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MijnheerdeRectorMagnificus,damesenheren,
Marktgericht produceren is inland-en tuinbouwnoodzakelijk
teneindeeengoedeconcurrentiepositietekunnenhandhaven.Daarbijiseenhogekwaliteitvanhetprodukteensterkwapen.Naeen
periodevanaandachtvoorvergrotingvandeproduktieheeftthans
hetbehoud endeverbetering van de kwaliteitvan hetgeoogste
produkteenhogeprioriteitbinnenhetlandbouwkundigonderzoek.
Het begrip kwaliteit dient hier allereerst nader te worden
omschreven. De grote Winkler Prins encyclopaedie definieert de
kwaliteit van een produkt als volgt: 'de mate waarin de
eigenschappen van produkten voldoen aan het doel waarvoor zij
worden gebruikt'. Deze omschrijving houdt in dathet enerzijds
mogelijk ia om de eigenschappen van een tuinbouwprodukt te
omschrijven, dat echter anderzijds het karakter van deze
eigenschappen in belangrijke mate bepaald wordt door de verwachtingenen/ofeisendiedeconsumentaanhetproduktstelt.
TerechtwordtineennotavanhetLandbouwschap (1), getiteld
'Prioriteitvoorkwaliteit'gesteld datdekwaliteitsopvattingen
vandeconsumentinbeginselhetuitgangspuntbijonsdenkenover
kwaliteit dienen te zijn.Uit deze nota citeer ik de volgende
gedachtenoverderolvandeconsument:"Hetkwaliteitsbewustzijn
vandeconsumentkanwordenbeschouwdalseenafspiegelingvande
maatschappelijke opvattingen en situaties, hetgeen ook zijn
neerslag inwettelijkebepalingen vindt.Intoenemendematelet
deconsumentbijaankoopvanproductennietalleenopdeuitwendigekwaliteitskenmerkenvanhetprodukt,zoalskleur,vorm,etc.
maar ook op de inwendige aspecten (smaak, houdbaarheid,
voedingswaarde,afwezigheidvanresiduen,e t c ) . Bijdeaanvaardbaarheid door de consument gaat het niet an een enkele
eigenschap, maar om meerdere kenmerken. Deze kenmerken kunnen
nieteenvoudigbijelkaarwordenopgeteld.Integendeel,wordtéén
enkel kwaliteitskenmerk onvoldoende geacht,dan bepaalt dat de
kwaliteit van het produkt als geheel.De voorkeur van de consumentisechternietéénduidigenkanvangebiedtotgebied,in
detijdenvanlandtotlandverschillen".
Daarwil ikaantoevoegendatdekwaliteitseisen tenaanzien
vanhetproduktindeverschillendefasenvandeproduktie-kolom,
zeeruiteenlopendkunnen zijn,waarmedehetkwaliteits-vraagstuk
zeer gecompliceerd wordt. Het gaat inmers niet alleen om de
eigenschappendievoordeuiteindelijkeverbruiker-deconsument
-bepalendzijn.Inelkefasevandeproduktieketenheeftkwaliteithaareigenbetekenis.
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samenleving.Allerwegewordtgezocht naar criteriaomkwaliteit
te toetsen,ook het universitaire onderwijs wordt opkwaliteit
getoetst.Binnenhetlandbouwkundigonderzoekwordtindesector
plantaardigeproduktie eveneensophettoenemend belanggewezen
vanproduktkwaliteit.Inhetontwikkelingsplan1987-1990voorde
institutenenproefstations (2),indenotaPlantaardigeproduktie (3)en in denotitievandedirecteur van DLOn.a.v.deze
nota (4)wordt telkensweer hetbelangvan onderzoek naar produktkwaliteitbeklemtoond.Aandezenota'sontleenikdevolgende
overwegingen.
De zorg voor het kwaliteitsbehoud van het land- en tuinbouwprodukt vraagt bijhet onderzoek om een multidisciplinaire
benadering. Een onderzoeksbenadering vanuit onder andere de
bedrijfskunde, de teeltvakken, plantenfysiologie, gewasbescherming, levensmiddelentechnologie, voeding en marktkunde.
Immers, kwaliteitsverbetering vraagt om onderzoek naar deverdiepingindestruktuurvandeafzet,naardeopsporingvankwaliteitsbegrippen van de eindverbruiker,maar ookvande be-en
verwerkervanhetprodukt.Hetgewichtvandeverschillendekwaliteitseisen en de onderlinge verhouding tussen de gehanteerde
kwaliteitsbegrippen in de gehele keten van producent tot consumentdientnaderbestudeerdteworden.Wanneerhetgaatcmhet
vertalenvandezeeisennaarprodukteigenschappenenhetmeetbaar
maken van deze eigenschappen met behulp van toetsen, zal het
duidelijkzijndathierdeplantenfysiologievanbijzonderebetekenisis.Ikzalmijdanookindezeredebeperkentothetoorzakelijk onderzoek naar biologische mechanismen die deze
produkteigenschappenbepalen.Onderzoekgerichtopkwaliteitsverbetering via veredeling, teeltkundige, technologische en
logistiekeingrepenwardtverrichtopzoweleenaantalvakgroepen
van deze universiteit als op verschillende DLO-instellingen,
zoalshetCABO,IMAG,IVT,SprengerInstituut,enopdeproefstations.
Aan de teelt- en gewaskundige aspekten van kwaliteitsbeheersingzalikindezeredegeenaandachtkunnenschenken.Ik
zalmijmoeten beperken tot de na-oogst fase.Hetmoge echter
duidelijkzijndatvoorhetbehoudvankwaliteitdeteeltfasevan
hetallergrootstebelangis.
Voordat ikmet u de fysiologische processenbespreek,welke
zichinhetproduktafspelen,dienikenigeaandachttegevenaan
een voor de plant traumatisch gebeuren, dat wij als oogst
omschrijven.
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onderdeel van het plantelichaam wordt daarbij met bruut
geweld losgesneden.De normaleontwikkeling vanhetorgaan
wordt daarbij verstoord en deze ingreep leidt o.a. tot
vroegtijdige veroudering van het orgaan. Verwonding leidt
toteenscalavanreacties,welketendeledoordeplantin
ganggezetwordenomdegevolgenvande ingreepteverminderen. Ikdenkdaarbijaan celdelingsactiviteit,welkekan
leidentotafsluitingvanhetwondvlak.Naastdezeverhoogde
celdelingsactiviteit merken we vaak echter ook verhoogde
ademhalingeneenverhoogdeethyleenproduktieop.Uiteraard
is echter de discontinuiteit van de watertoevoer voor het
geoogste produkt de grootste belager van de kwaliteit.De
mens is bij snijbloemen ten dele in staat cm deze
onderbreking indewatertoevoertecorrigeren.Daaroverwil
iklater indezeredespreken.Ikstelunuvooronzeaandachtterichtenopeenaantalandereaspectenvanhetkwaliteitsverlies.
Hetgaatveelalbijhetoptredenvankwaliteitsverliezen
om verouderingsprocessen, welke zich afspelen in het
geoogste produkt.Het ismogelijkgeblekenopgrondvande
inzichtenindezeverouderingsprocessensturendoptetreden
bijdekwaliteitsbeheersing vantuinbouwprodukten.Ikzalu
danookopdezeplaatsindeeersteplaatswillenlatenkennismakenmet datdeelvandeplantenfysiologie,dat ikals
defytogerontologiezouwillenbetitelen.Vervolgenszalik
uineenaantalvoorbeeldenlatenzien,overwelkemogelijkheden wij beschikken om de kwaliteit van het produkt te
beheersen.
Delaatstefaseindeontwikkelingvaneenlevendorganisme
isdeveroudering.Tijdensdeverouderingvindenindeplant
processenplaatsdieertoeleidendatdebetreffendeplant
ofplantendeelafsterft.Verouderingkanwordenveroorzaakt
doorpathogenen,andereuitwendigeoorzakenofdoorfysiologischeveranderingen inherentaandelevendestruktuur.Bij
de hogere plant kan het totale organisme afsterven,maar
orgaanveroudering en daaropvolgend afsterven van hetplantedeel, komen tijdens de ontwikkeling van dehogereplant
veelvuldig voor. Veroudering isdan ook geen catastrofaal
gebeuren, maar verloopt veel meer volgens een regulatie
patroon,hetgeendeontwikkeling vanhetindividu,danwel
hetinstandhoudenvandesoorttengoedekomt.
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theorieën over de oorzaken van de veroudering,dienthier
aandacht gegeven te worden aan de begrippen entropie en
hareostase. De tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt
dat natuurlijke processen in één richting verlopenenwel
naar eentoestandvandegrootstewanordeofweldehoogste
entropie. Indien we dit begrip willen hanteren inrelatie
tot de veroudering van levende organismen, dienen we te
bedenkendatdezelevende strukturen 'opensystemen'zijn,
waarbijeenafnamevanentropiekanoptredendooreensterke
mate van interne structurering. Professor Quispel zegt
daarover hetvolgende (5):"Dezelokaleopbouwvanordeis
alleenmogelijkdankzijdevoortdurendeinbrengvanenergie,
vanuit hetmilieu,hetzijdooropnamevanorganischestof,
hetzijdoorabsorptievanzonlicht."Hetzalduidelijkzijn
datdemogelijkhedenvoorhetgeoogstetuinbouwproduktomna
de oogst op deze wijze de entropie te verlagen wel zeer
beperkt zijn. Integendeel,een toename van entropie inde
na-oogstfasedoetzichvoorbijdeverouderingvandecel,
waarbij dissimilatorische processen gaan overheersen ten
kostevandeassimilatorische.
Maximale entropie wordt verkregen indien een reactiesysteem in een evenwichtstoestand verkeert. In het
levende organisme wordt dit evenwicht pas door de dood
bereikt.
Hetkwaliteitsverliesvanhettuinbouwproduktkanindeze
contextomschrevenwordenalseenirreversibeletoenamevan
entropie,welkevroegoflaatleidttothetafstervenvande
cel.Lehningersteltdatdetoenameaanentropieineenopen
systeemminimaalis,indiendatsysteemineen 'steadystate'situatieverkeert (6).Inzo'nsituatieisersprakevan
eengrotehomeostatischecapaciteit.
Het streven naarhet constanthoudenvancelfunktiesis
eenalgemeenbiologischgegevenenwordthomeostasegenoemd.
Vanuitdecyberneticakanditbegripalsvolgtwordengedefinieerd: het bestaan van onderling op elkaar afgestemde
processen die voor het leven noodzakelijke toestanden
constanthouden.Dehomeostasezalzichtijdensdeontwikkeling van de plant telkens opnieuw instellen en pas inde
allerlaatste fase,deveroudering,zaldehomeostaseirreversibelwordendoorbroken.Ikzalnudehiergedefinieerde
begrippen entropie en homeostase verder gebruiken om een
aantaltheorieënoverdeverouderingmetutebehandelen.

Over de oorzaken van veroudering zijn wij nog zeer
onvolledig geïnformeerd. Bij dierlijke organismen zijn er
duidelijk aanwijzingen dat mechanische slijtage van niet
meer langs natuurlijkeweg tevervangen lichaamsonderdelen
een belangrijkeoorzaak kan zijnvanveroudering (7). Hier
zouinderdaadsprakekunnenzijnvaneentoenamevanentropie. Bij de hogere plant lijkt slijtage niet direkt van
grote betekenis in relatie tot de veroudering.Dankzijde
cambialeaktiviteitwordt inhetlevenvandehogereplant
voortdurend materiaal gesynthetiseerd waarmede vervanging
van niet meer funktionerende elementen plaatsvindt. Een
fraaivoorbeeldishierdekurkvormingbijbomen.Eensecundairmeristeem,hetfellogeen,vormtvoortdurendnaarbuiten
toe cellen, welke snel afsterven en verkurken. Aan de
buitenzijdetreedteencontinueslijtageop.
Eenandereopvattingtenaanzienvanverouderingisgebaseerdopdewaarnemingdatdelevensduurvandecelwordt
beperkt door oorzaken van abiotische aard, zoals ultravioletlicht,radioaktievestraling,mutagenereagentiaetc.
Aande DNA-genen indechromosomenwordthetboodschapperRNAafgelezen.Vervolgenswordtdoorderibosomenmetbehulp
vandoortransport-RNAaangevoerdeaminozurendezeboodschap
vertaald in de polypeptide ketens van de eiwitten.
Verondersteldwordtnudattijdenshetlevenvandecel,op
verschillendeniveausvandezesuccessievelijkecoderings-en
decoderingsmechanismen fouten ontstaan mede onder invloed
van de tevoren genoemde abiotische invloeden.Treden deze
fouten inhetDNAvangeslachtscellenop,danzijnmutanten
-erfelijkveranderdenakomelingen-hetgevolg.Tredendeze
fouten in transkriptie en/of translatieprocessen in somatische cellen op, dan beïnvloeden ze weliswaar niet het
nageslacht,maarkandelevensduurvanhetorganismeverkort
worden.Recentelijk isverondersteld datmetnamededriedimensionale struktuur van een eiwit gevoelig zou kunnen
zijnvoordezeinvloedenvanbuitenaf.Hetgevolgzoukunnen zijn dat Proteasen, enzymen die zorg dragen voor de
voortdurende turn-over van het eiwit, deze nu op andere
wijzeruimtelijkgestruktureerdeeiwittennietkunnenafbreken.Dezeeiwittenverstorendaardoorhetcelmetabolismewat
dankanleidentotafstervingvandecel.

Inderdaad is het mogelijk om in dierlijke cellen welke
verouderen een zogenaamdverouderingspigment aan tetonen,
het lipofuscine, bestaande uit lipoproteïnen. Het lipide
aandeel van dit pigment is afkomstig van de afbraak van
membraanlipidenonder invloedvanlipase-aktiviteit.Ofdit
fluorescerende pigment nuwerkelijk ineen causalerelatie
staat tot de veroudering is niet bekend.Ook bijplanten
word£ wel gemeend dat lipofuscine tijdens de veroudering
accumuleert. Bij planten is het aantonen van dit pigment
buitengewoon moeilijk, omdat de plant rijk is aan fenolachtige verbindingen welke soortgelijke fluorescenties
gevenalshetlipofuscine.
Devraag doetzichhiervoorofaccumulatievanschadelijkestoffenookbijdeplantvanbelangkanzijnvoorde
veroudering. Interessant is daarbij de waarneming dat
meristemen een lange levensduur kunnen hebben.Men verondersteltweldatdoordedelingsaktiviteitdezeschadelijke
stoffenvoortdurendoverdedochtercellenwordenverdund.De
hypotheseleidtinhetkadervandeentropie-gedachtetotde
conclusie dat er in de cel een voortdurende toename van
entropie plaatsvindt, welke alleen kan worden voorkomen,
indien door celdeling een zekere mate van verdunning van
entropieoptreedt.
Het behoud van het vermogen tot celdeling lijkt een
essentiëlefaktortezijntervoorkomingvandeveroudering
vandeplant.Ookbijdierenlijkterechtereenrelatiete
bestaantussenhogeouderdomendelingsaktiviteit.Zokunnen
sponzenenzeeanemonenongeveer90jaaroudworden,waarbij
dankzijceldelingsprocessen eenvoortdurendevervangingvan
alle lichaamscellen plaatsvindt. Celdelingen vragen echter
energie,energiedieuiteindelijkuitdefotosynthesedient
teworden betrokken.Zoblijktdatalleendoorhetopnemen
vanzonne-energiedoorhetgroenebladdeplantinstaatis
entropietoenametevoorkomen.
Wekunnendegrondslagvanhetverouderingsprocesechter
ook zoeken inheterfelijkmateriaal,omdatditnueenmaal
debasisiswaaropiederecelenuiteindelijkhetheleorganismefunctioneert.
Met name de veroudering bij de hogere plant dient
beschouwd te worden als een geprogrammeerde veroudering,
waarvan hetprogramma isvastgelegd indeerfelijkeinformatie.

Deverouderingverlooptvolgenseenregulatiepatroonhetgeen
onder neer tot uiting komt in een de novo synthese van
eiwitten,welkezorgdragenvoordeafbraakvano.a.celwand
materiaal. Dezeprogrammering vandeveroudering vanplantecellen staat onder invloed van plantaardige hormonen,
hetgeenduidelijk totuitingkomtbijrijpingsprocessenvan
vruchten zoalsde tomaat.Onder invloedvanhetgasvormige
hormoon ethyleen vindt in de tomaat de novo synthese van
boodschapper-RNA plaats, wat leidt tot synthese van een
enzym, het polygalacturonase,datverantwoordelijk isvoor
het zacht worden van de vrucht. Ook de climacterische
stijging van de ethyleenproduktie zelf is te verklaren
vanuit een verhoging van deaktiviteit vande enzymendie
betrokkenzijnbijdesynthesevandithormoon.
Dehomeostasetenaanzienvanhethormoonethyleenwordt
bijdevruchtrijping van climacterische vruchten (datzijn
vruchten zoals de tomaat en banaan, waarbij tijdens de
rijping een sterke autokatalytische ethyleenproduktie optreedt) irreversibel doorbroken indien de weefselgevoeligheid voor ethyleen zo toeneemt dat een
drempelwaardebereiktwordt,waardooro.a.deaktiveringvan
deenzymenbetrokkenbijdesynthesevandithormoonplaatsvindt.
Indelaatstejarenwordtdeaandachtsterkgerichtopde
mogelijke rol welke vrije radicalen van zuurstof bij de
veroudering kunnen spelen.Eenvrijradicaal kangedefinieerd worden als eenatoomofmoleculedat zelfstandig kan
bestaanenéénofmeerongepaardeelektronenbevat.Metname
zijndevrijeradicalenvanzuurstofvanbelang.
Toevoegingvanéénelektronaanzuurstofindegrondtoestand
leidttotdevormingvanhetsuperoxideanionradicaal.Ook
anderereaktievevormenvanzuurstofkunnendooropnamevan
energieontstaan.Devrije radicalenkunnen inhetlevende
organisme ontstaan door oorzaken van buiten d.w.z. van
abiotische oorsprong, zoals luchtverontreiniging, radioaktievestralingendergelijke,maarookendogeendoorenzymatischereakties,zoalsdelipoxygenaseaktiviteit.Ditenzym
peroxydeertdeonverzadigdevetzurenlinol-enlinoleenzuur.
Viaeenkettingreactie,ookweleencascade-procesgenoemd,
worden er steeds opnieuw meervoudig onverzadigde lipiden
omgezet in lipidhydroperoxiden, wat leidt tot eenverminderingvandekwaliteitvandemembraan.Bedoeldwordthier

-8deafnamevanstruktureleintegriteitvancelmembranenwaardoordekompartimentalisatietotstandkernt.
Bij de meeste tuinbouwprodukten treedt in de na-oogst
fase uitdroging en/of verwelking op. In 'verse' toestand
wordtde turgescentiebehouden,omdatdevacuolehetwater.
kanvasthouden.Indienechterdeintegriteitvandecelmembranenafneemt,waardoordezemembranenhunsemipermeabiliteitverliezen,zullendecellensneldoorverdampingwater
verliezen en uitdrogen. Daarnaast kan ook een verhoogde
'lek'vanionendoordemembraanheengekonstateerdworden.
De dekompartimentalisatie leidt voorts tot vermenging van
substraat en enzym dievoorheengescheiden indecelaanwezig waren, waardoor bepaalde enzymreakties kunnen gaan
verlopen.
Dehiergenoemdevrijeradicalenspeleninhetcelmetabolismeeenzeeralgemenerolenzijnbijzonderbelangrijkbij
hetfotosyntheseproces.Dezepotentieelgevaarlijkeverbindingen worden in bedwang gehouden door o.a. een
enzymsysteem,hetsuperoxidedismutase,waarmededezevrije
radicalen onschadelijk gemaakt kunnen worden. Ook antioxydantia,zoalshetvitamineE (alpha-tocopherol)envitamineC (ascorbinezuur)zijnhiertoeinstaat.Metnamelijkt
vitamine E belangrijk te zijn omdat het reageert met het
superoxideanionenhetindemembraaneenbeschermenderol
kan uitoefenen doordat het goed vetoplosbaar is. Ook
reageerthetmetperoxy-radicalenwaardoorhetcascadeproces in de membraan tot stilstand kan komen. Kan er nu
gesprokenwordenvan eenafnamevandezeanti-oxidantiaen
vandeenzymendiezorgdragenvoordeinaktiveringvanvrije
radicalentijdensdeveroudering?Hetonderzoekisdaarover
nietéénduidig.Sanswordtzelfseendalingvandelipoxygenase aktiviteit tijdens de veroudering gevonden. Indit
verbandwilikechterwijzenophettoenemendinzichtdatde
beschikbaarheidvanhetsubstraat,compartimentalisatievan
enzymen,de afwezigheid van noodzakelijke co-factoren,en
het niet optimaal zijn van de interne zuurgraad in de
verschillende compartimenten van de cel,mogelijk belangrijkerzijndandeconcentratievanhetenzymzelf.
Ikhebaleerdervermelddatdegeprogrammeerdeverouderingbijdehogereplantonder invloedstaatvanhormonen.
Hetwerkingsmechanismevandezehormonenisonsvooreen
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aanzien van de werking van dierlijke hormonen wordt wel
verondersteld datookbijdeplanthethormooneen'second
messenger'aktiveert,welkevervolgensindecelviaenzymaktivering het verouderingsproces versnelt.Inditverband
wordtaanhetcalcium-ioneenspecialebetekenistoegekend.
Een centrale rol speelthierheteiwitcalmoduline.Indien
calcium aan'dit eiwit wordt gebonden, ondergaat het een
sterkeverandering inderuimtelijke struktuur.Dit'geaktiveerde' calmoduline kan nuspecifieke enzymenaktiveren,
welke voordien inaktief waren.Hierbij kan gedacht worden
aan een calmoduline afhankelijke fosfolipase. Dit enzym
grijpt aan op de lipiden in de membranen, waardoor de
membraanverderdesintegreertensenescentievolgt.
Hoewel wijmet behulp van hormoontoepassingen instaat
zijnverouderingsprocessen inhetprodukttevertragen-en
daarmede het kwaliteitsverlies tegen te gaan - is het
verrassendtemoetenkonstaterendatwijnietwetenhoedeze
hormonen in het verouderingsproces ingrijpen. Cytokininen
vertragen de veroudering, ethyleen en abscisinezuur
versnellen het.Cmwerkzaamtekunnenzijnzalhethormoon
inde celmoetenwordenherkenddooreen 'receptormolecule'.Ineenaantalgevallenishetgeluktomeendergelijke
receptor te isoleren. Het gaat daarbij steeds cm een
membraan-gebondeneiwit.Isolatieen identificatievandeze
receptoren is een eerste stap naar inzicht in het
werkingsmechanisme van hormonen.Dit neemtechter nietweg
datsinds1935inland-entuinbouwdankbaargebruikgemaakt
wordtvandezestoffenomdeontwikkelingvandeplantnaar
onzehandtezetten.
Inhettweededeelvanmijnredewilikdanookdemogelijkheden van kwaliteitsbeheersing van tuinbouwprodukten
doormiddelvaneenregulatiemetchemischestoffencentraal
stellen. Deze regulatoren betreffen enerzijds hormonen of
analoga,anderzijds bieden stoffen die de werking vanhet
hormoonantagoneren,ookveelperspektief.Daarnaastishet
bijvoorbeeld mogelijk om de concentratie van het endogeen
gevormdehormoonlangsfysischewegteverminderen.Ikdoel
hierbijophetgasvormigehormoonethyleen,ookwelhetrijpingshormoongenoemd.Dithormoonspeeltbijdebewaringvan
tuinbouw-produkten een zeer grote rol,omdat hetdebladvergeling, bloemverwelking, abscissie en vruchtrijping
bevordert.Veelvandetechniekenwaaroverdemensbeschikt

-10berusten op de onderdrukking van de vorming en/ofwerking
van ethyleen. De bewaring van climacterisch fruit (datis
fruit waarbij autocatalytische ethyleenproduktie optreedt)
isgeheelgebaseerdophetverhinderenvandezeproduktieen
vooralvandewerkingvanethyleen.Koelingremtallestofwisseling af, zodat niet alleen de ethyleensynthese wordt
verminderd,maarookdehoeveelheidkoolhydraten-substraat
voor de ademhaling - niet te snel lage waarden bereikt.
Voorts wordt de atmosferische samenstelling in de
bewaarruimtegeregeld.Hetgeproduceerdeethyleenkanworden
weggevangendoor deluchtinderuimtetelatencirculeren
door zgn.'scrubbers',filterswaarinhetethyleenirreversibelwordt gebonden engeïnaktiveerd.Maar handhavingvan
een laag ethyleen niveau in de bewaarruimte is technisch
moeilijkvanwegedehogeethyleenproduktie capaciteitvan
hard fruit.Voorts wordt de zuurstofspanning verlaagd van
20%naarbijvoorbeeld2-3%.Dealgehelestofwisselingwordt
daardoor onderdrukt,bovendien isdebiosynthese vanethyleeninsterkemateeenzuurstof-afhankelijkproces.Tevens
wordtdaarmededevormingvandeeerdergenoemdevrijeradicalenvanzuurstofvoorkomen.Ookwordtinbepaaldegevallen
de koolzuur-spanning verhoogd (van 0.03% naar 3-5%).
Koolzuur lijktnamelijkdewerkingvanhetethyleentekunnen antagoneren. Het koolzuurgehalte in de bewaarruimte
wordtmetbehulpvanscrubbersgeregeld.
Vochtverlies is een belangrijke faktor bij het
kwaliteits-verlies van tuinbouwprodukten in de na-oogst
fase. Daarom wordt in de bewaarruimte een hoge relatieve
luchtvochtigheid gehandhaafd en worden vele Produkten in
krimpfolieverpakt.Specialeaandachtmoethiergegevenwordenaandemogelijkheidomdekwaliteitvanhetproduktte
verbeterendoorbewaringbijzeerlagezuurstofspanning,de
z.g. ultra-low-oxygen storage.Met deze techniek zijn bij
bepaalde appelrassen goede resultaten geboekt.Ook wil ik
hier een op het Sprenger Instituut ontwikkelde methodiek
noemen, waarbij een verbetering van de kwaliteit van
potplanten in de na-oogst fase wordt verkregen door een
geringe bijbelichting tijdens de transport- en bewaarperiode.Door dezegeringebijbelichting,benedenhetkompensatiepunt, wordt de kwaliteit van de potplant
aanmerkelijkverbeterddoordatbijvoorbeeldhetoptredenvan
bladnecrose wordt geremd. Mogelijk speelt hier het
fytochroomeenrol.
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stoffenvaak nietmogelijk is.Daartoebiedtdesierteeltsektormeermogelijkheden.Ookbijsierteeltproduktenwordt
ineenaantalgevallendeverouderingvandebloemen/ofde
abscissievandebloemorganengereguleerddoorhetendogeen
gevormde ethyleen. Door toediening van stoffen die de
biosynthese van dit hormoon rennen, dan wel het
werkingsmechanisme blokkeren, is het mogelijk het
verouderingsproces aanmerkelijk tevertragen.Het isthans
10 jaar geleden dat in een gezamenlijk onderzoeksprojekt
tussenhettoenmaligeInstituutvoorToepassingvanAtoomenergie in de Landbouw en het Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoekaangetoondkonwordendatzilverthiosulfaattoegediendaananjersalseenkortdurendevoorbehandeling-direkt
nadeoogst-eenaanmerkelijkeverlengingvanhetvaasleven
teweeg bracht.Dezevondst leidde snel tot eentoepassing
voorverschillendesnijbloemen.Hetmoethiervermeldworden
dat zilverthiosulfaat alleen effect heeft indien bijhet
procesvanverouderingethyleenbetrokkenis.Recentisnaar
vorengekomendatmogelijkerwijsookstoffendiedesynthese
vanethyleenrennenbruikbaarzijnalsvoorbehandeling.
Specialeaandacht verdienende stoffendieweals'free
radical scavengers' kennen. Dit zijn stoffen zoals de al
eerder genoemde vitaminen C en E. De resultaten met deze
stoffen verkregen ten aanzien van de houdbaarheid van de
snijbloem, zijn echter niet zo overtuigend dat algemene
invoeringindepraktijkzoukunnenwordenoverwogen.Ookde
mogelijkheden van het gebruik van calciumzouten ter
vertragingvanhetverouderingsprocesmoethiergenoemdworden.Inhetbijzonderbijvruchten,zoalsdeappel,konmet
calciuminfiltratiedehoudbaarheidwordenverbeterd.Eerder
hebikuvertelddatcalciummogelijkeenrolspeeltbijde
activering van enzymen,welkeaangrijpenopdevetzurenin
demembranen,waardoor demembraanverder desintegreerten
veroudering volgt.Hoe komthetdandatexterntoegediende
calcium deveroudering kanvertragen?Hetantwoordopdeze
vraag luidt vermoedelijk als volgt: extern toegediend
calciumspeelteenbelangrijkerolindefysiologischeprocessen die zich afspelen aan de buitenzijde van de
celmembraan. Door een hoge concentratie calcium aan de
buitenzijde blijft de structuur van demembraan intacten
wordtvoorkomendatcalciumdoordemembraanheenactiefdan
welpassiefgetransporteerdwordtnaarhetbinnenmilieu.
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Inhetbijzonderwilikhierenigeaandachtschenkenaan
dehoudbaarheidvansnijbloemen.Deexportvanbloemisterij
Produktenbeliepin1987meerdan4miljardgulden.Degrote
betekenisvandezebedrijfstakvoordenederlandseeconomie
wordt daarmede duidelijk aangegeven. Met name voor het
exportprodukt is houdbaarheid een belangrijk aspect. De
snijbloem staat na de oogst bloot aan tal van stresssituaties,welkeeenbeperkingvanhetlaterevaaslevenkunnen inhouden.Zobenadeelt eentehogetemperatuurtijdens
opslag en transport de kwaliteit.Hoopvol ishet dat het
bedrijfslevendenoodzaakvankoelinginzietendaterthans
o.a. op de veilingen kostbare investeringen zijn gedaan
teneindetotkwaliteitsverbetering tekomen.Hetoogstenis
voordesnijbloemeentraumatischgebeuren.Hetontbreektde
bloem in de na-oogst fase aan de toevoer van door de
moederplant gevormde organische stoffen, maar ook de
waterhuishouding kan ernstigverstoord worden.Inhet bijzondergeldtditindienhetproduktlangereofkorteretijd
droog ligt. Indien het produkt droog ligt, zal een
belangrijk deel van de houtvaten gevuld kunnenwordenmet
lucht. Sinds enige tijd weten we dat stoffen met een
oppervlakteverlagende werking eengunstig effecthebbenop
de wateropname r\â zo'n droge bewaring. Onderzoek op het
SprengerInstituuttoondeaandatdezestoffenalseenvoorbehandeling bijde roos bijzonder werkzaam zijn.Maarook
indien debloementeler het produkt snel inwaterplaatst,
kan de watertoevoer verstoord worden, doordat op het
snijvlakvandestengeleensterkebacteriegroeiopkantreden.Gelukkigbeschikkenweoverchemicaliënwelkedezebacteriegroeikunnenverhinderen,zowelinhetbassinwaterbij
deteleralsinhetvaaswaterbijdeconsumentthuis.Zoals
eerderopgemerktbetekenthetafsnijdenvoordebloemeveneensdatzijverstokenisvandetoevoervanassimilatenuit
demoederplant.Het isdusbegrijpelijkdateenaanbodvan
suikerseenpositievewerkingheeftopdehoudbaarheid.Deze
suiker kan aangeboden worden als een pulse-direct na de
oogst, (we noemen dit voorraadvoeding) en ook tijdenshet
vaasleven (viadeuzobekendezakjesdiedegoedebloemenwinkelugratislevertbijdeaankoopvanuwbos).Zoalsik
al eerder vermeldde is het thans mogelijk om een aantal
snijbloemenvoortebehandelenmetspecifiekestoffenwelke
deethyleenwerkingtegengaan,danweldeethyleensynthese
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telertoegepast.Dezevoorbehandelingleidttothetinbouwen
vaneenstukinternekwaliteit indesnijbloemenisinde
laatste jaren een waardevolle uitbreiding gebleken van de
mogelijkheden diedetelerheeftomeenproduktvanbetere
kwaliteitafteleveren.Ookanderehormonenzoalshetgibberellinezuur spelen een rol - maar dan in positieve zin
-bijhetkwaliteitsverliesvandesnijbloem.ZoishetmogelijkomdevergelingvanhetbladbijAlstroemeriategente
gaan door een voorbehandeling met gibberellinezuur. Een
groeiendprobleemtijdensdena-oogstfasevandesnijbloem
is het optreden van een schinmelziekte, veroorzaakt door
Botrytis cinerea. Voorlopig zal het noodzakelijk zijn om
behalvehygiënischemaatregelenookfungicidentegebruiken
omdezebesmettingtegentegaan.Indetoekomstligterde
duidelijkewensomtekomen totBotryris-resistentecultivars.Hierkijktdeplantenfysioloogendefytopatholoogmet
verlangen naardeveredelaar.Hetzaluduidelijkzijndat
bijdeteeltvan snijbloemen nieuweinzichtenwelkevanuit
hetonderzoekwordenaangedragensnelwordenopgenomendoor
hetbedrijfslevenenmetgroteinventiviteitwordengemodificeerd tot een praktische toepassing. Collega Challa (8)
heeft in zijn inaugurele rede eveneens erop gewezen hoe
alert3eteler indeglastuinbouwreageertopgegevensuit
hetonderzoek.

DamesenHeren,
Hetzounietmoeilijkzijnomnogeenaantalvoorbeelden
te geven, waaruit kan blijken hoe succesvol de mens kan
ingrijpen in de kwaliteitsbeheersing van het tuinbouwprodukt.Ik heb niet kunnen spreken over desamenhang
tussenteeltenkwaliteit,nietoverhetoogststadiumdatzo
bepalendisvoordekwaliteitindena-oogstfase.Steedsis
echter plantenfysiologisch inzicht vereist om het demens
mogelijk temaken integrijpen inhet natuurlijkverloop
van de ontwikkeling vandeplant.Verwacht magwordendat
een toenemend inzichtindefysiologievandehogereplant
zalleidentoteenbeterekwaliteitvanhetland-entuinbouwprodukt.

14MijnheerdeRectorMagnificus,mijneherenledenvanhet
CollegevanBestuur.
Hartelijk wil ik u danken voor het in mij gestelde
vertrouwen.Mijnbenoemingmoetgezienworden inhetlicht
vaneennauweresamenwerkingtussendelandbouw-universiteit
ende DLO-instellingen.Ikzalnaarvermogenmeewerkenaan
dezevoorbeidepartijenzovruchtbaresamenwerking.Overigenswil ikhiergraagbenadrukkendatinaldiejarendat
ik~in Wageningen werkzaam ben, er altijd een uitmuntende
collegialesfeerheeftgeheerstzowelmetdecollega'sopde
instituten als met de collega's op de verschillende
vakgroepenvandelandbouwuniversiteit.Hetkangeentoeval
zijn, dat het moment van het afsluiten van de raamovereenkomst tussen de Landbouwuniversiteit en de DLOinstellingen - waarin deze samenwerking tussen beide
instellingen formeelwordt vastgelegd -,samenvaltmeteen
periode waarin trefwoorden als efficiency-verbetering,
selectievekrimpengroei,fuseringvaninstitutendagelijks
overdebureautafelrollen.Deindrukzougewektkunnenwordendat indeachterliggendeperiodedesamenwerkingtussen
onderzoekersendeefficiencyinhunonderzoeknietoptimaal
geweestzouzijn.Nietsisminderwaar.
Eenspeciaalwoordwilikhierrichtentotdevoorzitter
vanhetCollege van Bestuur,dr.de Zeeuw.BesteDick,ik
bewaardebesteherinneringenaandejarendatikalsgastmedewerker verbondenwasaan hettoenmalige Instituutvoor
Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw. Ik heb die
periode,onder jouwdirektoraat,alsvanbijzonderebetekenisvoormijnwetenschappelijkevormingervaren.

Mijnheer de direkteur van het Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek,besteHuub,
\.
Het kan niet toevallig zijn dat in het afgelopen jaar
nietminderdandrievanjestafledentothoogleraarwerden
benoemd. Hiermede wordt de vooraanstaande plaats van het
CABObinnenhettotaalvanhetlandbouwkundigonderzoeknog
eensonderstreept.Ikdankjehartelijkvoordevanzelfsprekendheid waarmede je het mij mogelijk gemaakt hebt deze
funktieteaanvaarden.Ookwilikgraagdebestuursleden
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DespecifiekepositievandeafdelingbiochemieenfysiologievanhetCABOwilikhieropdezeplaatsbenadrukken.Het
ismijnstelligeovertuigingdatfysiologischeaspektenvan
het geoogste produkt in een breed vakdisciplinair kader
dienen tewordenbestudeerd. Daarbijishetessentieeldat
debetreffendeonderzoeker nietalleenwordtgekonfronteerd
met de produktfysiologie, maar ook voeling houdt met
kollega-fysiologenwelkezichopgeheelanderterreinbinnen
de plantenfysiologie verdienstelijk maken. Daarnaast heeft
het CABO een geheel eigen opdracht om het teeltkundigfysiologisch aspekt in samenhangmet deproduktkwaliteitsverbetering instudiete nemen.Zokunnenonderzoekersdie
zich bezighouden met de relatie teelt-produktkwaliteit in
een stimulerende dialoog treden met onderzoekers op het
terreinvandena-oogstfysiologie.
Terecht stelt de direkteur van DLO in een notitienaar
aanleiding van de nota 'Plantaardige produktie' dat het
onderzoek naar produktkwaliteit een veelzijdige benadering
vergt met een intensieve kommunikatie tussen onderzoekers
onderling. Op het gebied van de houdbaarheid van sierteeltproduktenisthanstussenhetCABO,hetSprengerInstituut, het IVT en het PBN en LBO een samenwerkingsverband
aangegaan waarbij binnen de in het programma gestelde
prioriteiten tussen deze onderzoeksinstellingen afspraken
zijngemaakt.

-16WaardecollegaChalla,besteHugo,
De plantenfysiologie omvat een breed terrein net
verschillende specialismen. Gedurende een lange periode,
eerstophetCentrumvoorPlantenfysiologischOnderzoek,en
daarnaophetCABOzijnwijcollega'sgeweest,iedermetons
eigen werkterrein. Zoals ik reeds opmerkte, acht ik
vertrouwdheidmethetonderzoekbinnenhetvakgebiedenwel
op verschillende probleemgebieden gericht, van bijzondere
betekenis.Ik hoopdatook indetoekomstdezewederzijdse
belangstelling voor ons beider onderzoek mag blijven
bestaan,thansgestructureerdbinnendezeuniversiteit.

WaardecollegaTromp,besteJan,
Toen ik zo-even sprak over een collegiale sfeer in de
Wageningse-onderzoekerswereld,had ikookdecollega'sbij
deproefstationsdaarbijmoetenbetrekken.Wijkennenelkaar
danookreedszeer lang.Hetverheugtmijinhetbijzonder
datmededoorjouwbenoemingendievanmijdegrotebetekenisvandebiologievoordelandbouwwetenschapnogmaalshier
wordtbenadrukt.

WaardePierik,besteRudolf
Mijndissertatie in1963,handeldeoverdeembryogenèsein
vitro.Mijn eerste contactenmet joubetroffen danookde
mogelijkheden cm met behulp van embryo-cultures incartpatibiliteitsproblemen op te heffen.Het verheugt mijdat
wijelkaar thansweer ineengeheelanderesituatiekunnen
ontmoeten.Weeservanovertuigddatmijnbelangstellingvoor
dein-vitrovermeerdering-ondankshetgegevendatikinde
afgelopen25jaardaargeenverdereaandachtaanhebkunnen
geven-zekernietverlorenisgegaan.

-17GeachtemedewerkersvandevakgroepTuinhouwplantenteelt,
Zoalsikaleerderhebopgemerkt,dientmijnbenoeminginde
eerste plaats gezien te worden in het licht van een meer
intensievesamenwerkingtussendeDLOinstitutenendelandbouwuniversiteit. Daarnaast is er binnen de vakgroep toch
ook sterk dewensaanwezig omdeproduktkwaliteit alseen
eigenthemavanonderzoekterhandtenemenenereeneigen
gezicht aan te geven. Kwaliteit is de resultante van de
voorafgaande teelt. Het onderzoek naar de samenhang van
teelt en produktkwaliteit zaldan ook inde komende jaren
onze speciale aandacht opeisen. Ook voor de verdere verfijning van rekenmodellen voor de gewasgroei ishet noodzakelijk dat het begrip kwaliteit kan worden ingebouwd in
deze modellen. Het is duidelijk dat - gegeven de zeer
beperktepersonelebezettingvandevakgroep-deintegratie
van het kwaliteitsonderzoek binnen de vakgroep geen eenvoudigetaak is.Ikhebhetvolstevertrouwendat-gezien
de prettige ontvangst die u mij hebt gegeven -wij inde
komende jarengezamenlijker inzullenslageneenoplossing
voordezeproblematiektevinden.

-18Damesenherenstudenten,
Inmijncollegestrachtikuduidelijktemakendatinzicht
in de levensprocessen van het tuinbouwprodukt noodzakelijk
iscmtotgerichtemaatregelenterbeheersingvandekwaliteit te komen. Ik heb mogen constateren dat juist deze
samenhang tussen fundamenteelplantenfysiologischonderzoek
endetoepassingdaarvan indepraktijku inhetbijzonder
boeit. Voorts heb ik mogen constateren dat u een grote
belangstelling hebt voor het onderzoek inzake kwaliteitsbeheersing zoalsdatopde DLOinstitutenplaatsvindt.Ik
verheugmeoverdezebelangstelling.
Debuitenwachtassocieertvaak 'Wageningen'metdelandbouwuniversiteit. Een grotere bekendheid en vertrouwdheid
metdeDLOinstitutenbijeennieuwegeneratievanafgestudeerdenkanertoebijdragendatditonjuiste 'imago'verdwijnt.
Damesenheren,gedurendedezeredeisookbijuenbijmij
de veroudering voortgeschreden. U zult wellicht onder de
indrukzijngekomen van deverschillendemogelijkhedendie
vanuithetonderzoekaandetuinbouwpraktijkwordengeboden
omverouderingsprocessen tevertragenendaardoorkwaliteit
te behouden. In de humane gerontologie is een dergelijke
regulatie van de veroudering niet mogelijk en misschien
zelfsook nietwenselijk. Ikwilmijn redeafsluitenmet
eenadviesinditverband,watuaantreftineenschilderij
vanLucasCranachdejongere.Hetschilderijdraagtdetitel
"DerJugendbrunnen".Ikhoop,dathoeweluzichnietfysiek
kuntverjongen,zoals inhetschilderijwordtgesuggereerd,
uzichtochindituurgeestelijkhebtverfristendaarmede
tocheenverjongingskuurhebtondergaan.
Ikdankuvooruwaandacht.

„
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