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Deconferentie,georganiseerd doordeSociety forExperimental Biology,werdgehouden inQueenMaryCollege.Hetaantal
deelnemersvanbuitenEngelandwasgering.
Hierondervolgteensamenvatting vanvoordrachtendiezijn
bijgewoond.
Abscissinezuur (ABA)
OnderzoekoverdeABA-produktiedoorwortelsencotylen
vandetomateplant heeftuitgewezen,datbeideplantedelenin
staatzijnABAtesynthetiseren,vooralonderwaterstresscondities (twintigmaalmeerdancontrole).Degevondenactiviteit
isindecotylengelijkverdeeldovercis-entrans-ABA,terwijldegevondenactiviteit indewortelsineengebondenvorm
werdaangetroffen (waarschijnlijkalsester).
Miners,PhillipsenRoddick (Exeter).
Dekiemkrachtvanslazaad (GrandRapids)isduidelijkafhankelijkvandetemperatuur,maarvarieerdevoorzadenvan
verschillendeherkomst (plaatsvanwinning).Deoptimumtemperatuurvoorkiemingkanvariërenvan8-20°Cmeteensterke
afnamevandekiemingbovende30°C.Gebleken isdatereen
sterkecorrelatiebestaattussendeherkomst vanhetzaaden
deendogeneABA-concentratiedaarin.Naderonderzoekmet CABAweesuit,datbijverhoogdetemperatuurABAwordtomgezet
ineennognietnadergeïdentificeerdecomponent (53%vande
totaleactiviteitbij30°C). Geconcludeerdwerddatmorfologischeverschillenenklimaatconditieswaaronderhetzaadwerd
gewonnenwaarschijnlijk verantwoordelijk zijnvoordeonregelmatigekieming.DevormwaarinABAvoorkomt,zoudaarbijeen
rolspelen.Mengenvanzadenvanverschillendeherkomstmoet
vermedenworden.
RobbertsonenBerrie (Glasgow).
EenduidelijkeovereenkomstwerdgevondentussenmetABA
behandeldeenaanwaterstressonderworpenvoorjaarstarwe.ZowelABA-injecties (tweemaalperweek5yg/50yl)alswaterstress
(éénmaalper4weken)resulteerdeineenmicroscopischgelijk
beeld:zwartestippeninhetblad.Dezekondenwordentoegeschrevenaanversterktehaarinplantingen.Destomatalelengte
(eyepiecedivisions)verschiltsignificant vandievanonbehandeldeplanten.

Uit dit onderzoek werd de conclusie getrokken dat dewaargenomen toename van ABAbijwaterstress de toename vandebeharing en de reductie van de stomatale lengte kan verklaren.
Uitwendig worden nawaterstress of ABA-behandeling smallere bladeren waargenomen.
Aan een eventuele verhoging vanproline na een gift van
ABA of nawaterstress werd geen aandacht geschonken.
Qarrie (Plant Breeding Institute, Cambridge).
Door toevoeging van verschillende hoeveelheden ABA (10 10~"mol)aan een cultuurmedium van Lemria miner neemt het drooggewicht sterk toe.Bij een concentratie van 10 mol tot tienmaal. De vermeerdering van de zgn. fronds neemt door dezebehandeling sterk af.
Een sterke 14C02~fixâtiekanworden waargenomen de eerste
24 uurnade gift van het ABA. Hierna vindt een afname plaats
(tot 40%).Gebleken isdat de suikers (glucose, fructose en
sucrose)en zetmeel sterk toenemen, zelfsmeer danuitde remming vande groei verwacht zou mogenworden. De chloroplasten
blijken sterk gezwollen te zijn enna zesdagen bijde hoogste
ABA-concentratie tebarsten.
Mc Laren en Smith (Nottingham).
Cytokininen
Door Hewett enWareing werd gevonden dat na 5minutenbelichtenmet rood licht van hetblad van Populus robusta een
verhoogde cytokinineactiviteit var. deze bladeren gevonden kan
worden (Planta: 1973,114,119-129). Door Horgan werd viamethanol-extractie, HPLC- en NMR-analyse vastgesteld, dat het
hierde vorming vano-(hydroxy)-benzyladenosine betrof (Horgan
et al.,Tetrahedron Lett.: 1973,30,2827-2828). Verliezen tijdens de zuivering van dit inde orthoconfiguratie voorkomende
cytokinine werden berekend uit de toegevoegde, synthetische
paravorm (Thompson et al., Planta: 1975,124,207-210).
Bijnader onderzoek isgebleken dat de toenamedoor rood
licht ongedaan gemaakt kanworden door eenbehandeling met
"ver rood". Verondersteld wordt dat deze cytokininevorming onder controle vanhet fytochroom staat.
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Cytokinine,bepaald inhetdonkerbijkamertemperatuur,
neemt indetijdaf.Ditgebeurdeniet indienhetmateriaal
directnadebehandeling invloeibarestikstofgebrachtwerd.
Vermoedwordtdato.i.v.rood lichteensnelleenzymatische
omzettingplaatsvindt.
ThompsonenWareing(Aberystwyth).
Bij Xanthium neemthetcytokinineniveaunaeen16uur
durendedonkerperiodesterkafindebladeren,knoppenenhet
wortelexudaat.Alsmogelijkoorzaakkangedachtwordenaan:
a.reductievandesynthesesnelheid;
b.toenemendedegradatieenmetabolischeomzetting;
c.omzettingnaarminderactievevormen;
d.toenemendeexportnaaranderedelenvandeplant;
e.sterkafnemende importvanuitdewortels.
Hierbijkunnendevolgendeopmerkingengemaaktworden:
ada.

Gebleken isdatdefotoperiodegeenwerkingheeftop
deafnamevanhettotalecytokinineniveau inhetblad
van Xanthi-um, gestelddatinhetbladsyntheseplaats
zouvinden.
adb/c
Hiervoorkondengeenaanwijzingenverkregenworden,
maardemogelijkheiddatdegevoeligheid vandebepalingsmethode (Callusbio-test)tegeringisomdeverschillen
aantetonenmagnietwordenuitgesloten.
add.
Erzijnaanwijzingendat"ringen"vandestengelhet
cytokinineniveauconstanthoudtaangezienindatgeval
geenafnamegemetenkonworden.Eentoenamevanhetcytokinineniveaukonevenwelooknietgeconstateerdworden.Opgrondhiervanwerdeenverminderde importvanuit
dewortelsaangenomen.Deregulatievanhetwaargenomen
afnemendecytokinineniveau inblad,knoppenenwortelexudaatnaeen16uurdurendedonkerperiode,zouviaeen
bladsignaalkunnengaan.Verondersteld wordtdattijdens
dedonkerperiodeeensignaalvanuithetbladnaardewortelgaatendathiernahetcytokinineniveau inhetwortelexudaatenhetbladdaalt.
Hiervoorzijnechtergeenaanwijzingenverkregen.
WareingenHenson (Aberystwyth).

Wortelknolletjes van Lupinus,
Alnus en Vicia faba, blijken naast IAA enGA ook cytokininen tebevatten. Door Henson
en Wheeler (Glasgow), wordt gewerkt aan de identificatie, het
metabolisme,demogelijke translocatie van cytokinine dievanuit dewortelknolletjesnaar dewaardplant gaan en vanuit de
waardplant naar de knolletjes.
Cytokinineanalyse (Soybean callus test)van bloedingssap
van planten (Vicia f aba) met en zonder knolletjes leverde geen
verschil aan cytokinine op.Wel bevatten dewortelknolletjes
veelmeer cytokininen danwelk ander deel van deplant ook.
Bij eenzelfde analyse bij Alnus glutinosa,
waar dewortelgroei van de planten met knolletjes veel minder isdan van de
planten zonder knolletjes, leverden de planten zonderknolletjes tweemaal zoveel cytokinineactiviteit op (alswordt afgezien van de hoeveelheid inde knolletjes) als deplanten met
knolletjes.Ook hier wordt inde knolletjes de hoogste activiteit gevonden (blad 64,wortel 176,knolletjes 903 eenheden).
Naast zeatine en zeatineriboside werd een onbekend cytokinine aangetroffen waarschijnlijk een glucoside. Vast staat dat
het purinemolecuul niet op de9-plaats geglucosideerd is.Het is
opmerkelijk dat het glucoside wel in deknolletjes,maar niet in
de rest vande plant voorkomt.
De verkregen resultaten wijzen op een produktie indewortels van cytokininen, die vandaar uit naar de andere delenworden overgebracht.
Een duidelijke seizoeninvloed werd gevonden: een laagcytokinineniveau vanaf oktober tot januari,daarna een langzame
toename tot maart,gevolgd door een sterke toename indemaanden april enmei.Deze seizoeninvloed komt het sterkst totuiting indewortelknolletjes. Gezien de andere vorm waarin de
cytokinine inde knolletjes voorkomt,wordt het onwaarschijnlijk geacht dat cytokininetransport naar de knolletjes vanuit
dewaardplant plaatsvindt.Voor literatuur opdit gebied zij
verwezennaar:
Alain, Rigaud en Barthe,Physiol,Vegetable 1974,279 2029-2032
en Edwards en LaMotte,Plant Physiol. 1975,56425-428.

Floëemtransport
Indezeefvatenvan Nymphoides peltata wordenonderde
licht-enscanningelektronenmicroscoopdradenofsnoerenwaargenomendielijkenopdedooro.a.CraftsenThainwaargenomen
transcellulairedraden."Freeze-etched"vaatbundelsensecties
verkregendoorbevriezingvanintactmateriaalgevenonderde
transmissieelektronenmicroscoop hetbeeldvanbundelsoffilamententeziendienietzijnomgevendooreenmembraan.
DoorJohnson,BarclayenFreundlich (Aberdeen)wordt,op
grondvandestructuuraangenomen,datdedradenlosgescheurde
stukkenvandebundelsoffilamentenzijndieinintactfunctionerendweefselnietvoorkomen.
Vermoedelijkontstaandezedradenwanneervaneenonder
drukstaandsysteemdedruk (b.v.doorafsnijden)wordtweggenomen(bernoulli-effect).
Zievoordezedradenofstrengen (strands)ook:Phloem
transportinplants:CraftsenCrips1971,FreemanandComp.,
SanFransisco.
Wanneer VeviVLa frutesoens wordtaangezettotbloei-inductievindenopmerkelijkeveranderingenplaatsinhetvaatbundelsysteem.Deontwikkelingssnelheid vannieuwevaatbundelelementenneemtsnelaf.Inhetfloëemwordtdeverdelingvandezeefvaten,potentieelaanwezigvoordetranslocatie,speciaalbeïnvloed.
Uithetmicroscopisch onderzoekkwamendevolgendepunten
duidelijknaarvoren:
a.Ervindteensnelletoenameplaatsindeafzettingvan"definitecallose"overdezeefplaatvandetotbloeiaangezetteplant;
b.Erwordteenreductieindegroottevandezeefvateninhet
floëemvandebloeiendeplantenverkregen;
c.Dedifferentiatievanfloëemenxyleemvanuitdecambiale
zoneneemtaf;
d.Waarschijnlijk isdecambialeactiviteittotnulgereduceerd
voordatcompleteveranderingplaatsvindt;
e.Deverhoudingaantalzeefplaten/aantalzeefvatenisconstant;
f.Dedwarsdoorsnedevandevaatbundels,beschikbaarvoorde
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translocatie van assimilaten vanuit de bladeren naar dewortels is invegetatief plantmateriaal van Tevilla drie-/viermaal groter dan inbloeiende planten.
Al-Hadithi enWoolhouse (Leeds University).
Nitraatreductase
Geëtioleerde cotylen van zaailingen van de mosterdplant
vertonen na continue belichting met ver rood en nitraatvoeding
een snelle toename innitraatreductase (bepaling nitrietvorming volgens sulfanilamide/N-1-naftyl-ethyleendiamine-HCl-methode).
De combinatie van ver rood licht en nitraat geeft een expotientieletoename van nitraatreductase te zien, bij nitraatvoeding alleen isdit niet het geval.Van het lichtspectrum
blijken "rood" en "blauw" licht inactief te zijn.
Door cycloheximide ontstaat een remming ophet reageren
van deplant opnitraat (87%)enniet op het verre rood.
Wordt Na2Wc>4 (lmmol) aan het groeimedium toegevoegd, dan vindt
geen remming plaats,dit in tegenstelling tot dedirecte toevoeging vanaf het zaaien (95% remming).
Nitraat geeft een "lag-phase" inde activiteit van nitraatreductase, belichting met ver rood licht niet.
Gesuggereerd werd dat licht de activering van niet-actievenitraatreductase veroorzaakt. Directe fytochroomwerking is
niet aangetoond, hoewel dit wel werd gesuggereerd. Demogelijke verandering vanmembraanpermeabiliteit werd niet nagegaan.
Johnson (Nottingham).
Zie indit verband ook: Beevers et al.,Plant Physiol.
1965, 40691-698.
Uit eenonderzoek naar decorrelatie tussen korrelopbrengst
en activiteit vannitraatreductase bij granen, gemeten aan een
te velde staand gewas (latin square), werd aangetoond dat nitraatreductase afneemt naarmate debladouderdom toeneemt.
Debepaling van nitraatreductase wordt gebruikt alsmethode om vooraf tevoorspellen of eenbepaald gewas tot hoge
opbrengst zoukunnen komen, dit zou voor het veredelingsonderzoekbelangrijk kunnen zijn.
Zie: Croy enHageman, Crops Science 1970, 10,280-285.
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Bovenaangehaaldonderzoekgaatonder"Engelse"conditiesook
op.
Deactiviteitvannitraatreductase indeperiodevooren
nadespruitvormingisechterverschillend.Detimingvande
uittevoerentestendeouderdomvanhetbladvandeonderlingtevergelijkenplantenisdusbelangrijk.Eenpositieve
correlatiewerdgevondentussendetotaleopbrengsteneenhoog
nitraatreductasegehalte ineenvroegontwikkelingsstadiumvan
deplant.
Decorrelatiemettotaaleiwitindekorrelsbleekmindergoed.
Wittington,JohnsonenBlackwood (Nottingham).
Zieook:JordanenHuffaker,Physiol.Plant.:1972,26,
296-301.
Bijwoningvandezeconferentiewasuitermatenuttig,omdateenindrukverkregenwerdoverhetlopendeonderzoekophet
gebiedvandeplantehormonen.
Vorderingenophetgebiedvandebepalingendewerking
vancytokininenendeinterpretatievandeverkregenresultaten,
behoordentotdespecialeinteresse.
Degesprekkenmeto.a.dr.Philips,drs.Thompson,prof.
dr.Wareingendr.Al-Hadithioverheteigenonderzoek(bloemknopverdrogingbijirisencytokininenonderzoek)zijneveneens
zeernuttiggeweest.

