optredenvan 'stip' en een laag
calciumgehalte in het aangetasteweefsel (Delong,1936).Bovendien konden de problemen
sterk wordenverminderddoortijdens degroei of nadeoogst deplant of vruchtte bespuiten
met o f t e dompelen in eencalciumchlorideoplossing (Askew et al. 1960,Jolivet et al.1988).
Calcium iseenessentieelelement inplanten.Hetspeelt binnenverschillende systemen of
processen-op heelverschillende niveaus,van hele plant tot subcellulair -eenessentiëlerol.
Het lijkt eropdat de hoeveelheid calcium indiedelenvan hetweefsel,waar het eenessentiële functievervult, slechtsbinnen nauwe margesmagvariëren.Afwijkingen van optimale
groei of kwaliteitsverlies door hetoptredenvan necrosevanweefsel gaan dikwijls gepaard
metveranderingen (meestaleenverlaging) vandehoeveelheid calcium of de(K+Mg)/Caverhouding in (delenvan)de plant. Hierbij ishet niet duidelijk of eenverandering in de
calciumbalansdeoorzaak isvanhetoptredenvankwaliteitsproblemen danwel hetgevolg.
Verminderde kwaliteit kanhet gevolgzijnvaneencalciumgebrekof vancalciumovermaat.
Goudspikkels bijtomaat zijn eenvoorbeeldvancalciumophoping (De Kreij,1990b).Calcium
vormt eencomplex met eenorganisch zuur,zoalsoxaalzuur. Degevormde kristallen
beschadigen hetweefsel,waardoor dehoudbaarheid van het produkt afneemt. Binnen één
planteorgaan kunnentegelijkertijd calciumgebrek alscalciumovermaat voorkomen.De
hoeveelheid calcium ende lokalisatie ervan inhet weefsel isvanbelangvoor een goede
kwaliteit.
Kwaliteitsverlies, waarbij calcium eenrolspeelt, beperkt zichaltijdtot enkele delenvande
plant of deelgebieden vandevrucht.Verstoringen van decalcium-en waterhuishouding
treden dusheellokaal op.Dit betekent dat metingen opweefselniveau misleidende
resultaten kunnengeventen aanzienvande interpretatie van gegevens:Zowel gezondals
ziek weefselworden samengeanalyseerd,omdat dezeweefselsvrijwel niette scheiden zijn.
Calciumgehalteszijn dan niet representatief voor ziek weefsel.Bovendienworden ionenanalysesuitgevoerd aanweefsel waarin de symptomen alzichtbaar zijn.Vaak zijn decalciumconcentratiesten gevolge van uitdroging hierin hoog (Ferguson &Watkins, 1989).Dit soort
analysesgeeft daarmee geen beeldvandevoorgeschiedenis endusdeoorzaak van het
kwaliteitsverlies.

2.1.

Distributie van calcium in decel

Calcium iszeer ongelijkmatig over decelverdeeld (Figuur 1).
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Figuur 1.

Schematischeweergavevantweenaastelkaargelegencellenmeteenkarakteristieke
verdelingvancalcium(Marschner,1986)

Hetgrootste deelvandetotale hoeveelheidcalcium in de plant isgelokaliseerd inde celwand. Dezebezit eengroot aantal bindingsplaatsen,waaraan calcium makkelijk bindt.
Hetcalciumvormt bruggentussendefosfaat- encarboxylgroepen vandefosfolipiden en
eiwitten (Caldwell &Haug,1981).Daardoor heeft calcium eenbelangrijke functie bij de
membraanpermeabiliteit en destevigheid vandecelwand.Afbraak van pectines uit de
celwanddoor polygalacturonase,waardoor hetweefsel zachtwordt en insterke mate
veroudert (bijtomaat bijvoorbeeld) wordt inbelangrijke matetegengegaan door hoge
calciumconcentraties(Corden,1965).
Devacuole bevat calciumoxalaatencalciumfosfaat.Hetcytoplasma heeft echter een zeer
lagecalciumconcentratie. Het ER (endoplasmatisch reticulum) isvanbelang bij de calciumhomeostasis (Hepler &Wayne, 1985).Door deaanwezigheid vanactievecalciumpompen kan
eenlage calciumconcentratie inhet cytoplasma worden gehandhaafd.

2.2.

Functiesvan het calcium

Calcium heeft eenaantal uiteenlopende functies in de plant:

2.2.1.

Celdelingen-strekking

Calcium speelt eenrol bij celdeling (Schmit, 1981)en mogelijk ook bij celstrekking
(Marschner &Richter, 1974).Dit wordt geconcludeerd uit experimenten waarbij calcium in
voedingsoplossingen werd weggelaten en erkandusook sprakezijnvaneen indirect effect.
Hetiswel eenfeit dat calciumgebrekallereerstoptreedt in meristematischweefsel (Dekock et
al., 1975).Dekwaliteitsproblemen worden pasineenveel later stadium zichtbaar.

2.2.2.

Membraanstabiliteit encelintegriteit

Defundamentele rolvan calcium in demembraanstabiliteit encelintegriteit komt opverschillende manieren tot uiting.Bijcalciumgebrekofverandering vandeverhouding tussen
calcium enandere kationen neemtde lekvan laag moleculaire componenten door membranen toe (VanGoor, 1968).Bijernstig calciumgebrek treedt zelfsdesintegratievan de
membraanstructuur op (Hecht-Buchholz, 1979)enverdwijnt decompartimentatie binnen de
cel. Door aktiviteitvan proteolytische enzymendie uit devacuolevrijkomen,wordt de
fysiologie binnen decelverstoord,deademhaling neemt toe (Bangerth et al., 1972)en
vervolgenstreedt degeneratievandecelop.
Dematewaarin calciumgebrek effect heeft opkwaliteitsvermindering van hetweefsel hangt
af van deverdamping door deplant. Eenhoge luchtvochtigheid en beperking vanvochtverlieskanover hetalgemeen kwaliteitsverlies door calciumgebrek verminderen (Perring,
1986).

2.2.3.

Hormonen

Calcium speelt ook bij dewerking vanhormonen een rol.Derelatietussencalcium en hormonen istweeledig:dewerking van hormonen kan worden gemoduleerd door calcium,
terwijl andersom dewerking vancalcium kanworden gemoduleerd door hormonen (voor
eenoverzicht zie Elliott, 1986).Vooral deabscissinezuur, auxinen,cytokininen en
gibberellinen vertonen interactie met calcium.Calcium kan hunwerking versterken.
Bijsommige functies isdeaanwezigheid vancalcium zelfseenvereiste.Ook bij de produktie
van ethyleen speeltcalcium een rol.Erblijkt eenduidelijk verbandtussen decalciumgereguleerde membraanpermeabiliteit ende biosynthesevan ethyleen (Mattoo &White, 1991).Om
de ethyleensynthese in het celwandplasmamembraan-complexopgangte brengen, ishet
noodzakelijk datdecalciumconcentratiedaarindaalt. Redistributevancalcium indecel isin
dit gevalde primaire stimulusvoor het verouderingsproces.

2.2.4.

Signaaloverdracht

Eengeheel andere,maar minstens zobelangrijke functie vervult calcium in het cytoplasma in
de overdracht vansignalen binnen deplant, dezogenaamde 'signaal-transductie'-keten (zie
Hoofdstuk 3.5). Integenstellingtot meeste bovenstaande functies, ishet hierbijjuist van
belang dat decalciumconcentratie heel laag (inordevan grootte van nanomolairen) blijft.
Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige eisenten aanzien vande calciumconcentraties inverschillendedelenvan hetweefsel maken eennauwkeurige regulering vancalciumtransportvan
groot belang.Overcalciumtransport isaléénenander bekend,waarvan hierna een kort
overzicht wordt gegeven.

3.

Calciumtransport over korte en lange
afstand

Hettransport vancalcium door deplant heen isopverschillende integratieniveaus
bestudeerd:transport door vaatbundels,membraantransport enrecenttransport binnen de
cel.Bijhettransport vancalciumvanuit debodem de plant in naardevrucht komen de
verschillende niveausaandeorde.Hieronder zalde loopvancalciumvanuit debodemtot in
devrucht worden gevolgd,waarna het intracellulair calciumtransport binnen de 'signaaltransductie'-ketenaandeorde komt.

3.1.

Opname

Dehoeveelheid calcium die beschikbaar isinde bodem iszeldenbeperkend voor de
ontwikkeling van planten.Hetoptredenvan kwaliteitsproblemen isdan ook eerder een
gevolgvan een niet-optimale calciumverdeling binnen deplant (Clarkson,1984).
Dehoeveelheid calcium die dewortel inwordt getransporteerd,wordt in belangrijke mate
bepaald door de CEC(cationexchange capacity)vandecelwanden van dewortels. Deze kan
perplantesoort verschillen (Knight &Crooke,1973).
Calcium-opname iseenweinig metabolisch gereguleerd procesinvergelijking met bijvoorbeeldkalium-opname (Kirkby &Pilbeam, 1984).Calcium komt gemakkelijk de extracellulaire
ruimtevancortex binnen (Clarkson &Sanderson,1971)enwordt met dewaterstroom via de
apoplast naar despruitverder getransporteerd (Hylmö, 1953).Transport vancalcium door de
plantvereist daardoor veel minder energie dan kaliumtransport (Armstrong &Kirkby, 1979).
Eenpassieveopnamevancalcium met dewaterstroom geldt in ieder gevalvoor de hogere
concentraties (5-50 mM).Voor deheel lageconcentraties (5-50pM) wordt de opname
wellicht metabolisch gereguleerd (Maas,1969).
Decalciumopname beperkt zichvoornamelijk tot jonge wortels (Russell &Clarkson,1976).
Daarin isdeendodermis met debandjesvanCaspari nog redelijk toegankelijk, omdat de
celwanden nog nietverdikt zijn metsuberineen lignine (Clarkson &Robards,1975).In het
allerjongste weefsel zijnde bandjesvanCasparizelfs nog helemaal niet ontwikkeld en hoeft
het calcium geenplasmamembraan tepasseren.
Indezonewaar calciumwel debandjesvanCasparimoet passeren,moet het door het
cytoplasmavande celworden getransporteerd (Figuur2).
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Figuur2.

Calcium-influxindeprotoplastvanendodermiscellen,gevolgddooractievecalcium-effluxindeapoplastvandestele(Clarkson,1984)

Calcium diffundeert decelinvia kanalen,terwijl het actief deapoplast vandesteleweer
wordt ingepompt met behulpvan calciumpompen. Hetcalcium inhet cytosol iswaarschijnlijk
voor 99,9 %gebonden. Mogelijk speeltcycloseeen rol bij hettransport van gebonden
calcium door het cytosol.Dit houdt indateendeelvan het cytoplasma beweegt ten opzichte
van rest,somsvolgensvaste kanalen.Dezeplasmastroming verbruikt energie.Dittransportmodelwordt ondersteund door dewaarneming dattoevoeging vande ontkoppelaar DNP
(2,4-dinitrofenol) het calciumtransport naar het xyleemvoor 98%remt (Bengtsson,1982).
Bengtssonvond echter geen enkeleffect van DNPop het watertransport.
Debandjesvan Casparizijn maar ineendeelvan dewortels aanwezig. Het percentage is
afhankelijk vangroeiomstandigheden enteeltwijze.Wanneer door bijvoorbeeld variatie in
weersomstandigheden of een ongunstige bodemgesteldheid dit percentagewordt verhoogd,
kunnen problemen ontstaan bij decalciumvoorzieningvan despruit. Dit kandan leiden tot
kwaliteitsproblemen.

3.2.

Transportvanwortel naarspruit

Hetcalciumtransport isna passagevandebandjesvanCaspariinprincipe een apoplastisch
transport door dexyleemvaten. Dexyleembanenvertakken bijelk blad of ander orgaan.
Hetvaatstelsel iszóver ontwikkeld dat het helemaal doorloopt tot vlak bij het delendeen
strekkende weefsel zonder dat deapoplastische stroom wordt onderbroken door een overgang (Hanger, 1979).Groeiend weefselvormt een 'sink'voor calcium,maar isafhankelijk van
floëemaanvoer.
Calcium kan indrie vormenworden getransporteerd:alsvrij ion,gecomplexeerd aan een
organisch zuur, met namecitraat (Bradfield,1976) of gebonden aande 'exchangesites' opde
vaatwand.

11

Devaatwanden bevatten eengroot aantal 'exchangesites'voor calcium enandere divalente
ionen,dieover het algemeen nagenoegverzadigd zijn (VandeGeijn & Petit, 1979).Vrij
calcium in hetxyleemsapwisselt uit metgebonden calcium.Zospringt het calcium vande
enebindingsplaats opde andere.Degroottevande sprong wordt bepaalddoor decalciumconcentratie inhetxyleemsapendesnelheidvanhet watertransport. Wanneer deconcentratie hoog is,zaldeverdeling van het ion nauw gecorreleerd zijnaan de distributie van
water.Calciumwordt dan ingrote hoeveelheden naar deoudere,niet meer groeiende maar
weltranspirerende bladeren getransporteerd. Hetcalcium dat gecomplexeerd ismet
organische zuren,daarentegen,zaleerderviafloëemtransport naar de nogwèl groeiende
delenvande plantworden getransporteerd.
Dehoeveelheidcalcium die in het uitwisselingsproces wordt vervoerd,hangt afvandeCEC
vandevaatwanden,deconcentratievanconcurrerende kationen,zoalsmagnesium,ende
hoeveelheid calcium die door cellennaastdevaatbundelsvandebindingsplaatsen wordt
afgehaald. DeCECvandesinksbepaalt ook insterkemate hoeveelcalcium erheen stroomt.
Inhet blad, bijvoorbeeld,neemt degrootte vandecalciuminfluxsterk af nadat het volledig
isuitgegroeid,terwijl detranspiratiesnelheid contstant blijft (Koontz & Foote, 1966).
Groeiendweefsel,daarentegen,vormt nieuwe bindingsplaatsen envormt daardoor eensink
voor calcium.Dit weefselwordt zooptwee manieren met calcium bevoorraad:via deCECen
door aanvoer vancalcium gecomplexeerd met organische zuren.Eenmodel voor calciumtransport en-distributie isweergegeven infiguur 3.

stengeltop

Figuur3

Calciumtransport indespruit,ß isdegrootte vandecalciumstroom;± isdegroottevan
dewaterstroom (Marschner, 1983)
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Dusmeristematischweefsel entranspirerende bladeren zijntweeverschillende sinksdie ieder
op eeneigen manier decalciumstroom beïnvloeden.Wanneer ervoldoende calcium in het
xyleemsapaanwezig is,heeft competitie tussendezetwee sinksnauwelijksschadelijkegevolgen.Tochwisselt desterktevandezetwee sinkssterk over dedag,terwijl door eenwisselendeverdamping ook de calciumconcentratie inhet xyleem(en daarmee dusaanvoer naar
verdampende bladeren) kanvariëren.Inhet algemeen geldt dat calcium overdag naar de
transpirerende delenwordt aangevoerd,terwijl 'snachtshet meristematischweefselvan
calciumwordtvoorzien (Figuur4).

DAG
hoge transpiratiesnelheid
'sink'-activiteitvande bladeren
overheerst

Figuur4.

NACHT
lagetranspiratiesnelheid
sink'-activiteitvanhet meristeem
overheerst

Dagelijksevariatie indecalciumaanvoervanuit dewortelsnaardespruit(Clarkson,1984)

Wanneer de hoeveelheid calcium inhet xyleem laag is,gaatditverdelingspatroon niet op.
Danbepaaltdesinksterktewaar het ion uiteindelijk terecht komt. Hierdoor kunnen in
sommige delenvande planttekorten optreden,waarvan kwaliteitsproblemen het gevolg
kunnen zijn.
Debijdragevandeworteldruk aanhetcalciumtransportendaarmee deverdeling over de
plant isonduidelijk. De literatuur doet daartegenstrijdige mededelingen over (Palzkill &
Tibbitts, 1977;Vande Geijn &Smeulders, 1981).Wellicht isdit soortspecifiek en/of
afhankelijk van uitwendige omstandigheden.
Dehoeveelheid calcium diedoor hetfloëemwordt getransporteerd islaag. Door aanwezigheidvan relatief hogeconcentraties fosfaat (5-20pM, Raven,1977)in hetfloëem zal calcium
voornamelijk in gebonden vorm aanwezig zijn.Ondanks hetfeit dat calcium erg immobielis,
isertoch eenzekere calciuminflux in hetfloëem (Peel,1972).Debijdrage die het daarmee
kan leverenaandecalciumvoorziening vanbijvoorbeeld vruchten moetdanook niet worden
onderschat (zieverderop).Het isnog nietduidelijk hoe hetcalcium hetfloëem in komt.
Calciumwordt niet vanuit het bladgeremobiliseerd (Himelrick &McDuffie, 1983),maar
lateraaltransporttussenxyleem enfloëem isniet onmogelijk (Wieneke &Führ,1975).
Voor het alof niet optredenvankwaliteitsproblemen isdeaanwezige hoeveelheid kalium en
magnesium en hun onderlinge verhouding metcalcium eveneensvan belang.Met name

13

magnesium kanmetcalcium concurreren om bindingsplaatsen indexyleembanen enzode
influxvancalcium inverschillende plantedelen beperken.Zowel kalium alsmagnesium kunnen het calciumvande bindingsplaatsen inde celwanden verdrijven.Zenemen echter niet
defunctievan calcium in decelwandstabiliteit over,want die iscalciumspecifiek
(Van Steveninck, 1965).

3.3.

Import indevrucht

Over het calciumtransport naardevrucht isnogveelonbekend.Al langetijd wordt de
theorie aangehangen dat het meestecalciumvia het xyleem metdewaterstroom devrucht in
wordt getransporteerd (Ferguson &Watkins, 1989).Dit gebeurt zolang deverdampingvan
het oppervlak nog optimaal isendeoppervlakte/volume-verhoudingvan devruchten nogzó
laag is(in hetvroege stadiumvande groei) dat detranspiratievoldoende waterstroming
naar devrucht ingang houdt. Bijtoenemend vruchtgewicht neemt de bijdrage van het
xyleemtransport indewatervoorziening geleidelijk af enwordt deaanvoer van water,
mineralen en assimilatenvia hetfloëem steedsbelangrijker. Dezetheorie isnooit afdoende
bewezen,maar lijkt het meest logischescenario(Ferguson &Watkins, 1989).Deswitchvan
xyleemaanvoernaarfloëemaanvoerwordt verondersteldte zijngekoppeld aande overschakeling vanceldeling naar celstrekking.Tijdensdieovergang moet dan detotale hoeveelheid calcium indevrucht afnemen door eenafname in deverhoudingtussen calciumaanvoer
envruchtgroei.
Eenaantal patronen inde ontwikkeling klopt echter niet met dezehypothese.Calciumaanvoer indevrucht gaat namelijk langetijd door. Ofwel dexyleemaanvoer blijft toch een
langere periode indevruchtgroei belangrijk,ofwel deaanvoer viahet floëemwordt onderschat,of erspelennog andere,onbekende factoren een rol bij decalciumimport. Tromp
(1975)doet desuggestie dat erverschillende patronen kunnen bestaan,waarbij het soort
influxpatroon dat optreedt, afhangt vande uitwendige omstandigheden. Desnelheid
waarmee devrucht groeit, bepaalt dandeverhouding tussenxyleem-en floëemaanvoer.
Sommige resultatenvan experimenten rechtvaardigen desuggestiedat er naast import ook
exportvanwater encalcium zou kunnen plaatsvinden (Ferguson &Watkins, 1989).Erzijn
echter nog nooit directe metingen aanverricht,dusblijft hetvooralsnog eenspeculatie.
Voor balansstudieszouden kwantitatieve gegevens hierover zeernuttig zijn.
Dehoeveelheid calcium die naardevrucht wordt getransporteerd, isafhankelijk van de
blad/vrucht-verhouding(Ferguson &Watkins, 1989).Door het snoeienvan bladeren ineen
geschikt seizoen(Wertheim et al., 1976)kande import vancalcium invruchten dus zodanig
worden beïnvloed,dat het optreden vankwaliteitsproblemen zoukunnen wordenverminderd ofvoorkómen.
Decalcium-influx indevrucht iseenmetabolisch gereguleerd proces.Wanneer de remmer
van hetauxinetransport, 2,3,5-trijoodbenzoëzuur (TIBA)op appelbomen wordt gesproeid,is
calciumophoping indevruchtverlaagd enhet optreden van stipnaoogst verhoogd
(Himelrick &Ingle, 1981).Ook bijtomaten iseendergelijk effect gevonden (Banuelosetal.,
1987).Dit effect wordt echter slechts ineen beperkte periodevandevruchtgroei gevonden,
namelijkvooraltijdensde celdeling.Tijdensdeceldelingvormt devrucht duseensterkesink
voor calcium influx en auxine speelt hierbij eenrol.
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3.4.

Verdeling binnendevrucht

Tijdensdeontwikkeling vandevrucht ontstaat eencaiciumgradiënt indevrucht waarschijnlijk door eenafnemende snelheidvancalcium-influx. Doordat eendeelvan het calcium
via hetxyleemwordt aangevoerd,isdeuiteindelijke plaatswaar hetterecht komt sterk
afhankelijk vandeplaatswaar xyleembanen lopen,namelijk inde buurt van hettranspirerende oppervlak.Verdereverdeling vindt plaatsvia diffusie endeplaatswaar het calcium
danterecht komt ismoeilijk te voorspellen.
Erwordt wel gesuggereerd,dat in devrucht redistributie vancalcium plaatsvindt, maar
onzekerheden over de analysemethode maken dezeveronderstelling zwak (Ferguson &
Watkins, 1989).

3.5.

Calcium inde'signaal-transductie'-keten

Integenstellingtot de situatie in celwanden of membranen moet deconcentratie vrij calcium
inhet cytoplasma zeer laagworden gehouden.Tehoge concentraties calcium kunnen
enzymen inactiveren,of concurrerente sterk met magnesium bij decomplexvorming met
energierijke fosfaatverbindingen (ATP,GTP,etc). Het isdus noodzakelijk dat decalciumconcentratie laagblijft voor eengoedfunctioneren van het metabolisme.
Door een lageconcentratie inhet cytoplasma kancalcium bovendien eenbelangrijke rol
spelen bij deoverdracht vansignalen,inde 'signaal-transductie'-keten (Fig.5).

_,andereprikkels
verandering van de
membraanpotentiaal
I

opengaanvan kanalen

ionentransport
calciumtransport

A

anderetransportmechanismen

verandering concentratievan
cytoplasmatisch vrij calcium
plantrespons

Figuur5.

Signaaloverdracht doorcalciuminde'signaal-transductie'-keten. Belangrijke processenin
deketenzijnveranderingenvandemembraanpotentiaal, hetopenenvankanalen
(Agates)en dedaardoorveroorzaakte ionfluxen (Hille, 1992)
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Dit iseen ketenvan reactiesdieverlopenvanaf eenmoment dat deceleenprikkel 'stimulus' -krijgt (bijvoorbeeld bindingvaneen hormoon aaneen receptor inde membraan)
tot aande uiteindelijke respons(bijvoorbeeld celstrekking). Ineenaantalvan deze 'signaaltransductie'-systemen iser eenstapwaarin gedurende kortetijd calciumwordt vrijgemaakt
uit eenopslagpool (mogelijk ergens indemembraan) endeze 'vrijcalcium'-pulsweer andere
reacties in gang zet, zoalshet activerenvan ionkanalen of het activerenvan bepaalde enzymen.Voor eengoedfunctioneren vande 'signaal-transductie'-keten ishetvan belang dat in
de evenwichtstoestand deconcentratie vrij calcium in het cytoplasmazeer laag is,namelijk in
deordevan groottevan 150nM (Marmé, 1986).Eengeringeverandering inde hoeveelheid
vrij calciumten gevolge van eenstimulus door bijvoorbeeld een hormoon (Poovaiah &
Reddy, 1987)of blauw licht (Gallagher et al., 1988)kandeconcentratievan 150nM meerdan
verdrievoudigen.Dit heeft eenenorm effect op allerleifysischeof fysiologische processen.
Deplant heeft eennauwkeurig reguleringsmechanisme om decalciumconcentratie in het
cytoplasma laagte houden. Deplasmamembraan vormt eengrote barrièrevoor calcium,
waardoor de influx laag is.Erzijn calcium-effluxpompen aanwezig op de plasmamembraan
enactieve influxpompen op het membraan vanhet ERen devacuole. Bovendien zijn
calciumbindende eiwitten aanwezig,diedoor hun hogeaffiniteit voor calcium deconcentratie vrij calcium laagkunnen houden endaarmee waarschijnlijk een belangrijke rol spelen
in de signaaltransductie.
Debest gekarakteriseerde calciumbindende eiwitten zijn calmodulineende recent geïdentificeerde CDPK's(calcium-dependent protein kinases.Roberts &Harmon 1992).Het complex
calcium/calmodulinspeelt een rol bij de activering vaneenaantalenzymen,zoals het Ca + ATPaseop deplasmamembraan (Dieter, 1984).Ooktransportprocessen opanderemembranen,zoalsdetonoplast, worden waarschijnlijk door calmoduline beïnvloed (Roberts&
Harmon, 1992).DeCDPK's,diezowel gebonden aanmembranenalsvrij inhet cytoplasma
kunnen voorkomen,kunnen opverschillende manieren in het 'signaal-transductie'-systeem
eenregulerende rol spelen.Waarschijnlijk zijn zebetrokken bij ionentransport, fosforyleringsreacties encytoplasmastroming.
Bijde calciuminflux inhet cytoplasma zijnverschillende kanalen betrokken (Fig.6).
Dekennis hierover met betrekking tot planten loopt enigszinsachter bij die uit de dierfysiologie.Tochzijn er bij planten ook aleenaantal calciumkanalen geïdentificeerd of zijner
sterkeaanwijzingen voor hun bestaan.Dit omvat zowel calciuminfluxkanalenopde plasmamembraan alskanalenwaardoor calciumvrijkomt uit opslagcompartimenten binnen decel.
De'trigger' voor het opengaanvandekanalen kan zijn:
eenveranderingvan het potentiaalverschil over demembraan;
binding vaneenhormoon,zoalsABA (abscissinezuur)aaneen receptor. Deze binding
kan eenoscillerendeverandering vandecalciumconcentratie veroorzaken (zie Fig. 6);
(A/S. Vaakvinden ersynchroon oscillatiesin eenaantal naastelkaargelegen cellen
plaats. Waarschijnlijk functioneren cellendusin clusters, waarbinnen, mogelijk viade
plasmodesmata,eennauwgezette communicatie plaats vindt (Peterson & Wakui, 1990).
activering door lnsP3(inositol 1,4,5-trifosfaat);
activering door Cazelf,vrijkomend u'rtopslagpools naactivatie vankanalen door lnsP3;
activering door rekvan deplasmamembraan,zoalsbij celstrekking kanoptreden.
Het blijkt dat degrote hoeveelheid calcium die buiten decelaanwezig iseen belangrijke rol
kanspelen inde 'signaal-transductie'-keten (Peterson &Wakui, 1990).Deachtergrond van
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deze relatie isnog niet duidelijk. Mogelijk raken decalciumpoolsindecelna langdurige
stimulatie uitgeput en isaanvulling van buitenaf nodig.
Debestudering vancalcium op cellulair ensubcellulair niveau istot op heden nog niet onder
deaandacht geweest in het kwaliteitsonderzoek. Het isduidelijk dat eisenten aanzienvan
calciumconcentratiesopverschillende plaatsen in hetweefsel nogal sterk uiteenlopen: hoge
concentraties indecelwandtegenover zeer lageconcentraties inhet cytoplasma. Dit vergt
zeer goed gereguleerdetransportsystemen door dehele plant heen.
Bijhet onderzoek naar deoorzakenvan kwaliteitsproblemen ishetvanbelang inzicht te
hebben inwisselwerking tussen deverschillende reguleringsmechanismen. Hierover bestaat
momenteel nog nauwelijks kennis.Derecentetechnische ontwikkelingen maken het mogelijk hier indetoekomst meer onderzoek aante doen.
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rekvan het
membraan
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cytoplasma
plasmamembraan
celwand
Figuur6.

Schematischoverzichtvandeverschillendecalciumkanalen,diebetrokkenzijninhet
signaal-transductie-systeem(Schroeder&Thuleau,1991)
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4.

Technische ontwikkelingen

Tot aan het beginvan detachtigerjaren heeft het onderzoek naar de relatietussen het
optreden van kwaliteitsproblemen enstoringen inde calciumhuishouding zich moeten
beperkentot 'heleplant'-fysiologie. Ditheeftveel kennisopgeleverd over calciumtransport
door de plant endeverdeling binnen deverschillende plantorganen. Het isook duidelijk
geworden datverstoringen vandecalciumhuishouding, dievoorafgaan aan kwaliteitsvermindering,zeer lokaal optreden.Het lijkt voor de handte liggen datverder onderzoek
zichnu moet concentreren ophetverwervenvan inzicht in processendie binnendeze lokale
gebieden op cellulair of subcellulair niveau plaatsvinden.
Sindshet beginvandetachtigerjaren zijndetechnische mogelijkheden om decalciumhuishouding opcelniveaute bestuderen sterk uitgebreid.Door het ontwikkelen van de
mogelijkheden om protoplasten envacuoleste isoleren uit weefsel,isde celveeltoegankelijker geworden.Meer inzicht indecalciumhuishouding inde cel kan momenteel
wordenverkregen door niet-destructieve metingvansnelleveranderingen inde hoeveelheid
vrij en niet-vrij calcium en meting vancalciumtransport over membranen.

4.1.

Metingvanintracellulair calcium

Eenideale methode om decalciumhuishouding te bestuderen iséénwaarbijtijdens demetingen de celstructuur intact kanblijven,zodat er inzicht wordt verkregen in decompartimentatievan het calcium inverschillende pools.NMRenx-ray microanalyse (Hughes,1986)
zijn hiervoor goede methoden.Dezetechniekenvereisenfixatievanhet weefsel en leveren
daarmee alleen momentopnames opvandesituatie die heerstop het moment vanfixeren.
Meer informatie over reguleringsmechanismen (endusdedynamiek van deplant) wordt
verkregen,wanneer deplant intact blijft tijdensde metingen en erveranderingen in calciumconcentraties inhet cytoplasmakunnen worden gemeten.Dit soort metingen ismogelijk
geworden door deontwikkeling van methoden waarbij dehoeveelheid vrij calcium in het
cytoplasma ineen in-vivo-situatie gemeten kanworden.
Dedrie meestgebruikte methoden om calcium in het cytoplasma van plantecellente kunnen
meten,zijn door gebruikmakingvan lichtgevoelige eiwitten,fluorescente probesenCaselectieve micro-elektrodes (Thomas,1986).Als lichtgevoelig eiwit werd aequorine alseerste
met succesgebruikt (Williamson &Ashley, 1982). Dit eiwit, afkomstig uit eenkwal, emitteert
licht bij een reactie waarbij calcium dekatalysator is.Alsfluorescenteprobeszijnvooral de
recent ontwikkelde fura analogen (Grynkiewicz et al. 1985)geschikt. Defura-analogen indo 1
enfura-2 (Fig. 7)hebben beideeen EGTA-achtigetetracarboxylzuurstructuur, maar hebben
eenverschillendefluorescente groep.Dezeverbindingen fluoresceren zodra zeeen complex
hebben gevormd met calcium.
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Dechemischestructurenvanindo-1enfura-2 enheteffectvancalciumbindingopde
emissieenexcitatiespectravanrespectievelijk indo-1enfura-2 (Bush&Jones,1990)

Afgezien van detechnieken waarbij enkele nieuwere probes worden gebruikt, ishet bij al
deze methodieken noodzakelijk micro-elektroden te gebruiken, hetzij voor injectie (van de
probe) hetzij voor de meting zelf. Bij het onderzoek isde aanwezigheid van een celwand of
celafmetingen kleiner dan 100 m M nogal eens problematisch. Bovendien iser het probleem
dat de pipet vaak in de vacuole wordt gestoken in plaats van in het cytoplasma.
De interpretatie van de gegevens isgecompliceerd. De hoeveelheid vrij calcium in het cytoplasma islaag en in evenwicht met een betrekkelijk grote hoeveelheid calcium,die gebonden isof opgeslagen in allerlei pools. Het gevolg daarvan isdat de concentratie vrij calcium
gemakkelijk kanveranderen ten gevolge van redistribute, verandering van de pH, nalevering
vanuit poolsof zelfs door interactie met een probe. Bovendien isniet duidelijk of de concentratie dan wel de activiteit van het calcium van belang isvoor de 'signaal-transductie'processen in het cytoplasma. Momenteel wordt veel onderzoek gedaan aan veranderingen
van de hoeveelheid vrij calcium en niet-vrij calcium tijdens allerlei fysiologische processen.
Vooral bij de bestudering van het openen en sluiten van huidmondjes isal succesop dit
gebied behaald (Blatt et al., 1990;Gilroy et al., 1990).
Al leveren deze technieken kwantitatief nog problemen, ze zijn zeer waardevol in het geven
van kwalitatieve informatie. De ontwikkeling van detechnieken heeft zeker nieuwe
inzichten opgeleverd in bijvoorbeeld het signaal-transductie-systeem.
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4.2.

Transportover membranen

Het metenvande hoeveelheidvrij calcium kan indirect informatie opleveren over het
calciumtransport. Het isechter beter om hiervoor eenmeer directe methode te gebruiken.
Het isotoop45Cawordt al langeretijd gebruikt intransportstudies (Ho,1989),maar directe
meting vantransport over membranen ispasmogelijk sindsprotoplasten of vacuoles kunnen
worden geïsoleerd of membraanvesicleskunnen worden gemaakt. Dezestudies leveren nuttige informatie op over de reguleringvancalciumopnamedoor membranen.
Meer specifieke informatie overde kinetiek van hettransport door kanalen en momentane
veranderingen erin door stimuli (licht hormonen,veranderingen membraanpotentiaal, etc;
zie Fig.6) leveren studies met behulpvanelektrofysiologische technieken,zoals de 'patchclamp'-opstelling (Schroeder &Thuleau,1991).
Eennadeelvan deze methodieken kanzijndat er altijd aandeelsystemen wordt gemeten.
Hetvertalen vandegegevensnaar andere integratieniveaus (blad,vrucht, hele plant) is
moeilijk.Tochkunnen de resultaten uit cel-of membraanstudies inhet algemeen richtinggevend zijnvoor verder onderzoek aandehele plant.
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5.

Ingangen voor nieuw onderzoek

Nudetechnische ontwikkeling indetachtiger jaren zo'n vlucht genomen heeft, ishetde
vraagof gebruik ervan hetonderzoek naarde relatietussen kwaliteitsproblemen enverstoringen in decalciumhuishoudingeen nieuwe impuls kangeven.In hoeverre kan onderzoek op cel-,membraan-of moleculair niveau richtinggevend zijnvoor verder onderzoek op
orgaan- of 'hele planf-niveau?
Erzijnenkele onderzoeksgebieden aantegeven:
1. Het isvanbelang allereerst eengoedevraagstelling teformuleren. Hierzit eenbelangrijk probleem.Het ismomenteel nogsteedsniet mogelijk om eengoede prognose
te gevenover het eventueel optredenvankwaliteitsproblemen in delenvan hetweefsel.
2. Eriste weinig inzicht inde localisatievan desymptomenvan kwaliteitsvermindering
(c.q. lokaal calciumgebrek of-overmaat) in bladof vrucht.
3. Bovendien iser gebrek aan inzicht inde relatietusseneenkwaliteitsprobieem en het
niet-optimaalfunctioneren van biochemische processen,waarbij calcium en eventueel
ook kalium en magnesium betrokken zijn. Heeldirect onderzoek naar deze relatie lijkt
mij niet mogelijk. Maar men kan erwelvanuit gaan dataanwezigheid van calcium in
het cytoplasma in hoeveelheden,zoalsbeschreven in Hoofdstuk 3.5essentieel isvoor de
vitaliteit vancelenweefsel. Het iseenvereiste voor eenoptimale vitaliteit vandecellen
dat calcium onder alle omstandigheden beschikbaar isof uit poolsvrij kan komen.
Bovendien moet het aanwezige calcium in balanszijn met deandere mineralen.
Bovenstaandetoont aandat het nodig isom eengedetailleerd inzicht te krijgen indemanier
waaropcalciumterechtkomt opde plaatsen waarop het eenfunctievervult (zie Fig.1).Dit
betekent mijns inziensdat het accentvan hettoekomstig onderzoek moet liggen opde
bestudering vande (regulatie van^transportprocessen van calcium op verschillende integratieniveaus:transport over grote afstand door devaatbundels encellulair en subcellulair
transport. Eenvoorwaarde daarbij isdat deverschillende niveausnaastelkaar worden bestudeerdende resultaten uit deverschillende deelonderzoeken onderling worden vergeleken.
Zoweleenfysiologische alsmoleculair biologische onderzoeksaanpak zijn daarbij relevant.
Hiernavolgen enkele indicatiesvoor nieuwe onderzoeksingangen. Erzal niet alte uitgebreid
worden ingegaan op materiaal en methodevan het onderzoek,want datvalt buiten het
bestekvan dit rapport.

5.1.

Orgaan-en'heleplant'-niveau

Ophet integratieniveau van orgaan of hele plant ishet van belang om het be- en ontladen
van het meristematisch weefselte bestuderen. Het isduidelijk dat meristematisch weefsel
'snachts meer aanvoer vancalcium krijgt dan overdag. Eengoede uitgangsstelling voor
onderzoek is:
Dehydrostatische potentiaalvan bladeren concurreert metdeosmotische potentiaalvan
devrucht. Overdagtrekt de hydrostatische gradiënt hetcalcium naar de bladeren,
'sNachtszalde osmotische potentiaal van devruchtenjuistCa-transport naar de
vruchtenveroorzaken.
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Eenbelangrijk gat inde kennis is,hoe het watertransport preciesverloopt enwat de bijdrage
vanxyleemtransport enfloëemtransport indecalciumvoorzieningvanmeristemen is.Hetis
van belang om (bijvoorbeeld met 45Caen3H2Û)hierover meer kwantitatieve informatie te
verzamelen.Belangrijke vragen indit verband zijn:
zijn dexyleemvaten naar devruchttijdensdefase,waarin calciumtransport naar de
vrucht vanbelang is,volledig ontwikkeld?
hoe isdeverdeling xyleemtransport/floëemtransport inde calciumvoorziening?
zijn ertijdens deduur vandevruchtgroei duidelijk twee fasente onderscheiden waartussenverschillen optreden indecalciumimport.Zoja,corresponderen dezetwee fasen
met xyleem-en floëemtransport?
correspondeert eenovergangvan overwegend xyleemtransport naar overwegend
floëemtransport met eenovergangvaneenceldelingsfase naareen celstrekkingsfase?
ishetjuist dat deeerstefase(indien aanwezig;zie boven) het meest bepalend isvoor
het uiteindelijke calciumgehalte inhet betreffende plantedeel? Hoeishetcalciumtransporttijdensde betreffende fasete beïnvloeden (wanneer desnelheidvande
vruchtgroei laagwordt gehouden, ishet uiteindelijk calciumgehalte inde rijpe vrucht
relatief hoog).Wat ishet effect vaneentijdelijke onderbreking van het calcium-en
watertransport op lokale calciumgehalten?
ishet knikpunttussendeeventueelaanwezige fasente beïnvloeden (door temperatuur
of relatieve luchtvochtigheid)?
hoe isde relatie met de verdamping?
Het isniet duidelijk inwelke mate het calcium binnen devruchtwordt geredistribueerd of
dater zelfsefflux uit devrucht plaatsvindt. Eeneventuele effluxvancalcium uit devrucht
kaneen belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke hoeveelheid calcium.Concreet komt dit
type onderzoek neer op het makenvan balansstudies,waarbij devolgende fasen van belang
zijn:
eerste periodevancalcium-beladingviaxyleemvaten;
tweede-fase-belading;
verder isinzicht nodig in dag/nacht in-en efflux;
hoe isdesituatie waarin de concurrentie wordt beïnvloedvia Ca-aanvoervanuit de
wortel.
Bijde bestuderingvandeze onderwerpen ishet zinvol om modelsystemente bestuderen
(bijvoorbeeld eentak met eenvrucht op eenvaas,waarbij deworteldruk kan worden
nagebootst met behulp van een pressurebomb).Degegevens kunnen aaneen intact systeem
worden getoetst met bijvoorbeeld Caen H 2 0.

5.2.

Cellulair en subcellulair niveau

Deconcentratie van het calcium in het cytoplasma kandoor de plant goedworden gereguleerd. Erzijn eenaantaltransportsystemen bekend dieverantwoordelijk zijnvoor in-en
efflux van calcium door verschillende membranen indecel (Fig. 8).
Erisechter nogweinig kennis over deinteractietussendezesystemenende invloedvan
allerlei in-en uitwendige stimuli (stuurlicht, droogte, hormonen,etc.) in-vivo. Het isdaarbij
heel belangrijk meer inzicht te krijgen in eventueleverschillen indeeigenschappenvan deze
transportprocessentussen cellen of weefsels.Alle kennis die mennu heeft over hetsignaaltransductie-systeem isalgemeen. Men kent nog niet deorgaanspecifieke aardvande cellen
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in dit mechanisme. Het isdaarom zinvol om (bijvoorbeeld met behulpvan immunologische
technieken) deaanwezigheid vancalciumbindendeeiwittente identificeren en deze informatiete koppelen aan bepalingen vanconcentratiesvrij calcium (met bijvoorbeeld fluorescente probes) inmeristeem of andere organen.Dit kan eengoed inzicht opleveren intransportmogelijkheden binnen deverschillende cel-of weefseltypen,diegevoelig kunnen zijn
voor kwaliteitsproblemen.
Daarnaast ismeer inzicht nodig inde hoeveelheid calcium diewerkelijk functioneel indecel
beschikbaar kankomen vanuit deopslagpools,zoalsdevacuole of het endoplasmatisch
reticulum.
Behalve onderzoek aan enkele cellen of zelfsmembranen,ishetsymplastischtransport van
calciumvia deplasmodesmata(gebonden aaneiwitten,organische zuren of vrij; Raven,1986)
eveneenseenonderdeel,dat indit kadervanbelang kan zijn.Calcium heeft hierbij waarschijnlijk een belangrijke functie bij designaaloverdracht tussencellen,de zogenaamde
cel/cel-communicatie. Zoalsalvermeld,treden oscillaties binnen het signaal-transductiesysteemop incelclusters. Dit kanerop duiden dat de clustersmisschien heelautonome,
begrensde gebieden zijn. Het isnog niet duidelijk hoe derelatie istussende hoeveelheid
extracellulair enintracellulair calcium.Hoeduseen lokaal calciumgebrek ingrijpt op de
signaaloverdracht isnog niet bekend.Met behulpvanfluorescente probesdie door
plasmodesmata kunnen permeëren (Terry &Robards, 1986) kan meer informatie op dit
gebiedwordenverkregen.

GOLGI

Ca*

ADP

H*

MITOCHONDRION

Figuur8.

Overzichtvanverschillendetransportprocessenvancalciumover membranen inde
plantecel (Evanset al., 1991)
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5.3.

Genetische manipulatie

Het isduidelijk dat calcium bijeen groot aantal processeneen rol speelt,waarbij waarschijnlijk meerdere sleutelenzymen betrokken zijn. Het isdusniet mogelijk één bepaald eiwit of
procesaante duiden,waardoor de regulering vandecalciumhuishoudingwordt bepaald. Dit
maakt het moeilijk om eengoed aanknopingspunt te vinden voor genetische manipulatie.Er
zijn echter wel mogelijkheden,zoalsde literatuur aantoont. Poovaiah (1979)beschrijft een
niet-afrijpende {fin) mutant vantomaat diesignificant meer gebonden calcium in de afrijpende vrucht bevat dan decontroleplant. Dit blijkt gekoppeldte zijn meteen geringere
stijgingvanhet polygalacturonase indemutant dan indecontroleplant. Recentelijk iseen
transformant vantomaat ontwikkeld,waarin expressievan het polygalacturonase-gen werd
geremd (Pike,K.,ICISeeds,Surrey, UK, lezing NIABAAnnual Meeting,Den Haag,9 april
1992).Hierdoor werd desynthesegeremdvanhetenzym polygalacturonase, dat verantwoordelijk isvoor decelwandafbraak en hadtot gevolg dat deveroudering meer dan een week
werd uitgesteld. Hiermeewerdde houdbaarheid vandetomaatverlengd.
Zinvol onderzoek met behulpvan moleculair biologischetechnieken kangebeuren aan
calciumtransporteiwitten, mitsde regulering vanhet betreffende transporteiwit maar niet op
translatieniveau plaatsvindt (Evanset al., 1991).Produktievantransgene planten met een
gestimuleerde danwel geremde expressievancalciumtransporteiwitten kan inzicht geven in
regulering vancytoplasmatischecalciumconcentratiesvoor zover translatie hierbij betrokken
is.
Eenandere mogelijkheid moet misschien gezochtworden inde betrokkenheidvan hormonen bij de calciumhuishouding.Calcium beïnvloedt dewerking van hormonen,maar de
hormonen auxine,cytokinine engibberelline hebben ook effect op calciumtransport (Elliott,
1986). Netalsbijtransporteiwitmutanten kanontwikkeling vantransgene planten met een
gestimuleerde danwel geremde expressievandeproduktie vanéénvande genoemde
hormonen inzicht geven inderegulering van calciumtransport.
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6.

Conclusie

Voor innovatie van het onderzoek naar de relatietussencalciumhuishoudingen het optreden van kwaiiteitsprobiemen kunnen de nieuweretechnieken van groot nut zijn bij het
verwerven vanmeer inzicht.Hetonderzoek zal zichnu ineerste instantie moeten richten op
debestudering van het calciumtransport zowel op hele-plant-en orgaanniveau (lange
afstandstransport) alsop cellulair en subcellulair niveau (membraantransport en intracellulair
transport). Het isvan essentieel belang om beide lijnenvan onderzoek parallel aante pakken
en deresultatenvan beideonderzoekslijnen te integreren.Ditvergt overlegtussen proefstations, instituten en universiteiten,gezien het bredeonderzoeksterrein waarover zichdit kan
uitstrekken.
Technischeexpertisevoor eendergelijke brede aanpak isop het CABO-DLOslechtsgedeeltelijk aanwezig. Dedeelgebieden waarbij nutriëntentransport enwaterhuishouding een
wezenlijk onderdeel vormenvan het onderzoek, kunnen op het CABO-DLOworden uitgevoerd.Voor die onderdelen waarbij meer naar cellulair ensubcellulair niveau moet
worden gekeken,ishetCABO-DLOechter nietvoldoendetoegerust. Dittype onderzoek
vereist zeer kostbare apparatuur engoede expertise enmaakt nauwe samenwerking met
andere onderzoeksinstellingen noodzakelijk.
Dit rapport kanalsuitgangsmateriaal dienenvoor overleg ende formulering van daaruit
voortvloeiende projecten.
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