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Plantehormonen,vijftigjaarvoorennaWents proefschrift

J. Bruinsma
'Oats, peas, beans andbarley grow,
Oats, peas, beans,andbarleygrow,
Canyou, orI, oranyone know
How oats, peas, beansandbarleygrow?'

Inleiding
Met dit oude Engelse wiegeliedje openen Went en Thimann in 1937hun
boek 'Phytohormones'.Speeldeditliedje CharlesDarwindoorhet hoofd
toen hij, vijftig jaar voor Went, de groei van juist deze planten onderzocht? In zijn boek 'The power of movement inplants' (1880) beschrijft
Darwin hoe'haverkiemplanten bij zijdelingse belichting over hun gehele
lengte naar de lichtbron toe krommen. Deze kromming werd toen reeds
toegeschreven aan een snelleregroeiaan de schaduwzijde dan aan debelichtekantvandekiemplant.Debelangrijke ontdekkingvanDarwinwas,
dat dekromming vandekiemplant overdegehelelengteinderegelsterk
verminderd was,alshijhettopjevandekiemplantbedektemeteen stukje
zwartgeverfde schacht van een ganzeveer (fig. 1).Als het stukje schacht
niet geverfd wasen dus licht doorliet, kromde het kiemplantje normaal.
Uitdezeproeven,dieookbijandereplantesoorten soortgelijke effecten
opleverden, concludeerde Darwin dat licht niet direct inwerkt op het
krommende deel van de kiemplant, doch slechts op het topje ervan, en
daar eeneffect veroorzaakt dat vervolgens naar beneden toewordt doorgegeven en tot kromming leidt. Hiermede ontdekte Darwin de correlatieveaardvandefototrope kromming. Dezewisselwerking tussentopen
onderliggend weefsel onder invloed van belichting deed hem denken aan
deprikkelgeleiding door zenuwen bij dieren.Ook voor degeotropereactievanwortels,datishetgroeien vanwortelsinderichtingvandezwaartekracht, vond Darwin een onderscheid tussen de uiterste top, die de
zwaartekrachtprikkel ontvangt, en de op enige afstand daarvan gelegen
strekkingszone, waarin de buigingsreactie optreedt. Darwin achtte deze
tropistische reacties, waarvan degrootte ruwweg door degrootte vande
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Fig. l. Groei alscorrelatieverschijnselendeisolatie van grœibevorderendhormoon (schematisch).
prikkel wordt bepaald, nuttige aanpassingen van de soort in diens
'struggle for life'.
In het begin van deze eeuw bewees Boysen Jensen dat de prikkelgeleidingbijde fototrope kromming vanttaverkiemplantenvanmaterieleaard
is. Hij liet zien dat onttopte kiemplanten niet meer tot fototrope kromminginstaatzijn, maarweerwelindiendeafgesneden toprechtstreeks op
het snijvlak werd teruggeplaatst en met wat cacaoboter of gelatine werd
vastgezet (fig. 1). Op grond van deze waarnemingen suggereerde Boysen
Jensen dat er een chemische geleiding van de prikkel van de top uit naar
beneden toe plaatsvindt, maar de conclusie dat een specifieke groeistof
werd verplaatst trok hij nog niet.
Dit idee was voorbehouden aan Paal, die tijdens de Eerste Wereldoorlog de proeven van Boysen Jensen herhaalde, en ook daarbij tussen de
beide snijvlakken van de top en de rest van de kiemplant gelatine of
cacaoboter aanbracht. Paal vond dat de stimulus wel gelatine kon passeren, doch niet cacaoboter, mica of platinafolie. Hij ontwikkelde nog een
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interessante variant door kromming te laten optreden zonder eenzijdige
belichting door de afgesneden top slechts met een deel van het snijvlak
van de plant contact te laten maken. De kiemplant kromt dan naar de
tegenovergesteldezijdetoe, omdat onder detopdemeestegroeioptreedt
(fig. 1).DitleiddebijPaaltot deveronderstelling datdetopeen 'groeiregulerendcentrum' is,dat eencorrelatiedragende stof vormtennaarbenedentoeafscheidt. Bijeenzijdige belichtingzoudezestof mindergevormd
of fotochemisch geïnactiveerd worden, dan wel in zijn benedenwaarts
transport geremd worden. Paal verplaatste hiermede de correlatiedrager
vandenerveuze sfeer naar dievandehormonen,zoalsmensindsBayliss
&Starling (1904)destoffen noemtdiebijdierenwordengevormd inklierenmet internesecretie.Dezedierlijke hormonen kunnen natransport in
het circulatiesysteem inzeergeringehoeveelheden hun specifieke werking
op bepaalde organen uitoefenen (Lever &De Wilde, 1978).
In de twintiger jaren ismeermalen getracht degroeibevorderende stof
teisoleren,diewaarschijnlijk inslechtshormonalehoeveelheid deplantegroei zou beïnvloeden. Deze poging is voor het eerst met succes uitgevoerd door Frits Went, diehierover reeds voorlopig berichtte in 1926in
een in het Nederlands gesteld artikel. Daarin noemt hij de geïsoleerde
stof(fen)groeiregulaar(s). Nazijn promotie op 14november 1927,wordt
het onderzoek dan internationaal bekend gemaakt in het artikel
'Wuchstoff und Wachstum', verschenen inhet RecueildesTraveauxbotanique Néerlandais van 1928.

De eerste hormoonisolering
Voorgangers van Went hadden getracht, extracten van planteweefsels te
toetsen op groeibevorderende activiteit. Stark (1921)toetste dezeextractendoor zetemengenmetagarendaneenagarblokje opeendeelvanhet
snijvlak vaneenonttopt haverkiemplantje teplaatsen. Hij namechteralleengroeiremming waar, en geen groeibevordering. Went slaagdemet in
principedezelfdetechniekwel,nietdoorextractentegebruiken,maardiffusaat. Agar,waaropeentopjeheeft gestaan,blijktdegroeibevorderende
stof te bevatten door een kromming te veroorzaken bij eenzijdige plaatsingop het onttopte coleoptiel.
De haverkiemplant komt boven de grond met een coleoptiel dat het
eerste blaadje omsluit alseen schededie van boven dicht is. Deceldelingeninhetcoleoptielzijn reedszeervroegtijdig beëindigd;deverderecoleoptielgroei isuitsluitend een kwestievan devoor plantegroei zo karakte-

ristiekecelstrekking.Bijdecelstrekkingneemthetcelvolumevooralinde
lengterichting zeersterk toe, doordat desterkgroeiendecelwand tijdelijk
veel minder weerstand biedt aan dedruk van de zichdoor wateropname
uitbreidendevacuole.Hetishetdoor Wentgeïsoleerdehormoon datdeze
celstrekking reguleert (ziehet hoofdstuk van Libbenga).
Went kweektedehaverkiemplanten opgedurende2à3dagenbij25°C
in volstrekt donker tot een lengte van 4à 6cm. Het materiaal dat topjes
moestleverenkoningrondgekweektworden,maardetoetsplanten waarvan de kromming gemeten moest worden vergden een zorgvuldiger opkweek in voedingsoplossing (fig. 2).Van deingrond gekweekte plantjes
werdeninrood lichtdecoleoptieltoppen afgesneden meteen 'decapitatiemes' endetopjes werden geplaatst opeenmeteenmicrotoommesgesne-
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Fig. 2. Overzicht van dedoor Wentgebruikte methoden.
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denagarplaatje, 0,6mmdik, ongeveer 2!4 mm2pertopje. Nabijv. 2uur
werdhetagarplaatje inevenveelgelijke stukjes gesnedenalsertopjeswarenenelkstukje éénzijdig opeengedecapiteerd coleoptielgeplaatst,tegen
hetwatopgetrokkeneersteblaadje aan.Nabijv.2uurwerddandekromming van schaduwbeelden gemeten met een gradenboog.
Met behulp van dezemethode toonde Went o.a. aan dat indetopvan
het /4vena-coleoptielvoortdurend een groeistof wordt gevormd, diezich
naar beneden toe verplaatst en aldaar decelstrekking bevordert door invloeduitteoefenen opderekbaarheid vandecelwanden.Voorzoverdeze
groeistof debeperkende factor is,isdegroeievenredigmetdehoeveelheid
ervan, en geldt 'ohne Wuchstoff kein Wachstum': geen groei zonder
groeistof. Degroeistof werd ook welawcine genoemd.
Went onderzocht de fototropie door eenafgesneden topje eenzijdig te
belichten, met onder de licht- en schaduwzijde elk een agarblokje, van
elkaargescheidendooreenplaatje glimmer(fig. 1).Daarhetblokje onder
deschaduwzijde ongeveertweemaalzoveelkromming induceerdebij onttoptecoleoptielendandatonderdelichtzijde, enbelichtingvanagarblokjesopzichdekromming nietbeïnvloedde,concludeerde Wentdateenzijdige belichting het benedenwaarts transport van het lichtstabiele auxine
naar deschaduwkant doetafbuigen. Aldusontstaat inde strekkingszone
eendwarseauxinegradiënt dievoor het kromgroeien verantwoordelijk is.
Dezehypothese, dieaansluit bij een eerder door Cholodny gegeven verklaring van de geotrope kromming, is bekend als de CholodnyWenttheorie van tropistische krommingen.
De chemische aard van het auxine bleef voorlopig onopgehelderd; de
stof wasfoto- enthermostabiel envolgensdediffusieconstante laagmoleculair.Eerstdeanalysetechnieken vannadeTweedeWereldoorlog maaktenhetmogelijk devannatureinplantemateriaalvoorkomendeauxine(n)
te identificeren.

Plantehormonenalssignaalstoffen
Het door Went geïsoleerde, nog niet chemisch gedetermineerde auxine
wasdushet eersteplantaardige hormoon. Inhundefinitie van plantehormonen in hun eerder aangehaalde boek 'Phytohormones', sluiten Went
enThimann aan bijdedefinitie dieBaylissenStarlingin 1904vandierlijkehormonen gaven: "Een hormoon iseenchemischestof,dieinééndeel
vanhetorganismewordtgevormd, naareenanderdeelwordtvervoerden
daar een specifiek fysiologisch proces beïnvloedt". Plantaardige hormo11

nenkomeninzoverremetdierlijkehormonenovereen,dathetorganische
stoffen zijn, diehunspecifieke effecten opovereenkomstigewijzeinzeer
geringe hoeveelheid kunnen uitoefenen (zie hiertoe het hoofdstuk van
Libbenga). Zij verschillen echter ook in enkele opzichten van dierlijke
hormonen. Hun transport vindt uiteraard niet via de bloedbaan plaats
maarviahout-enzeefvaten, alsook vanceltotcelinhetparenchymweefsel/Bovendienworden zij niet elkinéénspecifieke kliergevormd omna
transport inéénspecifiek orgaaneen bepaaldewerkinguit teoefenen: de
plantehormonen (fytohormonen) worden in meerdere, somsinalleplantedelen gevormd en oefenen zeer verschillende werkingen uit, zoweltussenverschillendeorganenalsbinnenéénorgaanindetijd. Elk plantehormoonisdusdragervanverscheidenecorrelaties,isboodschappervanverschillendeberichten. Dezeboodschappen kunnen internesignalen betreffen, doch ook reactiesop stimuli uit deomgeving. Dezojuist besproken
fototrope kromming isvolgensdeCholodny-Wenttheorie het gevolgvan
een signaal op een milieufactor, in dit gevaleenzijdige belichting.
In het nu volgende overzicht zullen devijf groepen van thans bekende
plantehormonen kort worden behandeld. Het zijn de auxinen, de cytokininen, degibberellinen, deabscisinen en het ethyleen.

Auxinen
De groep der auxinen omvat die stoffen, die actief zijn in de zojuist
besproken, door Went ontwikkelde coleoptieltoets of daarmee verwante
biotoetsen (bioassays). Ze bevorderen de groei in lage concentraties en
remmendezeinhogeconcentraties.Deauxinenzijnindol-of fenylderivaten,diegevormdwordenuittweeaminozuren,tryptofaan en fenylalanine
(fig. 3). De primair actieve auxinen zijn het indol- en fenylazijnzuur
(indole- andphenylaceticacid, IAAresp.PAA),waarvan deactiviteit al
indedertigerjaren bekendwas,maardietoennietalsnatuurlijke auxinen
herkendwerden(Went, 1939). Deandereauxinenontlenen waarschijnlijk
hun activiteit aan de omzetting in deze twee stoffen. Ook gechloreerde
derivaten van IAA zijn als natuurlijke auxinen werkzaam.
Het spreekt vanzelf, dat men geen gehalte meer kan bepalen met een
biotoetswanneerzoveleverschillende stoffen inplantaardigeextractenen
diffusaten auxineactiviteit bezitten. Dit te meer omdat naast deze
groeistoffen ook remstoffen voorkomen, diedewerkingmin of meer,of
zelfsgeheelkunnenverhullen.Modernevloeistofverdelings- enchromatografische technieken zijn nodig, om de zeer geringe hoeveelheden van
12
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Fig. 3. Biosynthesewegen van auxinen.

deze stoffen (delen per miljoen of miljard) te scheiden van de overmaat
aanandereopgeloste stoffen, envanelkaar. Metuiterstgevoelige fysische
detectiemethoden wordt vervolgens de activiteit der gezuiverde fracties
bepaald (fig. 4). Daarbij dient rekening te worden gehouden met de verliezen tijdens extractie, opzuivering en scheiding. Deze verliezen kunnen
worden bepaald door isotoopverdunning, d.i. door onmiddellijk na extractieeen bepaalde hoeveelheid radioactief gemerkt hormoon toete voegen, waarvan de resterende radioactiviteit bij de uiteindelijke bepaling
opnieuw wordt gemeten. Bij al dezegeavanceerde technieken blijft derelatief tijdrovende, onnauwkeurige en voor remstoffen gevoelige biotoets
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Fig. 4. Gaschromatografischescheiding vanindol- enfenylderivatenineen extractvan tabaksblad.

het onmisbare hulpmiddel ter controle van de biologische activiteit van
het gezuiverde monster.
Wenttoondeaandatauxinewordtgevormdindetopvanhetcoleoptiel
en vandaar naar beneden toe verplaatst wordt. Zijn voorganger Darwin
had al voor vele plantesoorten laten zien, dat de top de daaronder verlopendecelstrekking reguleert. Dit nu iszeeralgemeen:auxinewordtgevormdindegroeitoppen vanstengels,inbladeren, bloemen enzadenvan
vruchten, en wordt van daaruit vervoerd. Dit transport verloopt ten dele
vanceltotcel,oppolairewijzevanbovennaarbeneden,envanuitdebladeren ook via de gebruikelijke exportkanalen, de zeefvaten. Dit auxine
vervult velerlei functies: het regelt de groei van stengels, bladeren, bloemen en vruchten, hun vatvoorziening en voeding, o.a. door stimulering
van decambiumcellen tot vorming van hout- en bastweefsel. Deauxineproduktie van deze organen is een teken van hun fysiologische activiteit
en remt hun veroudering, zoalsderijping vanvruchten. Zo langeengradiënt van auxine door de stelen van bladeren, bloemen en vruchten verloopt, wordt het afvallen van deze organen verhinderd. Wordt een blad
afgesneden, dan kanhetzichindebladsteelophopend auxinedevorming
vanadventiefwortels bevorderen. Dezeauxinewerking isvan belangvoor
stekbeworteling, bijv. bij vegetatieve vermeerdering in de tuinbouw; zij
werd reedsin 1938gepatenteerd. Deverschillende correlatieve ontwikkelingsprocessen zullen door Van Raalte, Karssen, Bennink en Veen nader
worden uitgewerkt.
Nogéénaspect verdient vermelding. Naast denatuurlijke indol-en fenylauxinen zijn in chemische laboratoria nog vele organische stoffen gesynthetiseerd dieauxineactiviteit inbiotoetsen vertonen. Omdat denaam
14

hormoon isgereserveerd voor natuurlijk voorkomende stoffen, gebruiken weter aanduiding van denatuurlijke zowelals kunstmatige auxinen
dedoor Wentin 1926voorgesteldeverzamelnaam regulatoren (inhetEngelsplant growthregulators, PGR). Denaam 'regulatoren' verdient om
tweeredenen de voorkeur boven 'groeistoffen': regulatoren beïnvloeden
nietalleendegroei,maar vooralook deontwikkelingvan planteorganen.
Degroeiwordt door henniet alleenbevorderd, doch ook geremd, afhankelijk van de soort regulator, diens concentratie en het orgaan waaraan
het is toegediend.
Kunstmatige auxinen vinden veeltoepassing inland-entuinbouw (fig.
5).Enerzijds worden zijgebruikt omnatuurlijk auxinetevervangenof te
versterken, bijv. bij stekbeworteling in de boomteelt en vruchtzetting of
-dunning indefruitteelt. Anderzijds kunnenzij door overdosering leiden
tot ernstige, zelfs fatale groeiverstoringen, omdat zeveelminder goedin
Cl
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CHgCH^CHgCOOH

H
(IBA) indol- 3-boterzuur

CH2COOH

(NAA) 1-nafthylazijnzuur

NH
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COOH

Cl

&

^
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(2.4-D)
CHjCONHg

(NAAm)1-naUhylazijnzuuramide

COOH

Cl
2,5- dichloor-3-aminobenzoëzuur
(amiben)

3,5,6-trichloor-4-aminopicolinezuur
(picloram)

Fig.5. Enkele kunstmatigeauxinen.
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HOOC- C H j - Ç- CK, - C H j O H

Fig. 7. Biosynthese van gibberellinen.
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CH 3
CHTC-CHj-C^-PcoP

(C20), datringsluiting ondergaat totkaureen (fig. 7).Via omleggingen
worden hieruit C2o-gibberellinen gevormd endoor decarboxylatie C19gibberellinen. Erzijn thans ruim vijftig verschillende gibberellinen bekend, met onderling geringe structurele, doch vaak grote fysiologische
verschillen. Bovendien verschilt per gibberelline dikwijls de fysiologische
activiteit aanzienlijk indeverschillendebiotoetsen,hetgeendebruikbaarheid van deze toetsen erg betrekkelijk maakt (fig. 8).Doch defysicochemische bepaling iseveneensbezwaarlijk, juist omdat dezeervelechemisch sterk verwante gibberellinen zich uiterst moeilijk laten
(onder)scheiden.
Debiosynthese vangibberellinen kaninvrijwelalleplantedelen plaatsvinden en gibberellinen, gevormd in groeiende wortel-en stengeltoppen,
bladerenenzaden,circulerendoor degeheleplantviahout-en zeefvaten.
Tot hun specifieke functies behoren debevordering van dezaadkietning,
vooral van demobilisatie van deinhet zaad opgeslagen reservestoffen
voor dekiemplantgroei, alsook deinductie van celdelingen indesubapicaleenintercalaire meristemen, dienodigzijn voor delengtegroeivan
de stengel. Dwergplanten hebben meestal een verminderde gibberellinesyntheseof eengeremdevormingvanactievegibberellinen uitminderactievegibberellinen.
Rozetplanten hebben een volledig geblokkeerde gibberellinesynthese.
Rozetplanten zijnéén-of tweejarigeplanten,waarvandebladerenzonder
zichtbare internodiën op elkaar zitten. Bij éénjarige planten zijn óf
zomerse dagen meteenlichtperiode vanmeer dan 12uurperetmaal
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(langedagplanten, zoals sla) óf koude dagen tussen 0° en 10° C (winterannuellen, zoalswintertarwe)nodigomdegibberellinesyntheseopgangte
brengen,zodatdeplantenkunnengaandoorschietenenbloeien.Bijtweejarige planten (biannuellen,zoals biet) wordt het eerste jaar een rozet
gevormdopeenverdiktepenwortel,dienawinterkoude,waarindegibberellinesynthesestart,deenergielevertvoorhetdoorschieten. Inaldezegevallen kan een gibberellinetoediening de behoefte aan lange dagen of
koude vervangen.
Kunstmatige regulatoren, diedegibberellinesynthese en/of -activering
remmen, geven aanleiding tot dwerggroei. Dergelijke groeivertragers
(growthretardants),die overigens geen nadelige invloeden uitoefenen,
worden veel toegepast in de landbouw, om bijv. legering van granen te
vermijden, en in de tuinbouw, met name in desier-en fruitteelt (fig. 9).
Tal van siergewassen, als chrysant en kerstster, worden m.b.v. groeivertragerstothandzamepotplantengereduceerd,terwijlindefruitteelt de
scheutgroei wordt afgeremd ten behoevevan de vruchtbaarheid.
Gibberellinenoefenenbehalvebevorderende,ookremmendeinvloeden
uit op de vorming van de organen van generatieve en vegetatieve voortplanting. De gibberellinevorming door groeiende scheuten en bladeren,
doorzadeninontwikkelendevruchtenendooractievewortelstelsels,remt
de ontwikkeling van de bloemaanleg bij vruchtbomen. Groeiremmende
maatregelen in de fruitteelt, zoalshet tot horizontaal uitbuigen van takken,hetentenopzwakkeonderstammen, enhetrondstekenvanseringen,
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Fig. 9. Enkelegroeivertragers.
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vinden hierin hun grond. Ook het beurtjaareffect, waarbij groeiende
vruchten de bloemvormingvoor het volgend seizoen belemmeren, wordt
hierdoor verklaard. Bij planten met eenslachtige bloemen remt gibberelline specifiek de vorming van vrouwelijke bloemen, waardoor meer
manlijke bloemen kunnen ontstaan. Bij geheel vrouwelijke lijnen van
bijv. komkommer, levert een gibberellinebespuiting dan ook de enkele
manlijkebloemenopdienodigzijnvoordeteeltvanhetzaadvandezelijnen.
Deremmingvanorganenvoorvegetatievevermeerderingblijkt o.a. uit
de belemmering van de knolgroei bij de aardappel, die zich bijv. uit in
doorwas bij mooi warm weer. Het dan in de bladeren gevormde gibberelline doet de knollen ondergronds weer uitlopen, waardoor de knolvorming wordt onderbroken.

Abscisinen
Bijdeknolvorminguitzicheenantagonistischeinteractievangibberelline
met eenvertegenwoordiger van devierdegroepder plantehormonen: het
abscisinezuur. Bijhet korter enkoelerwordenderdagengaatdevorming
van abscisinezuur in de bladeren die van gibberelline overheersen. Deze
verandering van het hormoonpatroon bevordert niet alleen de knolgroei
bij bijv. deaardappel, doch beëindigt bij bomen enheestersook decambiumactiviteit en doet debladaanleg indegroeitop omslaan indeaanleg
van knopschubben, die de knoppen afsluiten en afschermen tegen de
naderende winter. Abscisinen zijn signaalstoffen die de planteorganen
zichtijdig doen beschermen tegenongunstige omstandigheden. Zijbehorentot destoffen diezaden en knoppen inrusthouden endiebij droogte
dehuidmondjes van de bladeren snel doen sluiten en gesloten houden.
Hoewel deabscisinen inmenig opzicht lijnrecht tegenover degibberellinen staan, zijn hun biosynthesewegen verwant: ook deze stoffen resulteren uit de mevalonzuur-stofwisseling; zij zijn opgebouwd uit drie
isopreeneenheden. Evenals de gibberellinen kunnen zij zowel onder- als
bovengrondsgevormdworden. Naasthetabscisinezuur isvooral hetneutralexanthoxine van belang (fig. 10).
Tegenover gibberellinen, cytokininen en auxinen werken deabscisinen
inactiverend, doen volwassen organen verouderen en remmen de groei
van jonge organen. In dit opzicht is onlangs de eerder besproken
Cholodny-Wenttheorie betreffende tropistische krommingen op losse
schroeven komen te staan. Moderne methoden maken directe toetsing
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mogelijk van deze hypothese, die de krommingen toeschrijft aan het
optreden van een overdwarse auxinegradiënt in de krommende organen.
Debepalingvanindolazijnzuur indeschaduw-enbelichtezijden vanéénzijdig belichtezonnebloemkiemplanten toondeaan weerszijden eenzelfde
concentratie aan. Deremming vanstengelgroei door licht isvooraltoe te
schrijven aandevormingvanderemstofxanthoxineinhetlicht.Degeringere activiteit in decoleoptieltoets vandiffusaat uit debelichte zijde van
een coleoptieltop t.o.v. het diffusaat uit de schaduwzijde, zoals door
Went inzijn proefschrift werdaangetoond, kan inprincipe evenzeer aan
een verhoogd remstof- als aan een verlaagd auxinegehalte worden toegeschreven. Thans wordt dan ook onderzocht in hoeverre de fototrope
kromming berust op een overdwarse xanthoxine-gradiënt bij gelijkblijvend auxinegehalte (Bruinsma, 1977b).Eenparalleleontwikkeling treedt
op bij het onderzoek naar de geotrope kromming van wortels, waar de
buiging waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan een gradiënt van
abscisinezuur (Wilkins, 1977).Het lijkt er op, dat het adagio van Went:
'geengroei zonder groeistof', na vijftig jaar moet worden gemodificeerd
tot: 'geen groei zonder regulatie', een regulatie door interactie tussen
groeibevorderende èn groeiremmende hormonen.
Dit lijkt algemeen tegeldenvoor dehormonale regulatie van de plantaardigeontwikkeling.Eenprocesisveelbetertesturendooreencombinatie van bevorderende en remmende factoren dan door één van deze
factoren afzonderlijk. Deinteractie tussen abscisinen en andere groepen
vanhormonen,dochookdietussendelaatstenonderling,kanaldusgoed
begrepen worden.

Ethyleen
Indezeinteracties speelt tenslotte eenvijfde stof eenrol,van eenzoeenvoudige structuur, dat het slechts geleidelijk erkenning vond als plante22

hormoon: de gasvormige koolwaterstof ethyleen (H2C=CH2). Dat dit
gasontwikkelingseffecten heeft wasaltientallenjaren bekend doorschadelijke effecten vanlekkendegasbuizenendoor derijpende werkingvan
uitlaatgassen opvruchten, hetgeendoor citrustelers werdbenut door hun
auto'sinvrijlooptelatendraaienindebewaarplaatsen vanhun fruit. Dat
het eenechthormoon isblijkt uit zijnvorminginalledelenvandeplant,
en door dewerking in zeer lagedoseringop preciesdezelfde moleculaire
wijze alsde andere plantaardige en dierlijke hormonen. Uitzonderlijk is
de transportweg, die voor ethyleen grotendeels door de intercellulaire
ruimten tussen decellen enlangshet oppervlak van deplant plaatsvindt.
Tochkanethyleenjuistlangsdiewegenzijn specifieke signaalfuncties uitoefenen.
Inhetpatroonderhormonaleinteractieswerktethyleenop soortgelijke
wijzealsdeabscisinen:het remt degroeivanjongedelenenbevordert de
veroudering van volwassen organen. De rol als verouderingshormoon
voor bladeren, bloemen envruchten, wordt door Veennader belicht.De
groeiremmendewerkingopjongedelenhoudtvooralverband metdevorming van ethyleen als reactie op stresscondities. Verwonding, of zelfs al
lichte aanraking of beweging door wind, leiden tot groeiremming door
ethyleenvorming. Remming van de lengtegroei gaat daarbij dikwijls gepaard met extra diktegroei. Hierdoor kunnen stengels en zelfs stammen
van bomen hun elastische eigenschappen afstemmen op de milieucondities.Ookeennatuurlijke of kunstmatigeovermaat aanauxineroeptethyleenontwikkeling op. Dit kan de remmende werking van supraoptimale
auxinedoseringen geheelof tendeleverklaren, enspeelttevenseenrolals
signaal tot bijv. bloemverwelking, alsna debestuiving het auxinegehalte
in de stamper stijgt.
Bij kiemplantgroei is de ethyleenvorming van belang als het zaad ondergronds kiemt. In het donker wordt onder het pluimpje of de cotylen
ethyleen gevormd, waardoor dezeblaadjes samengevouwen en tegen het
stengeltje aangedrukt blijven. Aldus groeien zemet zomin mogelijk beschadiging door degrond heen.Alshet kiemplantje opwegnaar hetlicht
tegen een obstakel groeit, neemt de ethyleenvorming toe, waardoor de
groei in de lengte wordt geremd, maar de groei overdwars bevorderd
wordt. Hetaldusstevigerstengeltje kanzolangzamermaarkrachtigerhet
obstakel wegduwen. Lukt dit niet, dan gaat door nog meer ethyleenproduktiehetstfngeltje kromgroeien, waardoor het kanskrijgt onderhet
obstakel wegte buigen.
Wanneer het kiemplantje het licht bereikt, houdt de ethyleenvorming
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op en ontvouwen de blaadjes zich. De lichtperceptie van het dan nog
blekeplantje vindtplaatsdooreenkleurstof,dieindegehele morfogenese
van de plant een zeer belangrijke rol speelt, zoals bij de meting van de
daglengtedoor planten dieonder invloed daarvan tot bloei overgaan(zie
hethoofdstuk vanBennink).Hoewelditpigment,hetfytochroom, bijtal
van hormonaal gereguleerde ontwikkelingsprocessen betrokken is,wordt
het niet extracellulair getransporteerd en heeft het dus geen functie als
correlatiedrager in de wisselwerking tussen verschillende delen van de
plant. Het blijft hier dus verder buiten beschouwing.

Besluit
Honderd jaar geleden is door Darwin ontdekt dat groei een correlatief
verschijnsel is. Vijftig jaar geleden isoleerde Went de eerste correlatiedrager, het plantehormoonauxine.Thanslijkt hetbeeldveelingewikkelderenboeiender dantoenkon wordenvermoed. Degroeivaneenplanteorgaan isveelplastischer, veelminder aangenetischegrenzen gebonden,
dan dat van eendierlijk orgaan. Een verwaarloosd hondje magwat kleiner blijven dan zijn weldoorvoede nestgenoot die thuis het troeteldier
werd;een involleruimtegezaaideroggekorrel produceert ruim tien keer
zoveelgraan alseen plant uit een korrel uit dezelfde aar, diezichineen
normaal gezaaid veld moet ontwikkelen. Ondankshet feit dat elk onderdeelvaneenplant,hetzijindevrijenatuur ofgecultiveerd,tot slechtseen
deel van zijn genetisch potentiële omvang uitgroeit, is toch elk planteindividu harmonisch opgebouwd en samengesteld uit organendiemetelkaar eenevenwichtig geheelvormen. Dit istedanken aan deveelvoudige
interactie van plantehormonen, die in een zowel bevorderend als remmend patroon degroei en ontwikkeling reguleren.
Hoeditbeeldzichindetoekomst ontwikkelen zal?Hetveleonderzoek
sluit ingrijpende modificaties niet uit, mogelijk komen er nog groepen
hormonen bij diegroei, bloei en veroudering mede blijken te reguleren.
Het werkingsmechanisme zalverder worden opgehelderd. En detoepassingenvannatuurlijkeenkunsmatigeregulatorenzullenzich ongetwijfeld
sterkgaanontwikkelen omdeproduktietebevorderenvanvoedsel,vezels
en energie voor een wereldbevolking die toeneemt in aantal en hopelijk
ook in welvaart.
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Primordia, polariteit en plantehormonen

M. H. van Raalte

Inleiding
In 1891scheiddeDrieschdetweecellenvanelkaar dieuitdeeerstedeling
van een zeeëgelei waren ontstaan. Bij de verdere ontwikkeling ontstond
uitiedereceleenzeeëgellarve,dieslechtsingroottevaneennormalelarve
verschilde. Een soortgelijke proef met overeenkomstig resultaat werd in
1903uitgevoerd door Spemann met het tweecellig stadium van een salamanderei (Raven, 1961).
Dezebeide proeven illustreren een belangrijk probleem van de morfogenese, nl. dat van de correlatie. De twee cellen waren blijkbaar totipotent, d.w.z. ieder had het vermogen omeenvolledig organismetevormen.Indienzeechtermetelkaarincontact geblevenwaren,endatisinde
normaleontwikkeling het geval,wasuitieder slechtseendeelvaneenorganisme ontstaan. Er moet dus informatie over en weer tussen de beide
ontwikkelendedelenovergaan waardoor zeelkaar beïnvloeden. Hoedeze
informatie wordtovergebracht, waarhijontstaat, opwelkeplaatshij zijn
invloeduitoefent envanwelkeaard dieinvloedis,zijnvragendiezichniet
alleenbij het dierlijk organismevoordoen,dochoveralwaarjongecellen
uitgroeien tot organen.
Bij deontwikkeling van dehogere plant doet het probleem zichineen
andere vorm voor dan bij het hogere dier, doordat de plant een geheel
anderewijzevangroeienheeft. Deplantgroeitmetvegetatiepunten. Hier
ontstaan bladeren en wortels als groepjes van cellen die zich door rangschikking of vorm onderscheiden van het aangrenzende weefsel. Zulke
bladeren en wortels in aanleg noemt menprimordia. Primordia kunnen
ookontstaan uitreedsgedifferentieerdevolwassencellen.Hetontstaanen
het uitgroeien vanprimordia staan beideonder invloed vanandere,soms
ver verwijderde, delen van de plant.
Het ideedat dezeinvloed door bepaalde stoffen wordt overgebracht is
al zeer oud. Oorspronkelijk dacht men hier aan een sapstroom die
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voedingsstoffen distribueert. Sachs(1880)waswaarschijnlijk deeerstedie
sprak van orgaanvormende stoffen. Hij beschouwde deze als specifieke
'Bildungsstoffe', die door hun chemische eigenschappen de vorm
bepaalden van het orgaan waarvan zeeen bestanddeel waren.
Veel dichter bij ons tegenwoordige hormoonbegrip kwam Beyerinck
(1888), die door zijn onderzoekingen over de vorming van insectegallen
op planten tot de overtuiging kwam, dat deze gallen ontstaan onder
invloed van stoffen die worden gevormd door het eitje dat degalmugin
het weefsel legt. Deze stoffen kunnen niet beschouwd worden "als
gewöhnliche Eiweiszkörper . . ., welche die Rolle spielen einer sehr
substantiellen Nahrung", maar als"enzymatische Körper, welcheein Effekt verursachen, der quantitativ durchaus nicht proportional ist mit der
wirksamen Menge". Hij spreekt in dit verband van 'Wuchsenzyme'.
Vermoedelijk is de eerste theorie over de wijze waarop stoffen die de
vorm van deplant i.e. de bladstand bepalen, endiewij thans hormonen
zouden noemen gegeven door de Groningse hoogleraar J. C. Schoute
(1913).Debladerenvaneenplant staan vaak langsspiralen opdestengel
ingeplant. De inplantingspunten staan op zo'n spiraal op zeer bepaalde
afstanden, zodat twee opeenvolgende bladeren een hoek maken dieeen
bepaald deel van de stengelomtrek is. Bij planten voorkomende hoeken
zijn 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, enz. van de stengelomtrek. Om het
ontstaan van deze bladstanden te verklaren ging Schoute uit van twee
onderstellingen. Deeersteis,dat opdeplaatsvanhet vegetatiepunt waar
een bladprimordium ontstaat een stof gevormd wordt, dienaar alle kanten diffundeert en in een cirkel rond het zich vormende primordium de
vorming van een ander bladprimordium belet (fig. 1, u en v). Behalve

Fig. 1. Voor verklaring zie tekst.NaarSchoute, 1913.
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deze 'bladstof' neemt Schoute het bestaan van een tweede stof aan, de
'knopstof'. Deze ontstaat in detop van het vegetatiepunt en diffundeert
van daar naar beneden (fig. 1, M). Ook deze stof zou het ontstaan van
bladprimordia beletten,dochzijnremmendewerkingzouafnemen metde
afstand tot het vegetatiepunt. Nieuwe bladprimordia ontstaan aan de
rand van de elkaar overlappende, cirkelvormige diffusiezones van de
bladstof, mits deze randen zover van het uiteinde van het vegetatiepunt
liggen, dat de remmende werking van de knopstof niet meer aanwezigis
(fig. 1,w).Schouteconstrueert verschillendebladstandendoor aannamen
te maken over dediffusiesnelheid van beide,hypothetische stoffen ende
groeisnelheid vanhetvegetatiepunt. Detheorieiseengrondigdoordachte
poging om de vorm van de plant te verklaren op grond van hormonale
invloeden op het ontstaan van primordia. Hij islater ingewijzigde vorm
overgenomen door Richards (1948)en,opgrond vanexperimenten waarbij insnijdingen inhetvegetatiepunt veranderingen vandebladstand tengevolge hadden, door Wardlaw (1965).

Ontdekking van wortelvormendestoffen
Het eerste grote onderzoek op het gebied van wortelvormende stoffen
werdverrichtdoor VanderLek(1925),die dewortelvormingaanstekken
onderzocht. Bij demeesteplantesoorten ontstonden de adventiefwortels
uit reedsin destengelaanwezigewortelprimordia. Bijviervan de onderzochte soorten waren die niet aanwezig en werden de adventiefwortels
geheelnieuwgevormd. Uitdeverdelingvandewortelsoverdestekbleek
duidelijk een polariteit: de wortels ontstonden uitsluitend aan het uiteindedatvóórhet snijden vandesteknaardewortelsvandeplantgericht
was(het basale uiteinde), óf zeontwikkelden zichdaar eerder. Dezeverdeling was onafhankelijk van de stand van de stek ten opzichte van de
zwaartekracht.
Van der Lek vond ook dat de knoppen aan de stek een grote invloed
hadden:wegnemenvandeknoppen hadtotgevolgdat bijna geennieuwe
wortels werden gevormd. Op grond hiervan nam Van der Lek aan, dat
wortelvormende hormonen in de knoppen ontstaan en naar het basale
eind van de stek worden getransporteerd.
F.W.Went,dienahetvoltooienvanzijnproefschrift directeurwasgewordenvanhet Treub Laboratorium van 'sLandsPlantentuin inBuitenzorg (Java), begon daar met een onderzoek naar deze wortelvormende
stoffen. EendeelvanditwerkwerdverrichtinsamenwerkingmetdeBel27

gische plantenfysioloog Raymond Bouillenne(1933).
Wents techniek was als volgt. Afgesneden bladeren van Acalyphaof
van Caricapapayawerden met debladsteel in water geplaatst. Na enige
tijd werdvanditwatermetagareengelgemaakt enschijfjes vandezegel
werdenopstengelstukken vanAcalyphagezet.Dezobehandeldestengels
maakten meer wortels dan decontroles, diemet pure agar waren behandeld.Nietslechtsuit bladeren, ook uitrijstzemelen (hetvliesjedat omde
rijstkorrel zit enin defabriek wordt verwijderd) werdeen wortelvormende stof verkregen. Went en Bouillenne noemden dewortelvormende stof
'rhizocaline'. Ze konden aannemelijk maken dat het geen voedingsstof
was, en dat in destengel polair transport plaatsvond van top naar basis.
Kort daarop ontwikkelde Went een kwantitatieve toets van dewortelvormende stof, waarbij het aantal wortels dat aan stekjes van jonge
erwtestengels ontstond alsmaat gold. Hiermee vonden Went &Thimann
(1934) dat rhizocaline en auxine een aantal eigenschappen gemeen hebben. Onderzoek van Thimann en Koepfli en van Köglheeft later aangetoond dat dewortelvormende stof identiek ismetindolazijnzuur, eenvan
de auxinen.

Anatomisch onderzoek
De primordia van adventiefwortels, die in een volwassen stengel nieuw
worden gevormd, ontstaan meestaluit ophet oogvolwassen parenchymcellen meteengrotevacuoleen eendunne laag wandstandig cytoplasma.
Hoe uit dergelijke cellen onder invloed van auxine wortelprimordia ontstaaniso.a. onderzochtdoorKrausetal.(1936)enMoureau (1939).Inde
cellen heeft kerndeling plaats, gevolgd door de vorming van celwanden,
die decelin ongelijke delen verdelen. Het resultaat iseengroepje kleine
onregelmatige cellen. Enige tijd later blijken deze cellen zich anders
gerangschikt te hebben. Zevertonen dan het patroon van een meristeem
ineenvegetatiepunt. Buvat (1950)noemt deovergangvanvolgroeideparenchymcellen tot jonge cellen van een primordium dedifferentiatie. Het
lijktjuisteralleendeovergangvanvolwassenceltothetgroepjekleinecellen zo te noemen, want zodra een herkenbaar primordium aanwezig is
heeft al opnieuw een differentiatie plaats gehad.
Adventief-enzijwortels ontstaan nietopwillekeurigeplaatsen.Meestal
begintdevorminginhetpericykel,datiseenlaagcellenindewortelopde
grens van de centrale cilinder en de schors, dieinvorm enigszins van de
aangrenzende parenchymcellen verschillen. De cellen van het pericykel,
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waarindewortelvormingbegint,liggendikwijlsvóóreenvaatbundelenin
dewortelvóóreenvanderadialerijen houtvaten.Daardoor staanadventiefwortels vaak in overlangse rijen op het oppervlak van de wortel
waaruit zetevoorschijn komen.
Eenonderzoek naar deplaatswaaradventiefwortels ontstaan indiener
geen pericykel aanwezig is, werd door Gramberg (1971) en Oppenoorth
(1976)verricht bij debladsteel vandeboon. Zij kleurden hun preparaten
met acridineoranje, eenstof waarmeenucleïnezuren geeltot oranje fluoresceren. Deeerstezichtbareverandering incellen, diegingen dedifferentiëren waseen sterk verhoogdefluorescentievan dekern, speciaalvande
nucleolusenvanhetcytoplasma,veroorzaakt door RNA. Pasineenlater
stadium begonnen dekern-enceldeling, waarbij degehelecelinonregelmatige stukken werd gedeeld. De cellen, waaruit na dedifferentiatie een
primordium van een adventiefwortel ontstaat, liggen meestal naast het
floëem van de vaatbundel. Een enkele maal ontstaat een wortel in het
floëem.

Waaromgroeienbepaaldecellenuit tot wortelsenandere
niet?
Het antwoord op deze vraag is in tweerichtingengezocht, nl. in intrinsiekeverschillentussendecelleneninhunliggingtenopzichtevanandere
weefsels, speciaal ten opzichte van de vaatbundels.
Eenintrinsiekverschil,datlangzamerhand ontstaattussendecellenvan
eenweefsel, isdat zeinverschillendegraad polyploïdeworden, dat iseen
veelvoud van het oorspronkelijke aantal chromosomen krijgen. Zovond
Torrey (1959) in erwtewortels, die steriel werden gekweekt in een voedingsoplossing, dat na twee dagen 80% van de cellen normaal diplolde
(2n)was,doch dat na 15dagen 75% vandecellen4nchromosomen had
en derest 8nof zelfs 12n.Pericykelcellen blijven echtermeestaldiploïde,
en hierin zocht Torrey in de genoemde publikatie de reden dat juist uit
dezecellen de adventiefwortels ontstaan.
Deligging van de plaatsen van deadventiefwortels in de buurt van de
vaatbundels doet onderstellen, dat van hieruit stoffen komen die noodzakelijk zijn voordededifferentiatie enwatdaaropvolgt.Deligginginde
bladsteel dicht bij het floëem doet vermoeden dat indit gevalhet floëem
de bron van dergelijke stoffen is.
Eenstoffelijke invloedvanhetfloßemwordtookzeerwaarschijnlijk uit
het werk van Borthwick et al. (1937) over de wortelvorming in tomate29

Stengels. De tomaat heeft, behalve het floëem aan de buitenkant van de
vaatbundel, ook eenintern floëem aandemergzijde ervan.Terwijl nu bij
plantenmetéénfloëem deadvertentiefwortels indeschorsontstaan,worden ze bij de tomaat ook aan de binnenzijde gevormd uit floëem- en
mergcellen.
Een morfogenetische invloed van stoffen uit de centrale cilinder van
erwtewortelsvolgtookuithetwerkvanLibbengaetal.(1973).Incultures
opeenbepaaldevoedingsbodemvan degeheleschorswaaruit decentrale
cilinder was verwijderd, traden op drie plaatsen celdelingen op. Deze
lagenjuist tegenover deplaatsen, waarindeintacteworteldedrieradiale
rijen xyleemvaten van de centrale cilinder dicht bij de schors eindigden.
Wanneer geïsoleerde schorspreparaten werden geplaatst op eenzelfde
voedingsbodem, waaraan echter ook nogeenextract uitdecentralecilindersvanwortelswastoegevoegd, dan ontstonden celdelingendoor degehele schors heen. De centrale cilinder bevat dus voor de celdeling
noodzakelijke stoffen, diehier in de buurt van xyleemvaten in deschors
kunnen komen.
Het wijst erop dat ook andere stoffen dan auxine de wortelvorming
kunnen beïnvloeden. Hiertoe behoren zeker de cytokininen (zie het
hoofdstuk van Bruinsma). Tezamen met indolazijnzuur toegediend verlagenzehet aantal gevormdewortels,vergeleken methet aantaldatgeïnduceerd zou worden door indolazijnzuur alléén in dezelfde concentratie.
Zelfs kan cytokinine bij een geschikte verhouding van zijn concentratie
ten opzichte van die van indolazijnzuur dewortelvorming geheelverhinderen. Worden cytokininen echter toegediend nadat dewortelvorming al
isbegonnen, dan bevorderen zede ontwikkeling van dewortels.

Deovergangvanschorsparenchymceltotwortelprimordiumcel
Uit deproeven van Steward et al. (1971),diealseersten erin slaagden uit
geïsoleerdevolwassencellengeheleplantentekweken,wetenwedatplantecellentotipotent kunnen zijn. Zebezittendezelfde vermogens,doch bij
de differentiatie dietijdens de ontwikkeling van deplant optreedt wordt
eengrootdeelvandezevermogensuitgeschakeldenontwikkeltdecelzich
opeenzeerbepaaldewijze. Hetisalsof deontwikkeling vandecelgeprogrammeerd verloopt, zoals een automatische wasmachine dieop eenbepaaldprogrammaisingesteld.Evenalsdewasmachinewerktdecelhetgehele programma af en blijkbaar is het niet gemakkelijk een ander pro30

grammateactiveren. Ditgaat gepaard methet geheleprocesvan dedifferentiatie en celdeling.
Het isnietwaarschijnlijk dat deceldelingen indit procesessentieelzijn
voordevormvanhetnieuweorgaan.UithetwerkvanHaber (1962)isgebleken dat deze vorm niet afhankelijk is van het aantal cellen. Haber
bestraalde kiemende tarwekorrels met gammastralen. Dit had tot gevolg
dat geen celdelingen meer optraden. Toch groeidedaarna het eersteblad
door sterke celvergroting. Het resultaat waseen blad van dezelfde vorm
als een normaal blad, maar dat uit veel minder en veel grotere cellen
bestond.
Foard etal. (1965)deden ietsdergelijks metdewortelsvan tarwekiemplanten. Deeerstewortelvormt spontaan zijwortels; dezeontstaan uitde
pericykel. Inplaatsvantebestralen metgammastralen behandeldeFoard
de plantjes met colchicine. Deze stof verhindert het uiteengaan van de
chromosomen indeanafase vandekerndeling,waardoordevormingvan
een wand achterwege blijft en de cel het dubbele aantal chromosomen
krijgt. In zo behandelde planten vonden Foard et al. plaatsen waar een
pericykelcel en deaangrenzende schorscellen zichsterk hadden vergroot,
voornamelijk inradialerichting.Omdat dezevergrotecellenopdeplaatsenlagenwaarinhetnormalegevaldezijwortels ontstaan, noemdeFoard
deze structuren 'primordiomorfen'. Als het colchicine werd uitgespoeld
groeiden deze primordiomorfen uit tot wortels, waarvan de cellen polyploïdewaren.Dezeproeven wijzen eropdat deceldelingen diewebijdedifferentiatie zien, niet wezenlijk zijn voor deinductie van een nieuw orgaan. Het isechter ook mogelijk, dat inditgevaldeinductievan eenzijwortelveeleerder in deontwikkeling heeft plaatsgevonden, en dat sommigepericykelcellen beschouwd kunnen worden als deeerste celvaneen
zijwortel waarvan de ontwikkeling geremd is.
Mw. Oppenoorth (1978) heeft deze colchicineproeven herhaald bij de
bladsteelvandeboon. Hierisgeenpericykel,endeadventiefwortels ontstaan hier niet uit cellen die door hun ligging verraden dat ze primordia
kunnen worden. Als colchicine hier tegelijk met het indolazijnzuur werd
gegeven (dit laatste isnodig om dewortelvorming te stimuleren),werden
in het geheel geen primordia gevormd. Als colchicine later werd toegediend, wanneer reeds wortelprimordia waren aangelegd, hadden hierin
geenceldelingenmeerplaats,dochdecellenvandeprimordiavergrootten
zich sterk.
Groteprimordia,vanmeerdan90cellen,groeidenbijdezecelstrekking
inradialerichting enkregen devoor eenwortelprimordium karakteristie31

Fig. 2. Wortelprimordium in een bladsteel van een boon.
ketorpedovorm (fig. 2).Kleinereprimordia, tot 30cellen, waren minof
meerbolvormig,terwijlcelhoopjesvanminderdan30cellen,waaraanwel
tezienwasdatdecellenmeristematischwarengeweestenzichhaddenvergroot, geen bepaalde vorm hadden. Wanneer hier derichtingwaarin de
cellen zich strekken als kenmerk van een programmering tot adventiefwortelwordt beschouwd, zoudezeprogrammeringingroepen van90cellenreedsgeschiedzijn, maarindebolvormigegroepenvanminderdan90
cellen nog niet.

Polariteit
Destrekkingsrichtingvandecellen,waaroverindevorigeparagraafwerd
gesproken, iseen uiting van hun polariteit. In principe ispolariteit niets
anders dan de aanwezigheid van een as met verschillende uiteinden en
vaak met een bepaalde stand in deruimte, bijv. dehoofdas van deplant
metbladerenenknoppen aandetopenwortelsaandebasis.Depolariteit
van een orgaan bepaalt in hogemate zijn vorm. Een nieuw orgaan heeft
dikwijls een eigen polariteit (Sinnott, 1960).
Vöchting, dietussen 1878en 1918zeer veelover polariteit heeft gepu32

bliceerd,weeseropdat depolariteit vaneenorgaanmoet berusten opde
polariteitvandeafzonderlijke cellen,zoalsdievaneenmagneetberustop
het magnetisme van de elementaire magneetjes in het metaal. Bekend is
zijn proef waarin hij blokjes weefsel uit een koolrabiknol sneed en zeer
dan weer in terugzette. Blokjes die in dezelfde stand waren teruggezet,
vergroeiden snelweer met deknol, waarbij nieuwevaatbundelverbindingen ontstonden. Omgekeerd teruggezette stukjes vergroeiden mindergemakkelijk. Alshet gebeurde waren denieuwevaatbundelverbindingen in
het knolweefsel zo gebogen dat de bundels uit het basale eind van het
weefselstuk weerinbasalerichtingopdevaatbundelsvandeknolaansloten, en dieuit het apikaleeind inapikalerichting.Ofschoon het weefselblokje omgekeerd lag behield het toch zijn oorspronkelijke polariteit.
Een dergelijke methode werd door Siebers (1971) gebruikt om de radiale polariteit van het interfasciculaire cambium van Ricinuste onderzoeken. Dit cambium ontwikkelt zich tussen de vaatbundels uit ogenschijnlijk volwassen parenchymcellen. Nazijn ontstaanmaakt hetcambiumxyleemaandebinnenzijde enfloëemaandebuitenkant. Siebersslaagde erin blokjes weefsel te snijden uit de plaats waar het interfasciculaire
cambium zich later zou ontwikkelen, en dezestukjes binnenstebuiten op
hun normale plaats terug te zetten. Daar waar een goede vergroeiing
plaatsvond ontstond een cambium dat nu xyleem aan de buitenzijde
maakte en floëem aan de binnenkant. De radiale polariteit van floëem
was dus vóór de cambiumvorming al in de cellen aanwezig en, zoals uit
lateronderzoek van Siebersisgebleken,ineenvroegstadiumvandeontwikkeling ontstaan.
De proeven van Siebers doen vermoeden dat ook in pericykelcellen,
waaruit een wortel ontstaat, reedsradiale polariteit aanwezigis.Voor de
cellenvandebladsteel vandeboon,diehet uiterlijk hebben vannormale
schorscellen,lijkt ditnietergwaarschijnlijk. Wanneerdezecellentotwortelvorming overgaan zal dit gepaard moeten gaan met een verandering
van hun longitudinale polariteit in een radiale.

Inductie vanpolariteit
Het bovenstaande doet devraag rijzen hoe een nieuwepolariteit geïnduceerd wordt. Een zeervoordehand liggendeverklaring is,dat denieuwe
polariteit geïnduceerdwordt door demechanische invloeden diedecellen
bij hun groei ondervinden. Bij dezegroei, die met volumevergroting gepaard gaat, ondervinden decellen eentegendruk van deomgeving.Deze
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mechanische weerstand is zeer waarschijnlijk het kleinst in de richting
naar buiten, dus naar de epidermis. Aan de binnenzijde bevindt zichde
centralecilinder, diedoor een laag dikwandigecellen is omgeven, en ter
weerszijden liggen devaatbundels, dieevenmin gemakkelijk weggedrukt
kunnenworden. Degroeivanhetjongeprimordium inderichtingvande
epidermisisdustevensgroeiinderichtingvandeminsteweerstand.Hetis
zeer wel mogelijk, dat deze groeirichting als polariteit in de cellen gefixeerd wordt.
Een mechanische invloed op de polariteit van cellen werd gevonden
door Brown et al. (1962). Zij sneden van de stam van een populier een
strook losvan 1Vi cmbreeden8cmlang,opeenwijzedathetboveneinde
vandestrook inverbindingmetdestambleef.Hetsnijvlak lagietsbinnen
het cambium, zodat het cambium en een laagje jong xyleem in de losgesneden strook lagen. Deze werd vervolgend met een plastic zakje omhulttegenuitdrogen. Inhetzakje ontwikkeldedelosgesnedenstrookzich
tot een stengelachtige vorm, waarin rondom xyleem,cambium en floëem
lagen,zoalsookineennormalestengelhetgevalis.Ietsgeheelandersgebeurdeindienhetpolytheenzakjemetdebaststrookerindooreenrubberband stevigtegen de stam werd aangedrukt, op deplaats waar de strook
tevoren waslosgesneden. Het cambium in destrook maakte dan naar de
stamzijde een laagje xyleem en naar de andere kant een laagje floëem,
precieswathet ook gedaan zouhebbenwanneerhet nietvandestamzou
zijn losgesneden. Omdat het polytheen het stoftransport vanuit de stam
naar de weefselstrook in het zakje verhindert, nemen Brown et al. aan,
dat hier dealof nietaanwezigheid vanmechanischedruk deoorzaakwas
van de zeer verschillende morfogenese.
Mechanische krachten van de grootte zoals hier door de rubberband
werden uitgeoefend, komen ongetwijfeld indeplant voor;zezouden dus
bijhetbepalenvandegroeirichtingvaneenwortelprimordium weleenrol
kunnen spelen.
Er zijn echter ook andereinvloeden bekend diedepolariteitvancellen
kunnen richten (Wessels, 1975;Quatrano, 1978).DeeierenvanFucusen
andere bruinwieren vormen aan één zijde een uitstulping die later uitgroeit tot het zogenaamde rhizoïd. De cel deelt zich door een wand
loodrecht op de richting van de uitstulping. Zo ontstaat een tweecellig
embryo met een polariteit waarvan de as loodrecht staat op de eerste
delingswand. Deplaatswaar aan deronde eiceldeuitstulping zalkomen
kan men beïnvloeden door het toepassen van uitwendige factoren, zoals
eenzijdig licht, eenverschilinelektrischepotentiaal, inpH, of indecon34

centratie van K+-of Ca2+-ionen aan weerszijden van deeicel.
Derichting van deasvan depolariteit wordt indezegevallen dooreen
invloed van buiten decelbepaald. Waarschijnlijk isdit ook het geval bij
het ontstaan van nieuwe organen in de plant. De cellen van de schors
wordenvanuitdecentralecilindervanvoedingsstoffen enwatervoorzien.
Ook embryonale cellen, die door dedifferentiatie uit schorscellen ontstaan, zullen hun voedselvan één kant ontvangen, vooral alsze dichtbij
devaatbundels liggen.Depolariteit vanhet nieuweprimordium kanzeer
weldoor de richting van dievoedselstroom worden bepaald.

Depolariteit vanhetauxinetransport
Indevorigeparagraaf werdeenverbandondersteldtussenderichtingvan
devoedingsstroom ineen weefsel en depolariteit van indat weefsel ontstaande nieuweorganen. Merkwaardig isindit verband dat het transport
van auxine eveneens een polariteit vertoont. Reeds Van der Lek, alsook
Went enBouillenneonderstelden, dat depolaireverdelingvandewortels
en uitlopende knoppen aan een stek het gevolg wasvan het transport in
basale richting van een wortelvormende stof.
Het polaire transport van auxine werd aangetoond door Van derWey
(1932, 1934) met een proefopzet die ook thans nog wordt gebruikt in
proeven over auxinetransport. Hierbij wordt het bovenste en onderste
snijvlak vaneenstukje plantestengel,bladsteelofcoleoptielincontactgebrachtmeteenblokje agar.Heteneblokje bevatauxine,hetanderealleen
water. Na enige tijd wordt geanalyseerd hoeveel auxine in het andere
blokje is aangekomen. In zulke proeven met coleoptielen vond Van der
Wey, dat auxine wel werd getransporteerd in de richting van top naar
basismaar nietinomgekeerde richting. Ditbleef zo, wanneerhetcoleoptielstuk ondersteboven werdgeplaatst:dezwaartekracht hadgeeninvloed
opdepolariteit vanhettransport. Bovendien kon Vander Weyaantonen
dat ook transport plaatsvond wanneer het basale blokje reeds een hoge
concentratie auxine bevatte.
Over de wijze waarop polair transport van auxine tot stand komt
bestaan verscheidene theorieën, waarvan hier een drietal wordt vermeld.
Bij de proeven, waarop deze theorieën berusten, werd gebruik gemaakt
van indolazijnzuur of eenander auxine,waarvan het moleculeeenradioactief koolstofatoom bevatte. Door het meten van deradioactiviteit kan
een veel kleinere hoeveelheid auxine worden bepaald dan met de oudere
methoden, diedegroei of kromming van haverplantjes alsmaat voor de
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auxineconcentratie gebruikten. Bovendien ishet moleculedoor deradioactiviteit 'gemerkt', waardoor men bijv. getransporteerde auxine kan
onderscheiden van reeds in de ontvangende agar aanwezige, nietradioactieve auxine.
Volgens de hypothese van Hertel & Leopold (1963) is het auxinetransport polair doordat de membraan aan de basale buitenkant van
iedereceldeindiecelaanwezigeauxinenaar buiten uitscheidt. Dezemeningberust op hun waarneming dat radioactief indolazijnzuur, dat door
stukjes plantestengel wasopgenomen, werd afgegeven aan een oplossing
van (niet-radioactief) indolazijnzuur waarvan de concentratie veel hoger
was dan de concentratie van het auxine in de cellen. Transport van een
stof uiteenoplossingmeteenlageconcentratienaareenhoger concentratievereistenergie.HerstelenLeopold meenden,datdezeenergiegeleverd
wordtdoordestofwisselingsprocessen (ademhaling)inhetcytoplasmadat
tegen de basale buitenmembraan van de cel aanligt.
De Engelse onderzoeker Raven (1975) heeft erop gewezen, dat transport vaneen stof tegeneenconcentratieverval ingeenvoldoende redenis
omeensecretiemechanismeteveronderstellen. Indolazijnzuur iseenzwak
zuur. Bij depH dieindecelheerstzalhetvooreenbelangrijk deeldissociërenvolgensIAAH = IAA - + H + (IAAisdeinternationaalgebruikelijke afkorting voor indoleacetic acid = indolazijnzuur). Eenplantecel
heeft, tengevolge van de aanwezigheid van vele andere ionen, een negatieve potentiaal van - 7 0 tot -140 mV. Deze potentiaal zal de IAA - ionennaar buitendrijven, zelfsindiendeconcentratiebuitendecelhoger
isdan binnen.
Buitendecel,metnameindecelwand,isdepHaanmerkelijklagerdan
in decel. Indolazijnzuur zalhierdoor inveelminderemate gedissocieerd
zijn, waardoor het ongedissocieerde IAAH buiten inhogere concentratie
aanwezig zal zijn dan in de cel. Er ontstaat nu de volgende circulatie.
Door de hogere concentratie buiten de cel diffundeert het ongedissocieerdeIAAHdecelin.HierdissocieerthettotIAA - , enditwordttengevolgevandenegatievecelpotentiaal weernaar buitengedreven. Wanneer
nu de doorlaatbaarheid van de celmembraan voor het indolazijnzuurion
aandebasalekant vandecelgroterisdanaandenaardetopvandestengelgerichtezijde, ontstaat eenpolaire auxinestroomdoor decel,dieniet
berust op een secretiemechanisme waarvan deenergie door het aangrenzendecytoplasma moet worden geleverd.
De derde hypothese over het mechanisme van het polaire auxinetransport isafkomstig vanRuberyenShelldrake(1974).Zijmenendathet
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indolazijnzuur, wanneer het in lage concentraties aanwezig is, niet vrij
door de celmembraan heen diffunderen kan, doch dat het is gebonden
aan eengroot eiwitmolecule,eenzogenaamde 'carrier', en door demembraan getransporteerd wordt. Depolariteit van het transport door decel
moetdantotstand komendoor eenverschillendeactiviteitvandecarriers
in de buitenmembranen aan tegenovergestelde zijden van de cel (zie de
bijdrage van Libbenga voor eiwitmoleculen dieauxinebinden).

Het langeafstandtransportvanauxine
In de proeven over de polariteit van het auxinetransport volgens de
methode van Van der Wey wordt voorbijgegaan aan het feit dat hierbij
transport door zeefvaten niet mogelijk is. De zeefvaten transporteren
stoffen over lange afstand met een relatief grote snelheid (15-100cmper
uur). Dit transport stopt meestal zodra de zeefvaten worden doorgesneden zoals in geïsoleerde stukjes stengel het geval is.Hypothesen over
derolvanauxinebijdeverdelingvanbladerenenknoppen overdestengel
kunnen niet volledigzijn wanneer nietbekend ishoehet auxinetransport
in dezeefvaten verloopt.
Assimilaten uitdebladerenofreservestoffen wordendoor de zeefvaten
nietpolairgetransporteerd. Zegaanzowelinderichtingvandewortelsals
naardetopvandestengel,waarzevoorgroeienstofwisseling wordengebruikt. Het auxinetransport in het floëem van tabaksblad werd door
Avery (1935) onderzocht, door de hoeveelheid auxine op verschillende
plaatsen te bepalen. Hij kwam tot de conclusie dat de auxine die in het
blad wordtgemaakt viadezijnerven naar dehoofdnerf gaat, enindebasisdaarvan accumuleert. Goldsmith etal. (1974)brachten indolazijnzuur
dat eenradioactief 14C-atoombevatte,englucosegemerktmeteenradioactief 3H-atoom,inhet floëem vaneen Coleus-blad dooreenlosgesneden
bladslip met een zijnerf erin in een capillair te brengen waarin zich een
oplossing van deze beide stoffen bevond. Uit de radioactiviteit op verschillendeplaatsenkregenzijeenindrukvanhettransport. EvenalsAvery
vonden zij een hoog gehalte in debladbasis. Vandaar ginghet transport
doordestengelintweerichtingen. Zowelvoorhettransport vandesuiker
alsvandeauxinevondenzijeensnelheidvan 16-20cmperuur.Datisveel
meer dan de 1 cm per uur die voor het polaire auxinetransport door
parenchymcellen werdgevonden. Beidestoffen kwamenterecht injonge,
nog groeiende delen. In volwassen bladeren konden zeniet worden aangetoond. Dat laatste bewijst, dat ze niet door de houtvaten werden ver37

voerd, want in dat gevalzouden zemet de transpiratiestroom juist in de
sterk verdampende oudere bladeren terecht zijn gekomen.
Dat het zogenaamde langeafstandtransport van auxine in de intacte
plant inderdaad door de zeefvaten gaat werd reeds in 1968 aangetoond
door Eschrich. Hij bracht hiertoebladluizen opdestengelvaneenerwteplant die ineen van debovenste bladeren radioactief indolazijnzuur had
opgenomen. Bladluizen boren met hun zuigsnuit door de epidermis en
manoevrerenhemdantussendeschorscellendoortothijeenzeefvat heeft
bereikt. Zoontstaat eenverbinding tussen het zeefvat enhet darmkanaal
vandebladluis.Waarschijnlijk wordtdeinhoudvanhetzeefvat tengevolgevan de erin heersende druk in dezuigsnuit geperst. Debladluis krijgt
tenminste een teveel aan vocht, dat aan de achterkant als druppels 'honingdauw' het lichaam weer verlaat. In deze honingdauw kon Eschrich
radioactief indolazijnzuur aantonen.
Uit dezeen andere proeven isgebleken dat deauxinediedoorvolwassen bladeren wordt gesynthetiseerd naar andere delen van de plant getransporteerd wordttezamenmetandereassimilatenenmetdezelfdesnelheid alsdeze.
Er is echter een belangrijk verschil tussen het assimilatentransport en
dat van auxine, zoals is gebleken uit proeven van Morris et al. (1972,
1974). Zij brachten een aantal radioactieve organische stoffen op de
eindknop van eenerwteplant, en plaatsten bladluizen ophet vijfde internodium.Opgezettetijden werdnagegaanofdetoegediendeverbindingin
dehoningdauw vandebladluis aanwezigwas,entevenswerd onderzocht
of en waar de verbinding in het planteweefsel kon worden aangetoond.
De volgende verbindingen konden alleen in de eindknop worden aangetoond: sorbose, leucine, adenine, kinetine en rietsuiker. Deze verbindingenwerdendusnietuitdeeindknopnaarmeerbasaalgelegendelengetransporteerd. Welechterdeauxinen indolazijnzuur, nafthylazijnzuur en
2,4-dichloorfenoxyazijnzuur. Dezewerden in lagere delen van de stengel
teruggevonden, enmoestendusdezonevanstrekkingsgroei onder detop
gepasseerd zijn, waar deze stoffen hun effect op decelstrekking uitoefenen. De transportsnelheid was gering: voor indolazijnzuur werd 11mm
per uur gevonden. Dit wijst op transport door parenchymcellen.
Bovendien bleek dat bladluizen uit de zeefvaten van een stengel waarin
radioactief indolazijnzuur vanuit de top naar beneden werd getransporteerd geen radioactiviteit opnamen. Er isgeenzeefvattransport vanuit de
top, enevenminnemenzeefvaten auxineopuit deaangrenzende weefsels
van destengel.
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Besluit
Uit de hierboven beschreven proeven krijgen wehet volgende beeld van
het auxinetransport in de stengel van deintacteplant. Er zijn tweeauxinestromen;deeerstegaatdoor dezeefvaten envervoertauxineuitdevolwassen bladeren door degeheleplant met een snelheid van 15-20cmper
uur. Dittransport isniet polair en eindigt, evenalsdeassimilatenstroom,
in dejonge, nog groeiende delen van de plant. Detweede auxinestroom
gaat met een snelheid van ongeveer eencentimeter per uur door weefsels
dievoornamelijk bestaan uit parenchymcellen. Dittransport iswelpolair
en gericht van top naar basis.
Het isdezelangzame stroom dieveroorzaakt dat instekken dewortels
aan debasisverschijnen en niet aan detop. Doordat het transport tegen
eenconcentratieverval inkan verlopenhoopt auxineuit degehelestengel
zich op boven het basale snijvlak. Dehogeconcentratie diehier ontstaat
induceert in een aantal cellen dedifferentiatie en vervolgens wortelvorming. Hetzelfde treedt ook op wanneer van een wortel de top verloren
gaat. Deinductievanzijwortelsberust dan enerzijds opdeophopingvan
auxineuitdespruit, anderzijds opdeafwezigheid vanhetindeworteltop
gevormde cytokinine.
Datalleendeauxineconcentratieennieteenofandereintrinsiekeeigenschap van de cellen de oorzaak isvan dewortelvorming blijkt heel fraai
uit proeven van Went (1941) en van Shelldrake (1974) met omgekeerde
stekken. In deze proeven werden stekken van afrikaantjes (Tagetes) of
tomaat aan het topeinde met een hoge concentratie auxine behandeld.
Het gevolgwasdat nuopdezeplaatsdewortelsontstonden inplaatsvan
aandebasis.Dezestekkenwerdenmethunbeworteldeapicaleuiteindein
grond geplant. Na enigetijd liepen knoppen aan het basale eind (dat nu
boven was) uit en vormden zijtakken. In de proeven van Shelldrake
kwamen de tomaten tot bloei en vormden vruchten. Deze ontwikkeling
aan het basale einde is mede toe te schrijven aan het transport omhoog
van cytokinine gevormd door deadventiefwortels. Merkwaardig isdat in
dezeomgekeerde stekken decellenhun oorspronkelijke polariteit behielden. Zelfs na drie maanden, waarin het transport in dezeefvaten van de
bladerennaardewortelstegendeoorspronkelijke richtinginging,bleken
stukken,uitdeoorspronkelijke stengelgesneden,auxinenogsteedspolair
te transporteren van top naar basis.
Men kan zich afvragen waarom door dit polaire auxinetransport het
auxine, waarmee de stekken aan de top waren behandeld, niet naar het
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basale uiteinde isafgevoerd, zodat daar deadventiefwortels ontstonden,
zoalsbij de normalebeworteling van stekkengebeurt. Een voor dehand
liggende verklaring is dat de capaciteit van het polaire transportsysteem
onvoldoendewasomdeaandetopgegeven,abnormaalgrotehoeveelheid
auxine zo snelaf tevoeren dat decellen op dieplaats niet tot wortelvormingkonden worden aangezet.
Auxineinduceert dusindecellendeeersteprocessen dietot wortelvorming leiden. Wanneer de auxine niet experimenteel van buitenaf wordt
toegediend ishet deendogeneauxinediedecellentotwortelvormingaanzet.Dezeauxinebereiktdecellenwaarschijnlijk vanuithet floëem vande
vaatbundels. Deeerstezichtbare veranderingen zijn RNA-vermeerdering
enceldeling.Inhoeverredeauxineeenrolspeeltbijhet tot-stand-komen
van de wortelvorm is niet bekend. Het is denkbaar dat de bolvormige
rangschikking van decellen inhetzeerjongeprimordium ontstaat doordat de auxine vanuit één punt in alle richtingen diffundeert, en dat de
nieuwecelwanden loodrecht op diediffusierichting komen te staan.
Deze,enveleanderevragen,zijn onderwerpen voorhetonderzoek van
derolvanhormonen indeplantaardigedifferentiatie indetweede vijftig
jaren na het proefschrift van Went.
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Moleculaire herkennings-en werkingsmechanismen
voor auxinen

K. R. Libbenga en R. J. Bogers

Inleiding
Degroeien differentiatie vanindividuelecellen, weefsels en organen zijn
nauwkeurig opelkaar afgestemd. Hetorganismebeschikt overcommunicatiesystemen die de ontwikkeling van zijn diverse onderdelen in ruimte
en tijd coördineren. Ontwikkelingsbiologen onderscheiden ruwweg twee
soorten communicatiesystemen, nl.:
1 systemendiedeverbindingverzorgenoverkorteafstand tussenindividuelecellen.Dezekorte-afstandsystemen speleneenbelangrijkerolbijde
vroege embryogenese en bij de ontwikkeling van plaatselijke patronen,
zoals de ruimtelijke verdeling van de bladprimordia op een vegetatietop
(zieookhethoofdstuk vanVanRaalte).Dezecommunicatiesystemen zijn
vanfundamentele betekenis,ookvooroverwegendzoölogischeconcepten
als morfogenetisch veld en positie-informatie), zieook de uitgave 'Ontwikkelingsbiologie' in de biologische Raad Reeks);
2 systemendiedeverbindingverzorgenoverlangeafstand tussenindividuele weefsels en organen. Deze lange-afstandsystemen spelen naast de
korte-afstandsystemen een belangrijke rol bij de late en postembryogenese, wanneer reeds verschillende weefsels en organen zijn aangelegd.
Aangeziendesignalenlangeafstanden moetenoverbruggen zijnerspecialetransportsystemen en -mechanismen aanwezig.
In tegenstelling tot de korte-afstandsignalen is de aard van de langeafstandsignalen bij planten en dieren betrekkelijk goed bekend. Per definitie (zie het hoofdstuk van Bruinsma) zijn plantehormonen bij uitstek
lange-afstandsignalen, die een belangrijke rol spelen bij o.a. de postembryonale ontwikkeling van hogere planten.
In andere hoofdstukken worden problemen behandeld die betrekking
hebbenopdeplaatswaardehormonen wordengeproduceerd, deinvloed
van inwendige en vooral uitwendige factoren (licht, temperatuur, zwaartekracht)opproduktieentransportvanhormonen,endewisselwerkingen
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tussen de verschillende hormonen. Een ander probleemgebied omvat de
wijze waarop de cellen in de verschillende groeiende en zich differentiërende weefsels en organen dehormonen herkennen, alsmede demoleculairewisselwerkingen dieuiteindelijk leidentot demeetbareen/of (microscopisch)waarneembare respons opdehormonen. In dithoofdstuk gaan
wein op dit laatste probleemgebied.

Moleculaire herkenningsmechanismen
Indien een celin staat isom een bepaald signaalteherkennen, dan moet
hijeenspecifiek herkenningsmechanisme voordatsignaalbezitten. Inhet
gevalvaneenhormoon betekent ditdatdecelspecifieke bindingsplaatsen
(receptoren) voor dat hormoon moet bevatten. De hormoonreceptorcomplexen die zich bij de perceptie van het signaal vormen, moeten
geactiveerdestructurenzijn, dieeenschakelvormenindeketenvanmoleculaire wisselwerkingen die leidt tot derespons. Uit onderzoek aan dierlijke hormonen (Van der Molenetal., 1978;Hekkelman, 1978)wetenwe
datdoelwitcelleninderdaad over specifieke receptoren (inallegevalleneiwitmoleculen) beschikken. Of dit ook het geval isbij doelwitcellen voor
plantehormonen is tot voor kort een strijdvraag geweest, waarin door
recent onderzoek enig licht is gebracht (Kende &Gardner, 1976;Venis,
1977;Lamb, 1978;Libbenga, 1978).Wezullen hier onze huidige kennis
kort samenvatten.
Omreceptoren optesporen,bijvoorbeeld voorauxine,zijnweineerste
instantie aangewezen op binding van (radioactief gemerkt) hormoon aan
bestanddelenvanruwecelhomogenaten. Weverwachtenhierbijeenreversibele, niet-covalentebinding van het type: H + R^*HR, waarin H =
hormoon, R = receptor, HR = hormoon-receptorcomplex. Bij evenwicht isdedissociatieconstante KD = k 2 /kj = ([H] . [R])/[HR].
Uitdezeformule blijkt datindien [R] = [HR](d.w.z.50%vandetotalehoeveelheidreceptormoleculen isaanwezigindevormHR),KDgelijkis
aan [H].Dusdiehormoonconcentratie waarbij 50%van Rtotaalaanwezig
isalsHR,isgelijk aandedissociatieconstante (uittedrukken inmol.l" ').
Het isduidelijk dat deze constante een maat isvoor de affiniteit van de
receptor voor het hormoon (aangezien deaffiniteit omgekeerd evenredig
ismetKD,gebruikt menliever 1/KD = KA,deaffiniteitsconstante, uitte
drukken inl.mol~'). Omuitdebindingsresultaten tekunnen besluitenof
wealof nietmetreceptoren temakenhebben,moetenweovercriteriabeschikken waarmee wede binding aan receptoren kunnen onderscheiden
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Fig.1. Dosis-responscurve voorhavercoleoptielsegmenten in de biologische
strekkingstoets voor auxine (IAA).Ordinaat:fractie (%) lengtetoename ten opzichte van demaximalelengtetoenamein24uur. Abscis:negatievelogaritme van
deIAA-concentratie. Degetrokken lijngeeftdegevonden kromme, degebroken
lijndetheoretischekrommevolgens:f (%) = 100/(1 + Kj/flAAJ).
vandebindingaanallerleianderecelbestanddelen. Diecriteriakunnenwe
afleiden uit dedosis-responscurven voor hormoongevoeligeweefsels.Als
voorbeeld nemen wede dosis-responscurve voor havercoleoptielsegmenten in debiotoets voor het auxine indolazijnzuur (IAA) (fig. 1).
Indien de grootte van de biologische respons wordt bepaald door het
percentage hormoon-receptorcomplexen ([HR]/[R(otoI,] x 100), en indiendetotaleconcentratievandereceptoren aanmerkelijk lagerisdande
hormoonconcentratie, dan hangt de biologische respons, gemeten als
fractie (0 van de maximale respons, als volgt samen met de toegediende
hormoonconcentratie: f("%) = 100/(1 + KD/[H]).
Dezeformule levertalsf(%)wordtuitgezettegen - log[H]eensymmetrische, S-vormige kromme op. In dit geval is die hormoonconcentratie
waarbij 50% van de maximale respons optreedt gelijk aan KDvan het
hormoon-receptorcomplex. Uit fig. 1 zoublijken dat inhet gevalvancoleoptielsegmenten KD voor R-IAA-complexen ca. 6x 10 - 7 mol.l - 1 bedraagt (aangezien er allerlei complicaties kunnen optreden geven dosisresponscurven overhetalgemeenslechtsdeteverwachtenordevangrootte van KD). Degezochte criteria voor hormoon-receptorbinding zijn nu:
43

1 debinding isverzadigbaar binnen het fysiologisch actieve concentratiegebied van het hormoon; inonsvoorbeeld isKD10~ 8 -10~ 4 mol.F ';
2 aangezien hormonen zonder uitzondering in zeer lage concentraties
werkzaam zijn, moet de receptor een hoge affiniteit voor het hormoon
vertonen; inons voorbeeld isKAca. 1,6 x 106l.mol - ';
3 de vermoedelijke receptoren mogen alleen werkzame auxineanaloga
(agonisten en antagonisten) binden. Hierbij moet eenzelfde structuuractiviteitsrelatie naar voren komen alsbij debiologische respons.
Opgrond vandezecriteria zijn erdelaatstejaren receptoreiwitten beschreven voor auxinen, gibberellinen, cytokininen enabscisinen. Hiervan
zijn deauxinereceptoren totnutoehetbestonderzocht. Wezullenonsbeperken tot een bespreking van die receptoren.
Aanmembranengebondenauxinereceptoren Deonderzochteauxinegevoeligeweefselsblijkenreceptorentebezittendiesteviggebondenzijnaan
membranen. Het best onderzochte weefsel istot nu toe het maïscoleoptiel.VooraldoorhetonderzoekvanHerteletal.,Rayetal.enVenisetal.
(Libbenga, 1978),wetenwenu dat decelmembranen van dit weefselspecifiekebindingsplaatsen voorauxinebevatten. Hetisnognietduidelijk of
dereceptoren behorentotéénoftotverscheideneklassenvaneiwitten.Indien geïsoleerde membranen worden behandeld met aceton of een detergens zoals Triton-XlOO, dan kunnen dereceptoren worden geïsoleerd en
(gedeeltelijk)gezuiverd. Ingeïsoleerdetoestand vertonenzij dan dezelfde
bindingskarakteristieken voorauxinenalsingebondentoestand. Dethans
beschikbare gegevens wijzen erop dat de receptoren voorkomen in de
plasmamembraan, het endoplasmatisch reticulum (ER) en de tonoplast.
De meeste receptoren komen waarschijnlijk voor in het ER. De KAwaarden voor auxineanaloga liggen tussen 106en 107 l.mol -1 .
Vrijeauxinereceptoren Onder vrijeauxinereceptoren verstaanwereceptoren die niet zijn ingebouwd in membranen of andere organellen en die
dusvrij voorkomen inhetgrondplasma. Vrijeenaanmembranen gebonden receptoren kunnen in dezelfde cellen voorkomen, zoals wij hebben
aangetoond voorweefselkweken vanstengelmergvantabak (fig.2).Aangezien de bindingskarakteristieken van devrije receptoren (pH-optimum
= 7,5;KA(NAA) = 1081.mol - ') aanmerkelijk verschillen vandievande
aan membranen gebondenreceptoren (pH-optimum = 5;KA(NAA) = 3,5
x 106l.mol~'), ishetwaarschijnlijk dathethiergaatomtweeverschillende klassen van auxinereceptoren. Immers, uit het onderzoek van aan
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Fig. 2. Tijdsverloop van vrije-receptorconcentratiein tabaksmergcallusweefsel.
membranen gebonden receptoren vanmaïscoleoptielen isgeblekendatde
bindingskarakteristieken van de receptoren niet veranderen als zeuit de
membranen worden gehaald. Ook uit enkele andere weefsels zijn vrije
auxinereceptoren geïsoleerd, maar hetaantal publikaties overdezereceptoren isnog zeergering. Wenoemen hier slechtsdeauxinereceptor (pHoptimum = 8,5; K A(NAA) = 0,6 x 106l.mol- 1 , KA(IAA) = 1,1 x 107 1.
mol - 1 ; MW = 315.000)indeprimairebladeren van kiemplanten vande
dwergboon (Wardrop &Polya, 1977) en de auxinereceptor (KA(IAA) =
1,3 x 105l.mol -1 ; MW = 94.000) in het nucleoplasma van endospermkernen van de kokosnoot (Roy& Biswas, 1977).

Moleculaire werkingsmechanismen
Activeringvanaanmembranengebondenfuncties Eigenlijk kunnenwe
pas over receptoren spreken als wekunnen aantonen dat zeeen schakel
vormen in de processen die door het hormoon beïnvloed worden. Deze
processen worden alveellanger bestudeerd dan dereceptoren. Alsvoorbeeld nemen wewederom het coleoptiel. Zoals Bruinsma reedsheeft uiteengezetisdegroeivanhetcoleoptielvooraleenkwestievancelstrekking.
Bij zich strekkende cellen vertoont decelwand bij constante belasting
door een nauwkeurig gereguleerde turgor een langzame, constante,plastischerek. Desnelheidwaarmeeditprocesplaatsvindthangtbijeengegeven belasting af van dematé waarin deelastische microfibrillen langselkaarkunnenglijden ineenmeerof minderviskeuzematrix.Auxinen blijken nu de plastische rekbaarheid van de celwand te vergroten evenredig
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met de stimulering van de groeisnelheid. Hager et al. (1971) en Rayle&
Cleland (1970)hebben hiervoor een verklaring gegeven die bekend staat
alsdeprotonenexcretiehypothese. Dezehypothese heeft tot op hedenhet
onderzoek overhetwerkingsmechanismevanauxinensterkbeïnvloed.De
hypothese is schematisch weergegeven in fig. 3. In de plasmamembraan
zou zich een eiwit-lipidecomplexbevinden dat in staat isom ATP om te
zetten in ADP, en de hierbij vrijkomende energie te benutten om H + ionen tegen hun elektrochemische potentiaal in naar buiten te pompen.
Het katalytischdeelvandezeprotonenpompen kaneendoorK + gestimuleerde, van Mg 2+ of soms van Ca 2+ afhankelijke ATPase, een K+
(Mg2+)-ATPase, zijn. Volgens de huidige opvattingen over de ionenopname bij planten is de actieve opname van kationen zoals K + waarschijnlijk gekoppeld aan dergelijke protonenpompen. Indien depompen
worden geactiveerd worden protonen uitgescheiden en K+-ionen opgenomen en kan, indien dit nietgeschiedtineenverhouding 1:1, hetnegatieve elektrische potentiaalverschil over de plasmamembraan toenemen
(hyperpolarisatie). Volgens de protonenexcretiehypothese worden deze
protonenpompen direct geactiveerd door auxinen. Dealsgevolg hiervan
toenemendeH+-concentratieindecelwandzoudeplastischerekbaarheid
van de celwand verhogen, waardoor degroeisnelheid zou toenemen. De
protonenzoudeninditgevaldusdefunctie vantweedeboodschappervervullen (Hekkelman, 1978). Hoe we ons precies de invloed van de H+ionen opdecelwand opmoleculair niveau moetenvoorstellen,isnogniet
geheelduidelijk. Demogelijkheden diegeopperd zijn houden in:stimulering van enzymatische verbreking van covalente banden door celwandhydrolasen met een laag pH-optimum, directe verbreking van waterstofgevoeligecovalentebanden, endirecteverbrekingvanzout-enwaterstofbruggen.
Belangrijke argumenten die de protonenexcretiehypothese steunen,
zijn:
1 weefsels waarvan de (lengte)groei door auxinen wordt gestimuleerd
reageren binnen 20minuten op toegevoegd auxine met een toename van
de groeisnelheid. Deze betrekkelijk snelle respons wijst op een directe
activering van systemen die betrokken zijn bij deregulatie van deplastischerekbaarheid van de celwand;
2 in de aanloopfase vindt een duidelijk meetbare verlaging van de pH
vanhet medium plaats,diegepaard gaat meteenhyperpolarisatie vande
plasmamembraan eneen toename van de K+-opname;
3 de door auxine teweeggebrachte vergroting van de groeisnelheid kan
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worden nagebootst door verlaging van de pH van het medium met een
waarde die overeenkomt met de verlaging van de pH onder invloed van
auxine;
4 de plastische rekbaarheid van de celwand neemt toe bij toenamevan
deH+-concentratiein de wand.
Algemeen wordt aangenomen dat de protonenpompen voorkomen in
de plasmamembraan. Echter, volgens Ray (1977) zou een door auxine
geactiveerdeprotonenuitscheiding inhetlumenvanhetERookzeergoed
verenigbaar zijn met de protonenexcretiehypothese. We hebben gezien
dat incoleoptielweefselbeidemembranen auxinereceptoren bevatten.We
kunnen ons onderzoek naar de functie van deze receptoren dan ook
toespitsen op devraag:worden protonenpompen geactiveerd viabinding
van auxine aan receptoren in de plasmamembraan en/of het ER? Teneindedezevraagtebeantwoorden isinverschillende laboratoria getracht
protonenpompen in geïsoleerde membranen te stimuleren met auxinen,
waarbij alsmaatdeactiviteitvanK + (Mg 2+ ofCa2+)-ATPasewerdgenomen. Tot nu toe hebben deze proeven slechtsenkele positieve resultaten
opgeleverd (Kasamo&Yamaki, 1974, 1976;Erdeietal., 1978),terwijlwe
stellig mogen aannemen dat hier negatieve resultaten van andere
onderzoekers tegenover staan.
Zeer onlangs hebben Crosset al. (1978)aangetoond dat de receptoren
in coleoptielmembranen geen (vast) deel uitmaken van de K+(Mg 2+ )ATPasen: na behandeling vandemembranen metTriton-XlOOblekende
opgeloste receptoren en de K+(Mg2+)-ATPasen in verschillende eiwitfracties voortekomen. Dithoeft niettebetekenen datreceptorenenprotonenpompen-niets met elkaar te maken hebben. Er bestaan nl. sterke
aanwijzingen dat aan membranen gebonden receptoren voor dierlijke
hormonen eveneens gescheiden voorkomen van aan membranen gebondenenzymen zoalsadenylcyclase, diedoor diehormonen wordengeactiveerd of geremd. Dit heeft geleid tot de opstelling van de zogenaamde
mobiele-receptorhypothese door Cuatrecasas (Jacobs & Cuatrecasas,
1977). Volgens deze hypothese 'drijven' receptoren en enzymen los van
elkaar inhet vlak vande 'vloeibare' membraan (ziedeuitgave 'Biomembranen'indeBiologischeRaad Reeks).Indiendereceptorendoorbinding
vaneenhormoon wordengeactiveerd,danvormenzijmetbepaaldeenzymen aggregaten, waardoor deenzymactiviteit wordt gestimuleerd of onderdrukt (Hekkelman, 1978). Interessant Is dat tijdens het bereiden van
membraanpreparaten de receptoren en doelwitenzymen in verschillende
blaasjesterecht kunnen komen.Alsdat ookhetgevalzouzijn bijauxine48

receptoren enK+(Mg2+)-ATPasen,dankunnenweuiteraard verwachten
dattoevoegingvanauxineaanmembraanpreparaten géénstimuleringvan
debasaleK+(Mg2+)-ATPase-activiteit veroorzaakt.
De protonenexcretiehypothese geeft een elegante verklaring voor de
snelle reactie van groeiende weefsels op auxine. Door activering van de
protonenpompen wordt niet allen de plastische rekbaarheid van de celwand vergroot, maar worden tevens voor de groei noodzakelijke transportprocessen geactiveerd, zoals K+-opname en - indien de hypothese
van Raven juist is - het polair transport van het auxine zelf (zie het
hoofdstuk van Van Raalte). Deprotonenexcretiehypothese isechter nog
niet bewezen.
Het lijkt ons bovendien waarschijnlijk dat de protonenpomp niet de
enigeaan membranen gebonden functie isdiedoor auxinewordt gereguleerd. Wij denken onder meer aan enzymensystemen die betrokken zijn
bij de celwandsynthese. Van dierlijke hormonen is bekend dat één hormoon verschillende aan membranen gebonden functies kan beïnvloeden.
Zoreguleertinsulineviabindingaanéénhomogeneklassevanaanmembranen gebonden receptoren de enzymen adenylcyclase, fosfodiësterase,
Na + -K + -ATPase, van Ca 2+ afhankelijke ATPase, alsmedehetglucoseenaminozuurtransport. Demobiele-receptorhypothese geeft hiervooreen
elegante verklaring (Jacobs & Cuatrecasas, 1977).
Activeringvanchromosomalefuncties Strekkingsgroei iseengecompliceerd proces, dat bovendien nauw verbonden ismet de celdifferentiatie.
Dit proces is ongetwijfeld slechts mogelijk indien steeds de juiste genetische informatie (DNA — RNA — eiwitten) aanwezig is. Bij demeeste
experimenten wordt de werking van auxine bestudeerd aan weefsels die
geïsoleerdwordenophetmomentdatzeactievestrekkingsgroeivertonen.
Doordeisolatiedaalthetendogeneauxinegehalte,waardoordegroeisnelheid drastisch afneemt. Destrekkingsgroei neemt echter weeraanmerkelijk toealsauxinewordttoegevoegd.Deresponsophettoegevoegdeauxineiszosnel('lag'-faseminderdan20minuten)dathijniethetgevolgkan
zijnvandestimuleringvanmRNA-synthesegevolgddoorvertalingvande
mRNA'stoteiwitten ('lag'-fase daarvanisminstens40minuten).BlokkeringvandemRNA-synthesedoor actinomycine-Dheeft danookgeenenkel effect op dezesnellerespons.Als de aanwezigheid van dit antibioticum echter te lang gaat duren dan daalt degroeisnelheid weer. Dit wijst
erop dat over langere tijd toch weer een ongestoorde mRNA-synthese
noodzakelijk is.
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Bijanalysevanderesponsvanhetweefseloptoegediendauxinezienwe
dan ook dat na de snelle respons een tweede, relatief langzame respons
optreedt die bestaat uit een verhoging van de RNA-synthese, gevolgd
dooreentoenamevaneiwit.Heelfraai isdezelangzameresponsgeanalyseerd door Verma et al. (1975). Deze onderzoekers behandelden intacte
erwtekiemplanten met het synthetische auxine 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur en bepaalden op verschillende tijdstippen na het begin
vandebehandelingdehoeveelheid cellulaseinhetweefsel.Zijnameneen
sterke,lineairetoename vandeactiviteit van dit enzymwaar na eenaanloopfase van omstreeks 24 uur, waarin al synthese van boodschapperRNAplaatsvond. Bovendien steegindezeperiodehet percentagevanhet
totaleboodschapper-RNAdat codeertvoorcellulaseaanzienlijk. Het feit
dat detoename van het mRNAvoor cellulasezoruim voorafging aan de
toenamevan deenzymactiviteit zou erop kunnen wijzen dat inditgeval,
naastdebeïnvloedingvandetranscriptiedoorhetauxine,ookeenregulatie plaatsvond op het niveau van de vertaling tot eiwit (translatie). Deze
behoeft echter niet noodzakelijkerwijs een gevolgvan detoediening van
het auxinete zijn geweest.
Het lijkt onswaarschijnlijk dat bij experimenten metgeïsoleerdeweefsels,diereedsin deintacte plant actieve strekkingsgroei vertoonden, onder invloed van uitwendig toegediend auxine geen nieuwe genetische informatie terbeschikkingkomt,maardathetoorspronkelijke patroonvan
de RNA-synthese, zoals dat in vivo aanwezig was, in grote lijnen wordt
hersteld. Dit neemt niet wegdat wetoch moeten concluderen dat auxine
zijn groeistimulerende werkinguitoefent zowelophet niveau vandeactiveringvan protonenpompen eneventueleandereaan membranen gebonden functies, als op het niveau van detranscriptie.
Bruinsma heeft erop gewezen dat plantehormonen, dus ook auxinen,
een breed werkingsspectrum vertonen. De thans beschikbare gegevens
wijzen erop, dat in het algemeen auxine zijn werking uitoefent op onder
andere het transcriptieniveau, waarbij het patroon van de mRNAsynthesewordtgewijzigd endeactiviteitvandeRNA-polymerasen(enzymen die detranscripie katalyseren)toeneemt (Jacobsen, 1977).Devraag
is echter, waar de auxinen precies aangrijpen. In het geval van de strekkingsgroeizoudewerkingoptranscriptieniveau hetindirectegevolgkunnen zijn van de snellerespons.
Uitdeliteratuur over het werkingsmechanisme vandierlijke hormonen
weten we echter dat de werking op transcriptieniveau op betrekkelijk
directewijze kan plaatsvinden. Desteroïd-geslachtshormonen staan hier50

Tabel 1. Eigenschappen vanauxinereceptoren in weefselkweken van stengelmerg
van tabak. De callusweefsels werden gekweekt op medium volgens Murashige en
Skoog met 10^5 mol.l-' IAA en 10~6 mol.l. -' kinetine. De weefsels werden
steeds na 21 dagen overgezet op vers medium. NAA = a-naftaleenazijnzuur;
2,4-D = 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur.

Gegevens

Vrije receptor

Affiniteitsconstante

KA(IAA) = 10»l . m o l - '

Membraangebonden
receptor
K A ( NAA) = 3,5 x

10«

KA(NAA) = 4x 107l.mol _ ' l.mol-•
uit vers merg:
niet aantoonbaar
uit callus:
0,01 nmol/g eiwit

uit vers merg:
30 nmol/g eiwit
uit callus:
70 nmol/g eiwit

2,4-D

IAA, 2,4-D
iS-naftaleenazijnzuur,
2,3,5-trijoodbenzoëzuur

3,5-dichloorfenoxyazijnzuur

indol-3-aceton, indol3-propionzuur

Gunstigste bindingsomstandigheden

24-30 °C, geen binding
bij 0 °C of 40 °C
pH = 7,5; ongeveer 25%
binding resteert bij
pH = 6,0 en pH = 8,5

36 °C, geen binding
bij 0 °C
pH = 5,0; ongeveer
25% binding resteert
bij pH = 4,0 en
pH = 5,5

Moleculair gewicht

750.000 (bepaald
d.m.v. chromatografie
op Sepharose-6B)

onbekend

Tijdsverloop van receptorconcentratie in tabaksmergcallusweefsel

zie figuur 2

geen significante
veranderingen

Verdere karakteristieken

wordt vernietigd door
verhitting en door bebehandeling met pronase;
geen afbraak van IAA en
NAA tijdens incubatie

geen verschil met
vrije receptor

Verzadigbaarheid

Competitie

Geen competitie met
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voormodel.Hetcytoplasmavandoelwitcellenvoordezehormonen bevat
vrijereceptoren die,nadat zijgeactiveerdzijn door hethormoon,naarde
kernmigreren,waardehormoon-receptorcomplexen zichbindenaanspecifieke chromâtine-eiwitten. De binding van deHR-complexen aan deze
zogenaamde acceptoren heeft tot gevolgdat nieuwemRNA's wordengevormd die vervolgens in het cytoplasma vertaald worden tot eiwitten.
Hierop volgt een toename van de activiteit van de RNA-polymerasen
(Hekkelman, 1978). Opvallend is dat binding van hormoon-receptorcomplexenaandezeacceptoreiwitten inhetchromatineovereenstemtmet
het principe van demobiele-receptorhypothese voor aan membranengebonden functies. Opgrondvanditmodelisinfig.4eenhypothetischmechanismeweergegevenvoordewerkingvanauxineoptranscriptieniveau.
Ditmechanismeroeptuiteraard debelangrijkevraagopoferinauxinegevoeligeweefselsvrijecytoplasmatischereceptorenvoorkomen.Wehebben reeds uiteengezet dat dergelijke receptoren inderdaad voorkomen.
Hebbenzeechterookeenfunctie bijdetranscriptie? Deeersteaanwijzingendatditmogelijk hetgevalis,daterenvanomstreeks 1970(Matthyse&
Phillips, 1969). Indien kernen werden geïsoleerd uit tabakscallusweefsel,
dat voor zijn groei auxine en cytokinine nodigheeft, dan waren die kernen in staat om in vitro RNA te synthetiseren. Hierbij werd ontdekt dat
tijdens deisoleringeeneiwitfractie vrij kon komen,dieinstaat bleekom
incombinatie metauxinedeRNA-synthese inhetcelvrije systeem(gemeten als verhoging van de inbouw van radioactieve bouwstenen van RNA
per tijdseenheid) aanmerkelijk te stimuleren. Aangezien de technieken
toennognietvergenoegontwikkeld waren,washetnietmogelijk omaan
tetonen dat debewusteeiwitfractie voldeed aan decriteriavaneenauxinereceptor. Inonslaboratorium isdelijn vanhetonderzoek vanMatthysedoorgetrokken, metalsobject weefselkweken vanhet stengelmergvan
tabak. Het is ons gebleken dat de resultaten van Matthyse niet zonder
meer te herhalen zijn (Mennes et al., 1978).Dit heeft geresulteerd ineen
nieuweopzet,waarbij weenerzijdseensystematischonderzoekdoennaar
de aanwezigheid van o.a. vrije auxinereceptoren (fig. 2), anderzijds een
grondige studieverrichten over degecompliceerde kinetiek vande RNAsynthese in celvrije systemen, om betrouwbare toetsingssystemen te ontwikkelen voor vrije auxinereceptoren. In hoeverre deinhet callusweefsel
aangetoonde vrije auxinereceptoren passen inhet modelvan fig.4,zalin
dekomendejaren moeten blijken.
Onlangs werden inprincipe (indien zij door anderen bevestigd kunnen
worden)belangwekkenderesultatenverkregendoorRoy&Biswas(1977).
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CYTOPLASMA

KERN

Fig.4 Hypothetisch mechanisme van de werking van auxine op transcriptieniveau. Volgens Teissèreetal. (1975)zouden demRNA'sdieonder invloed van
auxineworden gevormd, coderen vooro.a. initiatiefactoren voordeRNApolymerasen. In weefsels diestrekkingsgroei vertonen zou voorts éénvan de
mRNA's coderen vooreen cellulose (Vermaetal., 1975). hnRNA= heterogeen
nucleairRNA;PolI =polymerase dat betrokken is bijdesynthese van ribosomaalRNA; Pol II = polymerase dat betrokken is bij de synthese van
boodschapper-RNA (mRNA).
Dereedsdooronsgenoemdevrijeauxinereceptorinhetnucleoplasmavan
kernenuithet endosperm vandekokosnoot bleek instaat omna binding
metauxinedeRNA-synthese ineencelvrij transcriptiesysteem testimuleren, waarbij het patroon van de gevormde RNA-soorten aanmerkelijk
werdgewijzigd. Deauxine-receptorcomplexen bonden zichaan hetchromatine, vermoedelijk aan acceptoreiwitten met een MW = 70.000.

Slot
Uithetgeenwenuwetenoverhetwerkingsmechanismevandiere-enplantehormonen komt het volgendebeeld naar voren:het vermogen omhormonale signalen te vertalen hangt af van deaanwezigheid van specifieke
receptoreiwitten. Dewijzewaaropdecellenzullenreagerenopdehormonen hangt af van de aard en functie(s) van specifieke acceptoreiwitten
voor hormoon-receptorcomplexen. Welke receptor- en acceptoreiwitten
aanwezigzijn, isonderdeel van degenetischeprogrammering van deverschillende doelwitweefsels. Indien een hormoon een breed werkingsspectrum heeft, dan betekent dit dat veleweefsels het hormoon kunnen
binden, maar dat zij, al naar gelang hun genetische programmering, het
signaalopverschillendewijzeinterpreteren doordeaanwezigheidvanverschillende receptor- en/of acceptoreiwitten.
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Overlevingsstrategieën en hormonen

C. M. Karssen

Probleemstelling
In tegenstelling tot dieren en eencellige organismen kunnen planten zich
niet verplaatsen. Ze zijn gebonden aan hun standplaats en daardoor
onderworpen aandedaarheersendeuitwendigeomstandigheden. Metnamedefysische milieufactoren kunnen zowelbinnen eenetmaal, alsinde
loopvaneenjaar sterkwisselen.Voordehandhavingvaneenplantinhet
milieu van zijn standplaats ishet daarom noodzakelijk dat deplant zich
kan aanpassen aan dedagelijkse enjaarlijkse ritmen in het klimaat.
Naeenkortebeschrijving vandevoornaamsteklimaatritmen envande
daarbij passendeactiviteitswisselingen indelevenscyclusvanplanten,zal
in dit hoofdstuk worden nagegaan, welkeaanwijzingen er zijn voor een
intermediaire rol van plantehormonen tussen milieu en ontwikkelingspatroon.

Klimaatritmen
Derepeterendeveranderingenindefysischemilieufactoren zijnalleterug
te voeren op het cylische verloop van de instraling van zonneënergie op
het aardoppervlak. Zoweldedagelijkse rotatie vandeaarde, alsdebaan
dieonzeplaneet in het zonnestelsel beschrijft, veroorzaken cyclischeveranderingen in temperatuur, vochtigheid en lichtcondities die zeer ingrijpend kunnen zijn voor de organismen diehaar bewonen.
In degebieden buiten de keerkringen zijn de seizoensgebonden wisselingen in de uitwendige omstandigheden het meest ingrijpend. De daglengtewisseltindeloopvanhetjaartotaandeextremeverschillenvande
arctische streken. De korte dagen zijn ook de koude dagen omdat de
stralingsbalans door de sterke uitstraling 's nachts negatief wordt.
Inhetgebiedrond deevenaarishetdagelijkse ritmemeestaldebelangrijkste klimatologische cyclus. Zelfs bij de keerkringen is het verschil
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tussen delangsteen dekortste dagnogslechtstweeuur. Binnen het dagnachtritme kunnen de temperatuurverschillen zeer geprononceerd zijn:
van het vriespunt 's nachts tot boven 30° Coverdag.
Deseizoensgebonden verschillentussendenegatievestralingsbalans op
hogerebreedtegradenendeconstantsterkeuitstralingindegebiedenrond
de evenaar veroorzaken grote wisselingen in de atmosferische circulatie.
Daardoor kennen vele tropische gebieden toch een seizoenscyclus in de
vorm van een nat en een droog seizoen.

Activiteitswisselingen
Door de periodieke wisselingen in zonnestraling, temperatuur, daglengte
en neerslag wisselen perioden met gunstige condities regelmatig af met
periodendieongunstig totzeerongunstigzijn voordegroeienontwikkelingvan planten. Planten passen zichaan dezeklimatologische periodiciteit aandoor cyclischewisselingen inhunweerstand tegenstresscondities,
zowel op cellulair niveau door veranderingen in stofwisseling en membraanfuncties, alsoporgaanniveau door wijzigingen inhun morfogenese.
Delevenscyclusvaneenplant wordt primair bepaald door delengteen
deaard van degunstigeperiodeinhet klimaat. Dieperiode kanverschillen van deenkele weken met regenvalin dewoestijn of de korte periode
zonder vorstbovendepoolcirkelof inhethooggebergte,tothetbijna ononderbroken gunstige klimaat van devochtige subtropen en tropen.
Om zich te kunnen handhaven in eenbepaald milieu zal deplant zich
echter aan de gehele cyclus van uitwendige factoren moeten aanpassen,
dusjuist ook aan de ongunstige periode.
Omzichtegendebedreiging door kou, hitteof droogtete kunnenverweren,kennenveelplanteninhunlevenscyclusnaasteenactievefaseook
eenaanhetongunstigeseizoenaangepasterustperiode.Sommigeplanten,
zoals Senecovulgaris in onze klimaatzone, kunnen het zich permiteren
ombij hetdalen vandetemperatuur alleenmaar testoppen metgroeien.
Bij het terugkeren van degunstige klimaatcondities hervatten zeeenvoudigwegdegroei.Erisdanslechtssprakevaneenopgelegderust(enforced
dormancy,quiescence), diegeheeldoor deuitwendige factoren wordtbepaald. Bij veel andere soorten verschilt de rustfase echter zowel fysiologisch als morfologisch aanzienlijk van de actieve fase. Fysiologisch,
door develemethetontstaan vanrustenvorst-,kou-,of droogteresistentie samenhangende veranderingen; morfologisch door het ontstaan van
speciale rustorganen.
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Er zijn verschillende soorten rustorganen. Alle zaadplanten vormen,
min of meer regelmatig, tijdens hun levenscyclus zaden, die behalve als
verspreidingsvorm, ook als rustvorm het voortbestaan van de soort
dienen. Zaden zijn zeer gespecialiseerde rustvormen, die een hoge mate
van resistentie tegen uitdroging bezitten, maar in vele gevallen ook lang
kunnen overleven invochtigegrond bij zeer uiteenlopende temperaturen
(Roberts, 1972). Zaden zijn te beschouwen als zorgvuldig verpakte meristematische embryo's.
Bij eenjarige planten (annuellen) zijn de zaden het enige deel van de
plant dat derustfase overleeft. Tweejarige en overblijvende planten kennen nog een tweede overlevingsstrategie. Grotere of kleinere delen van
dezeplanten ontwikkelen bij de nadering van het ongunstige seizoenresistentie en gaan in rust. Deplanten kunnen daarbij proberen destresscondities te vermijden door alleen ondergronds te overleven. Daarbij
functioneren wortelstokken (rhizomen), knollen of bollen enanderemetamorfosen van stengel en wortelalsrustorganen. Overblijvende planten
kunnen ook proberen het ongunstige seizoen te tolereren door tevens
bovengronds, meestal gedeeltelijk, te overleven. Daarbij beschermen ze
de groeipunten door devorming van knoppen.

Synchronisatietussenklimaat- enactiviteitsritme
Omzichte kunnen handhaven opeen bepaalde standplaats zaleenplant
het vermogen moeten bezitten omdeafwisseling vanactieve faseenrustfasesynchroontelaten verlopen met deheersendeklimaatcyclus. Ditbetekentdat deactievefasezoveelmogelijkzalmoetensamenvallenmethet
gunstigeklimaat omeenoptimaleontwikkelingtegaranderen; anderzijds
moet derust optijd ontstaan enmagniet tevroegworden verbroken om
schadetevoorkomen. Een plant zaldusvooral adequaat moeten kunnen
reageren op de overgangen van de seizoenen.
In de gebieden buiten de keerkringen, waar de zomer de gunstigeperiode is, functioneren vooral daglengte- en temperatuursovergangen als
klimatologische signalen.
Bij vele eenjarige planten, in dit geval zomerannuellen genoemd,
bestuurt dedaglengtedeovergangvandevegetatievenaar degeneratieve
fase. Meestal ishet langer worden van dedagenhet signaal,zeker opde
hogerebreedtegraden, waar deactieveperiodeslechts kort duurt (ziehet
hoofdstuk van Bennink). Dichter bij de keerkringen kan het korter
worden van dedagen tot bloei induceren. In ieder gevalmoet degenera56

tieve fase zodanig op tijd beginnen dat dezaadvorming nog klaar komt
voorhetbeginvandeongunstigeperiode.Hetonstaanvankiemrustinde
ontwikkelendezadenis,openkelebeschrevendaglengteëffecten na(Karssen, 1970),tot nutoenietduidelijk inverbandgebracht metdezeuitwendige signalen.
Het ontstaan van knoppen en knoprust inoverblijvende planten wordt
welduidelijk gestuurd door het korter worden vandedagen. Deontwikkeling iseengeleidelijk proces dat, evenals bij kiemrust, kan uitmonden
in een toestand van ware rust (truedormancy)(Vegis, 1964).Tijdens de
ontwikkelingvanderust versmalthettemperatuurgebied waarindereeds
gevormde knoppen nog kunnen uitlopen. Tenslotte gelukt dat bij geen
enkele temperatuur meer. Dan is de toestand van ware rust bereikt, die
geheeldoor inwendige factoren wordt bepaald. Naastdedaglengtespeelt
detegelijkertijd invallendekouwaarschijnlijk eenversnellendeenmodificerenderol.Dekoudezorgtiniedergevalvoorhetontstaanvankoude-en
vorstresistentie.
Derustvan knoppen enzadenwordtinonsklimaatverbrokendoorde
winterkou, meteen optimum rond 2tot 4° C. Het verbreken vanderust
uit zich in het verbreden van de temperatuurgrenzen voor ontwikkeling.
Wanneer de dalende lijn van de kritische minimumtemperatuur de stijgende curve van de buitentemperatuur snijdt, kan het uitlopen van de
knoppen of het kiemen van de zaden plaatsvinden. Dergelijke kritische
drempeltemperaturen kunnenzeerscherpzijnafgebakend. Zadenvanhet
herderstasje (Capsella bursa-pastoris) bijvoorbeeld, kiemen in het voorjaar zodra een temperatuur van 9° C wordt bereikt (Popay &Roberts,
1970).
In streken waar de overgangen tussen natte en droge perioden de
belangrijkste seizoensovergangen vormen, isde koele vochtige winter de
periodevanactieveplantengroei.Derustvormen ontstaan bijhetnaderen
van de droge periode. Ook hier zien we dat het temperatuurbereik zich
eerst versmalt en na derust weerverbreedt. Indezeklimaatstreken volgt
de reactivering wanneer de dalende buitentemperatuur de stijgende tendens van de maximumtemperatuur snijdt, en er bovendien weer watervoorziening is.
Voordekiemingvanzadenzijneengeschiktetemperatuur eneengoede
vochtvoorziening echter niet de enige milieufactoren. Er moet ook een
goede zuurstofvoorziening zijn, terwijl er bij veelsoorten bovendien behoefte isaan(kortdurende)belichting.Inzadendienahetafvallen bedekt
zijn geraakt met eenlaagje grond of met bladresten wordt nahetverbre57
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Fig.1. Dekiemingbijstandaardcondities(afwisselend12uurbij22°Cinlichtof
donkeren 12 uurbij12°Cin donker, inPetrischalen opfiltreerpapier) vanzaden
vanPolygonumpersicaria,dieinnovember1975warenbegraveninlemigzand(10
cm diep) ondernatuurlijke klimaatcondities te Wageningen en na korte oflange
tijdindeloop van2jaarwerdenopgegravenengetest(Karssen, ongepubliceerd).
ken van de winterrust niet aan al deze voorwaarden voor kieming voldaan. Wanneer de kieming daardoor in de gematigde klimaatzone niet
directinhetvoorjaar plaatsvindt, kanzichonderinvloedvandestijgende
temperaturen eensecundairerust(secondarydormancy)ontwikkelen,die
opnieuw wintercondities nodig heeft om verbroken te kunnen worden
(fig. 1).Desecundairerustiserverantwoordelijk voordatzadendiemiddenindezomer worden opgegraven slechter kiemendaninhet voorjaar.
Dit mechanisme beschermt de soort tegen eente late start van deactieve
levensfase. Hetmechanismespeeltbovendienwaarschijnlijk eenrolbijde
somszeerlangeoverlevingsduurvanzaden(Roberts, 1972).Ookinrhizomenenandereondergrondserustorganen kansecundairerustwordengeïnduceerd.

Ecotypischeaanpassingen
Hoe belangrijk de synchronisatie tussen activiteitswisseling en seizoen is
blijkt duidelijk wanneer men vertegenwoordigers van een soort met een
breed geografisch verspreidingsgebied verplaatst naar streken met een
afwijkend klimaatpatroon.
Exemplaren van de sitkaspar (Picea sitchensis) uit het noorden van
Canada en uit Alaska stopten op lagere breedtegraden hun groei nog
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steeds bij dezelfde vrij lange kritische daglengte als op hun oorspronkelijke standplaatsgebruikelijk was(Wareing, 1976).Daardoor mistenzein
het zuiden echter een groot deel van het gunstige seizoen met alsgevolg
eengeremdeontwikkeling.Ophunnoordelijke standplaatswasdezereactiewelfunctioneel, omdat daar dedagen zoveelsneller verkorten dat het
signaal voor de rust dus ook eerder gegeven moet worden.
Hetoptreden vandezeecotypeninhet fotoperiodieke gedragtoont aan
dat het ritmevan delevenscyclusgenetisch vastligt, inclusief dedrempelwaarden van de daglengte. Uitblijven van zo'n signaal betekent dan het
uitblijven van bloei-of rustinductie.
Het komt echter ook voor dat planten behalve een reactie op uitwendige signalen, ook een endogeen ritmevertonen. Dezeendogene ritmiek
verklaart wellicht dezelfs intropische regenwouden voorkomendeperiodiciteit in de groei van altijdgroene bomen.

De rol van hormonen
Groei en ontwikkeling verlopen dus volgens een genetisch patroon, dat
gestuurd wordt door in-enuitwendigesignalen. Decentralevraagdiewe
in deze bijdrage aan de orde stellen luidt: spelen hormonen hierin derol
van intermediair, van boodschapper tussen het milieu en het genetische
apparaat?
De vroegste antwoorden op deze vraag komen bijna steeds uit onderzoekingen waarbij men regulatoren van buiten af toediende aan het te
onderzoeken materiaal. Uit dat werk zijn belangrijke aanwijzingen gekomen over de mogelijke rol van hormonen bij de activiteitswisselingen.
Zo blijkt bijv. dat exogeen ABA (abscisinezuur) het uitlopen van knoppenenhetkiemenvanzadenremt.Overderustbrekendewerkingvantoegevoegdgibberelline bestaat weinigtwijfel, terwijl cytokininen inveelgevallen antagonerend werken op endogene of toegevoegde remstoffen.
Toch vormen zulkeresultaten geendoorslaggevend bewijsvoor eenrol
van hormonen. Het exogeen toevoegen blijft toch altijd een wat ongenuanceerd ingrijpen ineensysteem dat vooral eensubtiel samenspel lijkt
te zijn tussen tenminste drie tot vier groepen hormonen, waarbij kleine
verschillen in concentratie en lokalisatie van groot belang kunnen zijn.
Het isdaarom voor devoortgang van het onderzoek vangrotebetekenisomdeendogenegehaltenvandehormonentekennen,enmetnamede
relatietussenwisselingenindiegehaltenendeuitwendigefactoren.Vooral
door het baanbrekend werkvanWareingenzijnmedewerkersteAberyst59

wyth in Wales, is op dit gebied de laatste 20jaar goede vooruitgang geboekt. Aanvankelijk werden alle bepalingen nog uitgevoerd met biotoetsen. Zoals in het hoofdstuk van Bruinsmaal werd aangegeven kleeft
aan dezetechniek het nadeel van degeringespecificiteit. Dit wreektzich
met name wanneer remmende en bevorderende stoffen samen in eenextract voorkomen en de toets daar niet goed tussen onderscheidt. Het is
daaromgelukkigdatvoordebepalingvanABA,IAA(indolazijnzuur)en
ethyleen reeds routinematig toepasbare fysicochemische methoden beschikbaar zijn, terwijl gibberellinen encytokininen tijdens eenonderzoek
in ieder geval kunnen worden geïdentificeerd, al zijn voor de kwantitatievebepaling nog biotoetsen nodig.

Hormonen en knoprustinductie
De knoprust in houtige gewassen wordt in de gematigde klimaatzone,
zoalsreedswerd opgemerkt, primair geïnduceerd door het verkorten van
de daglengte. Voor de perceptie van de daglengteverandering is de aanwezigheid van bladeren vereist. Het onderzoek heeft zich daarom in het
begin vooral gericht op het opsporen van een transportabele factor, die
onder invloed van dekortedagen (KD)wordt gevormd indebladerenen
vandaar naar de takken wordt getransporteerd om daar groeiremming,
knopvorming, rustinductie en kouderesistentie te veroorzaken.
Met behulp van biotoetsmethoden werd in enkele houtige gewassen
aangetoond dat inhetnajaar ondernatuurlijke omstandighedeneenhoge
concentratie remstoffen in de knoppen voorkwam (Phillips &Wareing,
1958; Tinklin & Schwabe, 1970). Onder geconditioneerde omstandigheden bleken jonge esdoornbomen (Acerpseudoplatanus) bij overzetten
vanlangedag(LD)naarkortedag(KD)reedsna2KD-cyclieenverhoogd
remstofgehalte indebladeren tevertonen, na 5KD-cyclitrad detoename
ook op in de knoppen (Phillips &Wareing, 1958).
Pogingen tot isolering enidentificatie van de remmende stof(fen) leiddentot eenvan deeersteisoleringen vanabscisinezuur, dat aanvankelijk
in deze lijn van onderzoek overigens nog dormine werd genoemd. ABA
bleek de belangrijkste remstof in de extracten te zijn.
Het mogelijke belang van ABA werd onderstreept toen het gelukte
door toediening van dezeregulator aan bladeren van berk, zwartebesen
esdoorn onder LD-omstandigheden rustende knoppen te induceren (ElAntably et al., 1967). Met moderne analysemethoden werd bovendien
meerdere malen aangetoond dat in het najaar onder veldcondities het
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Fig. 2. Veranderingen indeknoprustbreking enhet ABA-gehalte in knoppen
metbijbehorendeknopen vanVitisvinifera cvRiesling, gedurendehetnajaarondernatuurlijkecondities. Deknoprustbreking werdgetestgedurende30dagenbij
22°Cen 95% relatieveluchtvochtigheid(naarDuring&Bachmann, 1975).
gehaltevanABAinknoppen sterktoeneemt (Harrison &Saunders,1975;
During &Bachman, 1975) (fig. 2). Hetzelfde geldt voor het xyleemsap.
Ditvochtbevatbijdewilgóókindezomergedurendekortetijd eensterk
verhoogdABA-gehalte.Dezomerpiekvaltsamenmethetbeëindigenvan
de strekkingsgroei van de boom, de herfstpiek met de bladval (Alvimet
al., 1976).
Dezeonderveldcondities waargenomen fluctuaties inhet ABA-gehalte
konden experimenteelnietinverband wordengebracht metdedaglengteverkorting. In dezelfde houtige gewassen die eerder door Phillips en
Wareing werden onderzocht, bleek het ABA-gehalte niet te veranderen
door deovergangvan LDnaar KD(Lenton etal., 1972).Dediscrepantie
met het vroegere remstofonderzoek isnog niet opgehelderd.
ABA neemt wel toe door daling van de temperatuur en door toenemende droogtestress. Wortels reageren op een temperatuurdaling van
debodemdooreeningrijpende wijzigingvandehormoonhuishouding. In
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Fig.3. Deactiviteitvangibberellinen, cytokininenenABAinnetwortelexudaat
van maisplanten, diegedurende 17dagengekweekt waren in eengeaëreerde voedingsoplossingwelkeopconstantetemperaturentussen8en33"Cwerdgehouden,
terwijlde bovengrondse delen bijnormale kascondities verbleven (naarAtkin et
al., 1973).
maïsplanten steeg het ABA-gehalte in het xyleemsap, vergeleken met de
toestand bij28°C,tothettweevoudige,terwijl GA's(gibberellinen)encytokininen zeer sterk afnamen (Atkin et al., 1973)(fig. 3).
Het ABA-gehalteinbladeren stijgt zeersnelenzeersterk bijeendaling
van het versgewicht. Een waterverlies van 10% leidde in tarwebladeren
binnen enkele minuten tot een 40-voudigetoename van ABA (Wright&
Hiron, 1969). De stijging is allereerst een snel werkende bescherming
tegen verdere uitdroging, doordat ABA de sluiting van de huidmondjes
bevordert. Dit mechanisme speelt een grote rol bij deaanpassing van de
plant aan de dagelijkse fluctuaties in vochtigheid en temperatuur. Het
gestegen ABA-gehalte in de bladen deelt zich via hetfloëemop de duur
meeaananderedelenvandeplant, zoalszadenenvruchten (Goldbach&
Goldbach, 1976). Daardoor speelt dit reactiemechanisme waarschijnlijk
ook een rol bij deseizoensgebonden veranderingenin deplant. Ditgeldt
uiteraard met name in streken waar deovergangen tussen natte en droge
perioden de belangrijkste seizoenswisselingen uitmaken. Het is mogelijk
datook ingematigdestrekenhetABA-gehalteinplantendoorditmecha62

nisme mede wordt gestuurd. Hierbij is o.a. van betekenis dat de daling
van de bodemtemperatuur een afname van de opname en het transport
van water tot gevolg heeft en daardoor ook op indirecte wijze ABAkan
doen toenemen.
HoewelABAindeplant dusseizoensgebonden wisselingen doormaakt
isdaarmeenietbewezendathethormoon betrokken isbijrustinductieen
-handhaving. In bloemknoppen vandekersontstaat derust reedsinseptember,terwijl ABAindeknoppenpasinoktoberennovembertoeneemt
ten tijde van debladval. Dezetoename kon worden voorkomen door de
bomen mechanisch teontbladeren; dedieptevan de knoprust werd hierdoor echter niet beïnvloed (Mielke & Dennis, 1978). Het verdient op
grond van deze resultaten aanbeveling het onderzoek naar de rol van
ABAbij rustinductie inoverblijvende plantenteverleggenvanhet najaar
naar de periode in de zomer wanneer in vele soorten de stengelgroei al
stopt.
Terwijl devoor rustinductie meestalessentiëledaglengteverkorting dus
niet in verband is gebracht met veranderingen in het ABA-gehalte, iser
weleen relatieaangetoond metgibberellinen encytokininen (Van Staden
&Wareing, 1972). In de stekelnoot (Xanthiumstrumarium) was slechts
éénKD-cyclusvoldoende om het gehaltevandetweecytokininen zeatine
en zeatineriboside, in knoppen, bladen, wortels en in de xyleemstroom
aanzienlijk te verlagen (Henson &Wareing, 1974) (fig. 4). Deze reactie
trad alleenindeintacteplant op.Deonderzoekersveronderstellen datde
daglengteverandering zich via een onbekend signaal vanuit de bladen
meedeeltaandewortelsendaardesynthesevancytokinineremt(Wareing
et al., 1977).Dezeeffecten vaneenovergangnaar KDendehiervoorgenoemdetemperatuurseffecten zijn inovereenstemming methet lagecytokininegehalte dat in het najaar voorkomt in het xyleemsap (Alvin et al.,
1976)en debladen (Van Staden, 1977)van dewilg.
Ook degibberellinehuishouding wordt door KDbeïnvloed. Gibberellinenzijn invelegevalleninstaat het effect vaneenLD-behandelingtestimuleren. Daarnaast isin meerdere biotoetsexperimenten aangetoond dat
het GA-gehalte onder LD stijgt en onder KDdaalt (Vince-Pruce, 1975).
Erzijn echter ook nogalwattegenstrijdigeresultaten. Dezetegenstrijdigheden kunnen voor een deel veroorzaakt worden door het samenvallen
van GA4 en GA7 met ABA in vele chromatografische scheidingsmethoden. Zeevaart (1971)toonde bovendien aan dat een overgang van
KD naar LD in het rozetplantstadium van spinazie weliswaar geen verandering inhet totaleGA-gehaltetot gevolghad, maarwelleiddetoteen
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Fig. 4. De cytokinineactiviteit inextracten vanknoppen enbladschijven en in
het wortelexudaat vanXanthium strumarium, nadat deplantentijdens een daglengteregiem van18uur(LD)aan één of meerderekortedagen (8uur) weren onderworpen (naarHenson & Waning, 1974).
verhoogde omzettingssnelheid van de GA's, hetgeen kan duiden op een
toegenomen functionering. Hijtoonde ditaandoor met de groeivertrager
ACPC (zie het hoofdstuk van Bruinsma) de GA-synthese stil te leggen.
Het wegvallen van gibberellinen en vooral cytokininen werkt deveroudering van de plant in de hand. Een directe experimentele relatie met het
induceren van knoprust is echter nog niet geleverd.
De gegevens over de rustinductie in houtige gewassen in het najaar zijn
samengevat in figuur 5.

Hormonenen zaadontwikkeling
Het ontstaan van zaden is slechts indirect in verband te brengen met veranderingen in het klimaat, doordat zaden een natuurlijk gevolg zijn van
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Fig. 5. Mogelijkecorrelatiesvanoorzaakengevolgineenoverblijvendeplantin
hetnajaar.
de bloei.
Jonge,zich ontwikkelendezadenzijn derijkste bron vanhormonen in
een plant (Bewley & Black, 1978). Groei en opslag van reservevoedsel
worden gereguleerd door een krachtige synthese van IAAen GA's in de
zaden, waarbij o.a. cytokininen worden aangetrokken (Varga &Bruinsma, 1974). Voorheteindvandeontwikkelingnemendegehaltenvandeze
hormonen weer af. Van de gibberellinen is aangetoond dat ze daarbij
worden opgeslagen in geglucosideerde vorm als een soort reservehormoon,datbijdeimbibitietijdens dekiemingweersnelkanwordenvrijgemaakt.
HetgehalteaanABAneemtpastegenheteindvandezaadvormingtoe
(Eeuwens & Schwabe, 1975). Daarbij speelt naast aanvoer vanuit de
moederplant ook synthese een rol, diemet name plaatsvindt in destructuren diehet embryoomringen.In tarwewerdaangetoond dat deze stijging samenvalt met het begin van het natuurlijke waterverlies dat alle
zaden tegen het eind vandeontwikkeling vertonen. Ditwerd experimenteelbevestigd:dopen van dejongearen ineenoplossing vanABA (10~ 4
mol.l -1 )gedurende 30secondenoptweeopeenvolgendedagen,leiddetot
een vroeger begin van de dehydratatie en een vroeger stoppen van de
drooggewichttoename (King, 1976)(fig. 6).
ABA voorkomt ook de vroegtijdige kieming van dezaden, in het bijzonder indiezaden waar het kiemrustmechanisme paslaat indeontwikkelingontstaat. Insojabonen washet kiemingsvermogen vanjongeuitgeprepareerde embryo's, waarvan de cotylen werden verwijderd, direct
gecorreleerd met het ABA-gehalte (Quebedeaux et al., 1976). De voortijdige kiemingvan katoenzadenwordto.a. voorkomen doordat ABAde
translatie verhindert van het mRNA van bepaalde enzymen, die bij de
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Fig.6. Watergehalte, drooggewicht en ABA-gehalte van zich onder veldconditiesontwikkelendetarwezaden (cv WWIS) (naarKing, 1976).
kieming een rol spelen. De transcriptie van dit RNA vindt al tijdens de
zaadontwikkeling plaats alsvoorbereiding op de kieming (Dure, 1977).
ABAheeft bijdeontwikkelingvanzadenduseenfunctie bijdebeëindigingvan het groeiproces. Het werkt pas nadat de andere hormonen hun
werking hebben uitgeoefend. Wezullen straks zien of dat ook betekent
dat ABAverantwoordelijk isvoor de kiemrust.

Hormonen en knoprustbreking
Zoalsreedswerdbeschrevenisvoordebrekingvandeknoprustvanoverwinterendeplanteneenpersoortwisselendeperiodemetlagetemperatuur
nodig. Het isovertuigend aangetoond dat tijdens deze koudeperiode het
gehalte remstof in de knoppen (Tinklin & Schwabe, 1970; Phillips &
Wareing, 1958)enhetgehaltevanABAinknoppen (During&Bachman,
(1975)en in het xyleemsap (Alvim et al., 1976;Davison &Young, 1974)
zeersterkafneemt. Inberkenknoppen speelthierbijglucosideringvanhet
vrijeABAeenrol(Harrison&Saunders, 1975).Deafname vanhetABA66

gehalteisgecorreleerd meteentoenemend vermogenvandeknoppenom
uittelopenondervoorjaarscondities. Opnieuwmoeterechteropworden
gewezendat dergelijke correlatiesnoggeenbewijszijn vooreenrustregulerende functie van ABA. In bloemknoppen vandekersblijkt hetABAgehalte behalve onder veldcondities indewinter enbij 2°Cook bij 22°C
tedalenenzelfsmetgelijkesnelheid. Derustwordtindelaatstgenoemde
omstandigheid echter niet gebroken (Mielke&Dennis, 1978).
GedurendedewinterneemthetvermogenvanexogeenGAencytokininentoeomdeknoprust tebreken.Metbiotoetsmethoden werdgevonden
datindieperiodeindeknoppenvandezwartebeshetgehalteaan stoffen
met GA-activiteit toenam. Dit vond ook plaats wanneer de takken in
januari werden afgesneden en verder bij 2°C verbleven (Wareing, 1969).
Bevestiging van dezeresultaten met moderne methoden ontbreekt nog.
Uitrecent onderzoek blijkt echter duidelijk dathettebeperkt isombij
de knoprustbreking alleen naar de gebeurtenissen in de knoppen te
kijken. Deheractivering vandeplant inhet voorjaar begint nl.vooralin
dewortels,diedoordewathogerebodemtemperaturentegenhet voorjaar
enkele weken eerder actief worden dan debovengrondse delen. Zogauw
debodemtemperatuur bovenhetvriespuntis,beginnendewortelsweerte
groeien. Een toename inversgewicht vinden wespoedig ook in deknoppen (Taylor &Dumbroff, 1975),waar eveneenseenheractivering vande
stofwisseling plaatsvindt, in het begin vooral ten kostevan deaanwezige
reservestoffen (Bachelard &Wightman, 1973).Dezeinleidendeprocessen
doeneens/wfractiviteit ontstaan.Nahetdalenvanhetgehaltereservestoffen vindt namelijk vrij plotseling een sterke stijging van de import van
stoffen in de knoppen plaats, die bovendien nog bevorderd wordt door
het verder stijgen van de omgevingstemperatuur.
Met het water en devoedingsstoffen komen ook debij destijging van
detemperatuur indewortelsweergevormdegibberellinen encytokininen
naar de knoppen. Reeds enkele malen werd aangetoond dat het cytokininegehalte in het xyleemsap en in de knoppen enkele weken voor het
uitlopen van de knoppen zeer sterk toeneemt (Hewett &Wareing, 1973;
Dumbroff & Brown, 1976) (fig. 7). Ditzelfde werd geconstateerd voor
gibberellinen (Lavender et al., 1973).Het uitlopen van de knoppen leidt
tot een actieve groeifase, die weer gepaard gaat met de produktie van
nieuwehormonen, vooralauxinen. Dedoor deuitlopende,knoppenafgescheiden hormonen veroorzaken o.a. reactivering van het cambium. Indien de jonge knoppen worden verwijderd, hervatten houtige gewassen
hun diktegroei niet.
67

80 r

2.2 . . - 0.8

200

2

'

a

kinetine-equiv.

at

60

\/ ,

1*7

U

I

/'\

6
o

•1

xyleemsap/

/

/

//

L
n

9

dec.

1
jan.

/

//

S

î

• àl
Il

&
•o
O)

0.4 t ^

knop/ 'V

W' \

V/'' '
/'
/ / ''

febr.

y

°

mrt.

\

y'

<
apr

mei

0

Fig.7. Watergehaltevanknoppenencytokininegehaltevanxyleemsapenknoppen vandepopulier(Populusxrobusta)verzameldondernatuurlijkeconditiesgedurende winteren voorjaar. Deknoppen begonnen uittelopen in april(naarHewett& Wareing, 1973).

Bij veel soorten betreft hetuitlopen vandeknoppen nadewinterrust
alleen deapicale knoppen. Detakken hervatten hetgroeipatroon opde
plaatswaarzeinhetnajaar warengebleven.Hetuitlopenvandezijknoppenwordtindiegevallengeremddoordeaanwezigheid vandetopvande
stengel(apicaledominantie), zoalsduidelijk blijkt bijhetafsnijden vande
actief groeiende top.Alsdetopvervangen wordt door eenblokje agar
metauxineblijft dedominantiegehandhaafd. Indewintergaandezezijknoppen overigensopgelijkewijze alsdeeindknoppen inrust (Tinklin&
Schwabe, 1970).Inhetvoorjaar delenzeechternietindestroomvanactiverende stoffen uit de wortels. De eindknop verwerft zich, door zijn
goede vatverbindingen, enwellicht door een lagere temperatuurdrempel,
een voorsprong, diemet name door de aldaar plaatsvindende synthese
van auxine leidt tot een krachtige sink die de hormonenstroom uitde
wortels enlater ookuitdebladeren naar zichtoeblijft trekken. Het belangvandehormonen uitdewortels bleek ineenexperiment waarbijde
top én de wortels van erwtenplantjes werden verwijderd. Ondanks de
afwezigheid vandetopvolgde geen uitlopen vandezijknoppen (fig. 8).
Dit gebeurde wel indien er gibberellinen en vooral cytokininen werden
toegediend viadeafgesneden onderzijde (Chang&Goodin, 1974).Plan68
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Fig.8. Delengtevandezijknoppen vanerwtekiemplanten(cvAlaska)onderinvloedvan (linksnaarrechts): verwijdering van deapex; van apexen wortels; van
wortels;vanapexenwortelsmettoedieningvanregulatorenaanhetwortelmedium
(kin.=kinitine). Delengten werdenbepaald8dagennabeginvandebehandeling
(naar Chang& Goodin, 1974).
ten met apicale dominantie beschikken dus steeds over een aantal ineen
vorm vanopgelegderustverkerendezijknoppen. Bijbeschadigingvande
top kan de groei direct vanuit de zijknoppen worden voortgezet, een
belangrijk overlevingsmechanisme.

Hormonen en zaadkieming
Hetbestuderen vandehormonaleregulatievanrustbrekingenkiemingin
zadenisinaanlegmindergecompliceerd, doordatzadenzelfstandige eenheden zijn, losvandesapstroom vandemoederplant. Hormonen spelen
ongetwijfeld een belangrijke rol bij de regulatie van de kieming. De
functie vanendogeneGA'sbijdesynthesevanhydrolasenvoordemobiliseringvanhet reservevoedsel inhetendospermvangerstzaden isdaarvan
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het best onderzocht. Een rol voor de hormonen bij de kiemrustbreking
ligt ook voor de hand omdat met name toegevoegd GA alle soorten
kiemingsbarrières kan verbreken: afhankelijkheid van licht, van wisseltemperaturen, en van bodemzouten als nitraat, maar ook een remming
door een te geringe zuurstofdiffusie of een te harde zaadhuid.
Het onderzoek naar een mogelijke correlatie met endogene hormoongehalten heeft zichtot nutoebijna geheelbeperkt tot zaden die,evenals
knoppen, voorhet breken van derust, een koudebehandeling nodighebben, met een optimum bij 2tot 4°C. In veel van deze koudebehoeftige
zadenwerdbijhetbeginvanhetimbibitieprocesABAaangetoond, datin
de loop van devochtige bewaring inde kou verdween. De kiemingvond
echter vaak pas weken later plaats. Er verandert kennelijk nog meer
tijdens lage-temperatuurbehandeling. Bij zaden van Acer (Webb et al.,
1971)enappel (Lewak & Rudnicki, 1977)zijn erduidelijke aanwijzingen
dat, nahetdalenvanhetABA-gehalte,tijdens devoortgezette koudestratificatieeenstijging plaatsvindt vanhetGA4-emhet cytokininegehalte(fig.
9). Tegen de tijd dat deze gehalten weer dalen is het volledige vermogen om bij hogere temperatuur te kiemen tot ontwikkeling gekomen.
In zaden van de hazelaar (Corylus) vindt de GA-synthese niet tijdens de
lage temperatuur plaats maar erna. De kou is echter wel vereist om dit
syntheseproces mogelijk te maken.
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incubatie,inweken

Fig. 10. Hetverloopvanhetabscisinezuurgehalteenhetvermogenomtekiemen
vanzaden vanPolygonumpersicariagedurendeincubatiebijhogeenlagetemperatuurin lemigzandop10cm diepte (Karssen, ongepubliceerd).

Kortgeleden werd aangetoond dat in verschillende koudebehoeftige
zadenhetABA-gehalteook daaltbijhogeretemperaturen, dieechterniet
kiemrustbrekend werken (Bonamy &Dennis, 1977)(fig. 10).De stijging
van andere hormonen tijdens de koudestratificatie is dus kennenlijk een
meer cruciale rustbrekende verandering. Het is nu de vraag of de aanwezigheid van ABA in deze zaden nog enige betekenis heeft voor het
handhaven van de kiemrust. Waarschijnlijk heeft ABAzijn rolreeds tijdens de zaadontwikkeling gespeeld en kan daarom tijdens de imbibitie
zonder meer verdwijnen. In overeenstemming met deze zienswijze ishet
gehalteaan ABAin rijpe zaden zeldenzohoogalsinzichnogontwikkelende zaden; het gehalte in rijp zaad kan als een restant worden beschouwd.
Wel remt exogeen toegevoegd ABA de kieming. Dit is meestal echter
alleen een remming van groeiprocessen, d.w.z. van het laatste stadium
van de kieming. Dit kon in de zaden van Chenopodiumalbum worden
aangetoond, doordat bij het kiemingsproces indiezadendeinductievan
de groei gemakkelijk te onderscheiden is van het eigenlijke groeiproces
(Karssen, 1976).IndienABAnahetopnemenvanwatertochopdeeenof
anderewijzeindezaden aanwezigblijft, of wanneererindewand ofhet
vruchtweefsel eengrotebuffervoorraad ABAvoorhanden is,kandithor71

moon dustoch remmend werken op het begin van degroei.
Wanheer deze toestand van geremde groei te lang aanhoudt ontstaat
secundairekiemrust. Slazaden die 24 uur geïncubeerd werden in een
ABA-oplossing kiemden naspoelennietmeerinwater. Ditgebeurdeook
niet wanneer na enkele dagen al het overgebleven ABA was omgezet in
onwerkzame afbraakprodukten (Karssen,ter perse).Ook voor het handhavenvandezesecundairerustisdeblijvendeaanwezigheidvanABAdus
niet vereist. Een dergelijke secundaire rust isoverigensook metverschillende andere stressfactoren die de groei belemmeren, op te wekken.
Zaden van Chenapodiumbonus-henricus en van Polygonumpersicaria,
dienahetaanvankelijkverbrekenvandeprimairerustdooreenbehandelingbij 25°Cin secundaire rust waren gebracht, bevatten geenverhoogd
ABA-gehalte(fig. 10).
Behalvedekoudestratificatie kanookbelichtingeenstijgingvanhetcytokininegehalte in zaden veroorzaken. In de lichtbehoeftige zaden van
Rumex obtusifolius(van Staden et al., 1973)trad zeer sneleen toename
vanzeatineopna eenroodbelichting, ver-rood (nabij infra-rood) werkte
deze toename tegen. Een dergelijk effect werd in zaden nog niet aangetoond voor gibberellinen.

Epiloog
Uit de in deze bijdrage vermelde onderzoeksresultaten mag worden
geconcludeerd dat hormonen inderdaad kunnen functioneren als intermediairen tussen de wisselingen in uitwendige factoren en het genetisch
bepaalde ontwikkelingspatroon. Aan een nauwkeurige invulling van de
correlatieveverbanden ontbreekt echternogveel.Ditwordtonder andere
in de hand gewerkt doordat de onderzoekers met zeer veel verschillende
objecten werken.
Onzeconclusies over de rolvan hormonen bij de activiteitswisselingen
moeten ook voorlopig zijn, omdat bijna alonzekennisnogalleen berust
opcorrelatiestussenwisselingeningehaltenenmorfogenetische gebeurtenissen. Wezullenervoor open moeten staan dat daar nonsenscorrelaties
bij kunnen zijn. Niet alleen iseraan degebruiktetechnieken nog veelte
verbeteren, ook ontbreekt er nog zeer veel aan onze kennis omtrent het
metabolismevandehormonen.Metnamebijdegibberellinenzijndeomzettingen van actieve in inactieve GA's en omgekeerd van groot belang.
Metbehulpvanbiotoetsmethoden zijn dergelijke overgangen echter nauwelijks op te sporen.
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In het algemeen lijkt detegengestelde werking vangibberellinen,cytokininen en IAAenerzijds, en ABAen wellicht andere remstoffen anderzijds,vanessentiëlebetekenisbijdereguleringvandeverschillendeactiviteitswisselingen. Vele auteurs spreken in dit verband van een hormoonbalans. Dezeterm lijkt echter nietgeheeladequaat. Er wordt teveeldoor
gesuggereerd dat deverschillende hormonen ophetzelfde 'draaipunt' of,
anders gezegd, op hetzelfde mechanisme ingrijpen. Niet alleen iser over
hetmechanismevandehormoonwerkingnogteweinigbekend,maarook
maken de boven beschreven gegevens over het breken van kiemrust en
knoprust duidelijk dat er sprake isvan eenbepaalde volgorde in dehormoonwerking, een gefaseerde werking. Zo is ABA in zaden vooral betrokken bij de rustinductie. Dit rustpatroon is na de inductie kennelijk
vastgelegd in bepaalde stofwisselingspatronen, waardoor voor de handhavingvanderust deremstof nietmeernodigis.GAencytokininen zijn
daarna verantwoordelijk voor deheractivering vanderustende weefsels.
Zeantagoneren niet ABA,maarhet dank zijABAontstane rustpatroon.
Er zijn aanwijzingen dat in knoppen eenzelfde fasering optreedt.

73

Bloeiinductie, bloemontwikkeling en vruchtvorming

G. J. H. Bennink

Inleiding
Wanneer in het najaar de laatstegroep herfstasters buiten in het warme
licht en de vochtige atmosfeer in bloei staat, associëren wedit beeld bewustof onbewust metdenaderende periodevanafsterven, vanrust voor
deplantenwereld enmetdeaanbrekendeperiodevankoude,killewinterdagen.
Wanneerdjeperiodemetvorst,regen,sneeuw,korteensomberedagen
opeeneindgaat lopenenwesomsalinjanuarienfebruari deeerstewinteraconiet, toverhazelaar, krokusen sneeuwklokje zien, dan slaanwedit
beeldmetveelgenoegengade,omdat wewetendatophetjuisteogenblik
bepaalde planten weer tot bloei komen.
Speciaal in het voorjaar en in de herfst valt het op dat zeer bepaalde
planten tot bloei kómen endezeplanten associërenwedaardoor danook
met voorjaar en herfst, met hernieuwde groei en met het ingaan in een
rustperiode.
Inhetvollegroeiseizoenisereenimmenserijkdom aanbloemendie,als
weer op letten, steeds in dezelfde volgorde verschijnen. Dit geldt zowel
voor de bloemen in de tuin als voor de planten in de vrije natuur. We
wetendatzekomenenookwanneerzekomen. Aandehandvandebloei
vanaldezeplantenzoumeneendienstregelingkunnenopstellen.Alsmen
deze dienstregeling van het verschijnen van de bloemen, gekoppeld aan
onze dag-en maandindeling, vanjaar tot jaar zou vergelijken, zou men
zien dat diedienstregeling, die tijd van verschijnen van deeerste bloem,
vanjaar tot jaar gelijk isen niet of nauwelijks wordt beïnvloed door de
vanjaar tot jaar vrij sterke wisselende weersomstandigheden. Op grond
hiervan kunnen we ons afvragen, hoe komt het dat een bepaalde plant
steeds weer op hetzelfde moment tot bloei komt, hoe 'weet' deze plant
welketijd van het jaar het is?
Het heeft vrij langgeduurd voordat demensietsvande achtergronden
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hiervanheeft begrepen. Nietdat debloemendebloeiendeplant nietinde
belangstelling stond. Die belangstelling is er al eeuwenlang geweest,
getuige de kunstvoortbrengselen uit oudheid, middeleeuwen en latere
periodenuitdegeschiedenisvandemensheid.Beeldhouwwerken,schilderijen, boekenmetillustratiesinzwart-witenlaterindemeestfraaie kleurenlaten onskennismakenmetplantenenbloemen. Nietalleenalsvoedsel,versieringof geneeskrachtig kruid, maar ook alssymboolen alsmiddel om onze sympathie, onze waardering, ons medeleven uit te drukken
jegens anderen.
Oorspronkelijk was de studie van de bloem alleen descriptief en beperkte zich vooral tot de morfologie en de anatomie. Pas later interesseerdemenzichvoordeontwikkelingalsvoortplantingsorgaan envoorde
beïnvloedingenuitbreidingvandeperiodewaarineenbloembeschikbaar
is. Dit kon pas nadat in 1879Edison de gloeilamp had uitgevonden en
Baileyin 1893alseersteexperimentenuitvoerdewaarbij hijdenatuurlijke
daglengte kon uitbreiden met gloeilamplicht, experimenten die in deze
periode werden aangeduid met de term 'Electro Horticulture'.

Ontdekking vandefotoperiodiciteit
In devorige eeuw en in het begin van de 20eeeuw hielden verschillende
onderzoekers zoals Georg Klebs in Duitsland en Julien Tournois in
Frankrijk zich bezigmet bloei als fase in deontwikkeling van dehogere
plant.Zijbestudeerdenvooralderolvanchemischefactoren alsoorzaken
dieleidentot debloei vanplanten.Tournois experimenteerde bovendien
metplantengezaaidonderverschillendebelichtingsomstandigheden enop
verschillende tijdstippen in relatie met bloei. Waarschijnlijk heeft hij al
enigvermoedengehadoverheteffect vandaglengteopbloei,dochinzijn
artikelenvermeldthijditnietuitdrukkelijk. Eerstin 1920toonden Garner
enAllard indeV.S.aan dat derelatievelengtevandagennacht konbepalenofbloeioptrad ofdateenplantvegetatief bleef.Beideonderzoekers
werkten in de omgeving van Washington aan tabak. Zebeschikten over
eennieuwevariëteit, MarylandMammoth,dieinhetgroeiseizoenvolledig
vegetatief bleef, in tegenstelling tot de andere tabaksplanten. Maryland
Mammoth kwam pas tot bloei en tot zaadvorming in de kas tijdens de
wintermaanden en het vroege voorjaar. Garner enAllard namen daarbij
waar dat opeen bepaald moment inhet voorjaar uit deoudestronkzich
zichplotselingjongescheutenontwikkelden,diegeenbloeivertoondenen
volledig vegetatief bleven. Zij konden dit niet verklaren; lichtintensiteit,
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spectrale samenstelling van het licht en ook temperatuursinvloed konden
ze uitsluiten op grond van voorgaande experimenten uitgevoerd met tabak en met sojaboon. De enig overblijvende oorzaak was dan een seizoensinvloed. Doch welkewasdat?
Toen zij op zekere dag injuli 1918samen lunchten en het verschijnsel
voordezoveelstemaalbespraken, kwamhet ideeoptafel datderelatieve
lengte van dag en nacht een rol zou kunnen spelen. Het cruciale experiment werdbinnenenkeleminutenbedacht enomhunhypothesetetesten
werdendriezuivervegetatieveplantenvanMaryland Mammothgeplaatst
in een wat zij noemden "primitief hondehok van eigen vinding". Deze
planten kregen 7uur licht per dag. Een aantal vergelijkbare planten bleven buiten ophet veld staan bij devolledaglengtevan dezomer. Bovendien werd in het hok een kistje geplaatst waarin sojabonen gezaaid werden,terwijleenvergelijkbaar kistje metsojabonen buitenwerdgeplaatst.
Detabaksplanten inhethokmet7uurlichtperdagbloeidenprompten
de planten buiten bleven vegetatief. Ook de sojabonen vertoonden in 7
uur licht eenduidelijke versneldeontwikkeling inbloeiten opzichtevan
de planten buiten, die vegetatief bleven. De experimenten werden uiteraard herhaald en daarna verscheen hun eerstepublikatiein 1920in Journal of Agricultural Research. Het iseen klassieke publikatie, niet alleen
wat betreft deuitvoerigebeschrijving vanhet experiment, maar ookvanwegedediscussiedieeenbreedgebiedaansneed,zoalsdeverspreidingvan
planten, oogstopbrengst, gedrag van algen en gedrag van vogels ten opzichte van de daglengte. Zij waren het die de begrippenfotoperiode en
fotoperiodiciteit introduceerden.
Nahunonderzoek mettabak ensojaboon onderzochtenGarnerenAllard de reacties van een groot aantal gewassen en tuinplanten op lichtperiodenvanverschillendelengte.Daarbij bleeknietalleendebloeionder
invloedtestaanvanderelatievedaglengte,maarookdevormingvanbollen en knollen, de synthese van kleurstoffen, de bladval en nog diverse
andereaspecten vandegroeien ontwikkelingvanplanten. Opgrond van
hunexperimentenwerdendeplantenverdeeldinkorte-dagplanten,langedag planten en dag-neutrale planten. Doch deze indeling bleek niet voldoende te zijn. Er bleken ook nog intermediaire planten te zijn: planten
diebloeien bij een daglengtevan 12tot 14uur endieniet bloeien bijeen
daglengte korter dan 12uur of langer dan 14uur. Alstegenhanger vond
men Ook zogenaamde ambi-fotoperiodische planten die bloeien bij een
daglengte van minder dan 12uur en ook bij meer dan 14uur. Tenslotte
vondmenooklange-korte-dagplanten:plantendieomtotbloeitekomen
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een aantal lange dagen nodig hebben gevolgd door een aantal korte dagen,zoalsditplaatsvindt indenazomer enhet beginvandeherfst. Daarnaast werden aangetroffen korte-lange-dag planten: planten die bloeien
na een aantal korte dagen gevolgd door een aantal lange dagen, zoalsin
het voorjaar plaatsvindt. In overzicht:
korte-dag planten
KDP
lange-dag planten
LDP
dag-neutrale planten
DNP
intermediaire planten
IP
'
ambi-fotoperiodische planten AFP
lange-korte-dagplanten
LKDP
korte-lange-dagplanten
KLDP
Uitvoerigelijsten vanplantenbehorendtotdeverschillendegroepenvindt
men in reviews en handboeken: Biale (1978), Evans (1969), Hillman
(1961), Murneek & White (1948), Salisbury (1963), Salisbury & Ross
(1978), Vince-Prue (1975), Zeevaart (1976). Bovendien wordt voor elke
plantdekritischedaglengteaangegeven,d.w.z.deduurvandelichtperiodeper 24uur diedeverschillendetypen nodighebben omtot bloeite ko'
men.
Naast de indeling in de diverse groepen moeten we bedenken dat de
kritische daglengte afhankelijk isvan andere omstandigheden zoalsleeftijd van de plant, voedingstoestand, temperatuur en lichtintensiteit.
Aanvankelijk lettemenalleenopdeduurvandelichtperiode.Uitexperimentenvan Bonner enHamner in 1938bleek echterdat ook dedonkerperiode zeer belangrijk is, zowel voor KD-planten als voor LD-planten.
Zij voerden experimenten uit waarbij de donkerperiode enkele minuten
werdonderbroken door eenbelichting metvrijzwakwitlicht. Doordeze
onderbreking in het midden van de donkerperiode werd bij KD-planten
de bloei volledig geremd en bij LD-planten de bloei bevorderd (fig. 1).
Later onderzoek heeft aangetoond dat het nachtonderbrekingsverschijnsel, dat bloeibij KD-planten volledigremt, onderinvloed staatvan
het fytochroomsysteem. Het bleek nl.dat het remmend effect vanvooral
rood licht weer ongedaan gemaakt kan worden door een aansluitende
bestraling met ver-rood.
Indedertigerjarenwerdo.a. doorChaylakhyaninRuslandvastgesteld
dat de bladeren van de plant de organen zijn die de lengte van dag en
nacht kunnen meten. Daartoemoeteenbladeenzekererijpheid bezitten,
mogelijk een zeker fytochroomniveau hebben bereikt. Bij de meeste
plantesoorten bleek het volledig ontwikkeldejongeblad het gevoeligst te
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Fig.1. Heteffect van denachtonderbrekingbijeenKDPen bijeenLDPopde
bloeireactie (naar Vince-Prue, 1975).
zijn voor inductie. In sommige soorten echter zijn het half volgroeide
blad, heeljongeblaadjes enzelfs cotylenalgevoeligvoordelichtperiode.
Bovendien bleek dat niet alleen het blad een zekererijpheid moest bezitten, doch eveneens het topmeristeem van deplant, dat immersdebloem
produceert.

Vernalisatie
Het isechter ook bekend dat niet alleendedaglengteverantwoordelijk is
voorbloeienbloeiinductie.Graangewasen reageren sterkopdelagetemperatuur gedurende dewinterperiode. Men kent bijv. wintertarwe enzomertarwe alsmede winterrogge en zomerrogge. Wintertarwe en winterroggekomen alleentotbloeialszegezaaidwordenindeherfst enduseen
koudeperiode ondergaan. Wanneer deze winterannuellen (winteréénjarigen) gezaaid worden in het voorjaar komen zein hetzelfde groeiseizoen
niet tot bloei en gedragen ze zich als tweejarige planten. Een dergelijke
koudebehandeling dieresulteert inbloeiduidt menaan alsvernalisatieof
thermoïnductie.Ookvoordebloeivanindeherfstgevormdescheutenvan
(overjarige) grassen en voor tweejarige planten als gele toorts(Verbascum)envingerhoedskruid (Digitalis)iseensoortgelijke koudeperiodevereist.
Uitonderzoek isgebleken dat vernalisatieenfotoperiodisme nauwmet
elkaar verbonden zijn, doch dat de relatie tussen beide fenomenen zeer
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complex is. Zo zijn er gevallen bekend waarbij vernalisatie in de plaats
kantredenvaneenbepaaldedaglengtebehandeling, maarerzijneveneens
planten waarbij zowel vernalisatie als daglengte behandeling nodig zijn
om bloei te realiseren.

Hormonale inductievanbloei
In 1937 ondernam Chaylakhyan experimenten o.a. met de KD-plant
Chrysanthemum, waarbij hij de bladeren omsloot met zwart papier en
dezezoonderKD-conditiesbracht,terwijlderestvandeplantonderLDomstandigheden bleef. Ook omgekeerde experimenten met bladeren
onder LD-conditiesen de rest van de plant onder inductieve omstandighedenbrachten hemtot deovertuigingdat hetblad onderinductieveomstandigheden een stimulus produceerde die naar het topmeristeem werd
vervoerd via de sapstroom (fig. 2). Bovendien toonde Chaylakhyan met
entingsexperimenten, waarbij een geïnduceerde plant geënt werd op een
niet-geïnduceerde plant, aan dat de stimulans van degeïnduceerde plant
naar de niet-geïnduceerde plant werd getransporteerd en daar het meristeem tot bloemproduktie bracht. DezehypothetischestimulusofWoeihormoon werd door Chaylakhyan 'florigeen' genoemd. Door verschillende onderzoekers, o.a. Melchers, Lang en Zeevaart, werden entingsexperimenten uitgevoerd waarbij diverse planten als onderstam en als ent

Fig. 2. Schema van Chaylakhyans experiment metchrysant omhet transport
vaneen bloeistimulus van het bladnaarde topaan te tonen.
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functioneerden. Hierbij werden zeer markante resultaten geboekt, diede
theorie van Chaylakhyan ondersteunen, nl. dat een bloeihormoon, florigeen, van de bladeren naar het meristeem wordt gevoerd, en daar de celdifferentiatie zodanig wijzigt dat de plant van vegetatieve groei overgaat
naar generatieve ontwikkeling.
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat niet één enkel bloeihormoon
wordt geproduceerd doch dat er meer positief werkende verbindingen
bestaan. Andere onderzoekers menen dat weniet alleen temaken hebben
metbloeistimulerende hormonen, dochdaterook bloeiremmendeverbindingen bestaan. Deze bloeiremmende stoffen zouden het vegetatieve stadium van de plant handhaven. Experimenten waarin extracten van geïnduceerde en van niet-geïnduceerde planten, bladeren of stengeldelen werden onderzocht op bloeistimulerende of bloeiremmende reacties in proefplanten, hebbentot dusverreweinig succesopgeleverd entot nutoeisnog
niemand erin geslaagd een florigeen of een bloeiremstof te isoleren en te
identificeren.
We kunnen ons afvragen of hiervoor een oorzaak is aan te wijzen. Zo
zouden we ons kunnen voorstellen dat dehoeveelheid florigeen zeer klein
isendatdeplant dezezeer kleine hoeveelheid naarslechtsenkelecellenin
de apex dirigeert. In deapex zullen nl. slechts enkele cellen differentiëren
tot een volledige bloem. Door de zeer geringe concentratie zou bij extractie florigeen een speld in de hooiberg zijn en bovendien door gebrek
aan een zeergevoelige biologische toets niet aangetoond kunnen worden.
Verder zou florigeen een instabiele stof kunnen zijn en zou in verband
hiermee de extractiemethode niet de juiste kunnen zijn.
Ook zouden we ons kunnen voorstellen, zoals in 1939 door Cholodny
werd gepostuleerd, dat reeds bekende plantehormonen, in dit geval de
auxinen, verantwoordelijk zijnvoor deinductievandegeneratieve fase in
deplant. Opgrond van dit ideewerden veleexperimenten gestart waarbij
auxinen enlaterook andereplantehormonen werden toegediend aannietgeïnduceerde plantenindevormvandruppelsof pastaopdeapex,viainjecties in stengels of bladeren en via andere opnamemethoden. Als belangrijk en hoopgevend resultaat werd gevonden dat een bespuiting met
het auxine naftaleenazijnzuur (NAA) ananasplanten tot bloei induceert.
Dit maakt een regulatie, en daarmee spreiding van de bloei over het hele
jaar,mogelijk, zodatdeverwerkende industrieinplaatsvaninéénpiek de
oogst gelijkmatig kan verwerken.
Gibberellinen bleken effectief tezijn inhet tot bloei brengen van rozetplanten. Deze planten behoeven hetzij vernalisatie, hetzij lange dag voor
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bloeiinductie; gibberelline is in staat deze milieucondities te vervangen.
OpgrondvandezeGA-effecten isChaylakhyan vanmeningdathetbloeihormoon wordtgevormduitdegecombineerdewerkingvangibberellinen
eneenhypothetischeverbinding,anthesine.Voordezehypotheseisechter
geenbewijs voorhanden.
Ookhettoedienen vanandereplanteregulatoren bleekduidelijke effecten te hebben op bloeiinductie en bloemontwikkeling. Bij een chrysant,
dievoorvolledigebloemontwikkeling 24KD-cyclinodigheeft, kondende
laatste 6 KD-cycli worden vervangen door de planten onder LDomstandighedeninjecties tegevenmethetsynthetischecytokininebenzyladenine (Bennink, 1974). Soortgelijke effecten werden bereikt bij Lemna, waar eveneens het laatste deel van de KD-cycli door benzyladenine
kon worden vervangen (Bennink, 1975).Dezeexperimentenduiden erop
dat delaatste fase vanbloemontwikkeling bij dezeplanten onder natuurlijke omstandigheden onder controle van cytokinine zou kunnen staan.
Tenbehoevevanland-entuinbouw iseengrotehoeveelheid praktische
kennis over het gebruik van regulatoren beschikbaar gekomen door dit
soort onderzoek, doch tot dusverre moeten weconstateren dat geenvan
de bekende plantehormonen kan worden aangeduid als het bloeihormoon, ondanks de zeervelewaarnemingen over stimulering en remming
van bloei en bloeiinductie. Dezeinformatie, waarbij door het toedienen
vanplanteregulatoren deendogenehormoonconcentraties gewijzigd werden,bracht verschillendeonderzoekerstotdemeningdatbloeiinductieen
bloemontwikkeling het gevolg zijn vaneenzeer specifiek patroon vande
verschillende plantehormonen. Dit hormoonpatroon zou tijdens de ontwikkeling zodanig gewijzigd kunnen worden dat een inductie en harmonische ontwikkeling van de bloem plaatsvindt. Ook zou men kunnen
denken aan het na elkaar optreden van verschillende endogene plantehormonen tijdens debloemvorming.Omdittekunnen nagaandienenwe
over zeer nauwkeurige methoden te beschikken om de concentraties van
deverschillende endogenehormonen ineen kleinaantalcellente kunnen
vaststellen. Misschien dat nieuwe technieken hier uitkomst kunnen bieden. Wanneer wehet voorgaande overzien moeten weconcluderen dat,
ondankshetbeschikbaarzijnvanveelinformatie, eengrootaantalvragen
betreffende bloeiinductienogsteedsgeheelopen staanenopeengedetailleerd antwoord wachten, zoals: Bestaat er een speciaal bloeihormoon?
Watgebeurterbijdeinductieindecellenvandeapex?Hoeisdeplantin
staatdedaglengtetemeten?Hoewordthetresultaatvandezemetingvertaald?
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Wanneer wedeliteratuur vandelaatste20jaar doornemen, krijgt men
hetgevoelineendoodlopende straat tezijn beland, daterindezeperiode
geenechtedoorbraken zijn gemaakt,dathetonderzoek ophetgebiedvan
fotoperiodiciteit minder attractief geworden is en weinig perspectief
biedt. Zelfsvergelekenmet 1948,toeneensymposiumover 'Vernalisation
and Photoperiodism' werd gepubliceerd moeten weconstateren dat weinig voortgang gemaakt is, met uitzondering van het fytochroomonderzoek in relatie met fotoperiodiciteit. Daarbij moeten wehelaasconstateren dat het fytochroomonderzoek momenteel ook deindruk wekttoteen
zekerestilstand tezijngekomenensamenmethetonderzoek naar fotoperiodiciteit vraagt om een spoedige doorbraak, eennieuwe aanpak omde
fascinerende problemen weer in de algemene belangstelling te plaatsen.

Bloem- en vruchtontwikkeling
Onderzoek dat aansluit op dat van debloeiinductie en waaraan verhoudingsgewijs minder aandacht is besteed, is het gebied van bloem- en
vruchtontwikkeling. In de dertiger jaren zijn de auxinen, zowel natuurlijke als synthetische, bekend geworden. Het is begrijpelijk dat men in
kringen van land- en tuinbouw aandacht besteedde aan de mogelijkheid
dezestoffen tegebruiken voorvergrotingvandeoogst envoor methoden
om efficiënter en economischer te kunnen produceren. In 1940werdgevonden dat eenbehandeling met NAAdelatevalverhinderde, d.w.z. het
afvallen van bijna rijpe appels.Naast auxinen worden ook gibberellinen
toegepast. Deze verbindingen stimuleren bevruchting, vruchtzetting en
het optreden vanpathenocarpe vruchten. Ook door toepassing vancytokininen, ethyleen envooralgroeivertragers,zoalschloormequat endaminozide, kan de ontwikkeling bij appels, peren, tomaten, druiven, aardbeien, bessen, kersen en vijgen sterk bevorderd worden. Zo veroorzaakt
eenbespuitingmetgibberellinen bij bepaaldedruiverassen verlengingvan
desteekjes envergrotingvandeafzonderlijke druiven,waardooreengrotere en losser gevormde tros ontstaat die minder snel aangetast wordt
door bepaalde schimmels, omdat deruimtetussen dedruiven beduidend
groter isen een betere ventilatie toestaat.
De behandelingen zijn steeds zeer specifiek voor de verschillende gewassenvoor watbetreft ras,tijdstip vanbehandeling enconcentratievan
degebruikte verbindingen. Spectaculaire toename inproduktie enkwaliteit van de vruchten kunnen het gevolgzijn van de behandeling.
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Daarnaast wordt gebruik gemaakt van regulatoren bij vruchtdunning
enbloemdunning invruchtbomen, wordtdeabscissievankersengestimuleerd inverband metmechanisch oogsten enwordtEthephon (ziep. 102)
gebruikt voor fruitrijping en het verkrijgen van een mooie kleur op de
vruchten. Indebloemisterij wordengroeivertragerstoegepast ombijpotchrysanten enanderesierplanten mooiegedrongenplanten metveelbloementeverkrijgen. Inhet algemeen kunnenwezeggendathetgebruikvan
een groot aantal natuurlijke en synthetische regulatoren geleidelijk toeneemt, waarbij gebleken is dat vaardigheid en vakkennis van gebruiker,
fruitteler en tuinder uiterst belangrijk zijn.
Dekennisvandetoepassingvandezeverbindingenisvoornamelijk verkregenlangsempirischeweg.Hetisechtervoorbeterbegrip noodzakelijk
onderzoek teverrichtenoverdeeffecten vandezeverbindingen opdevorming, het transport en deomzettingvan deendogenehormonen, alsook
op andere stofwisselingsprocessen dieeen rol spelen bij groei en ontwikkeling.
Veelvandezeprocessenisbekendgeworden,vooralwatbetreft debiochemischereacties,doch onderzoek naardeonderlingerelatie,integratie,
coördinatie en regulatie ervan in de volledige plant is niet of nauwelijks
verricht. Indeplantenfysiologie isdelaatstejaren eentendenstebespeuren zich niet uitsluitend bezig te houden met specifieke processen: men
gaat zich meer en meer afvragen hoe de verschillende processen met elkaarinverbandstaan.Duidelijk komtdittotuitinginhetsymposiumvan
deSocietyfor Experimental Biology:IntegrationofActivityintheHigher
Plant (Jennings, 1977).Mogelijk dat dekennisvanbloeiinductie, bloemenvruchtontwikkelingsprocessen, ingepastindekennisvanhettotaalvan
alleanderelevensprocessendieindeplantverlopen,informatie kangeven
enonsduidelijk kan maken watzichindeplantalsgeheelafspeelt envia
welke experimentele benadering de plantenfysioloog kan trachten een
tipje vandesluier optelichten. Voorlopiggeldt indit verband dehaikoe
van Riota:
Geenvanhensprakeen woord,
degastheer, degast
nochde witte chrysant.
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2). De plasmalemma, ae memoraan aie ncv piasma umgccu, mijn HUB
lange tijd ogenschijnlijk intact.
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De hormonale regulatie vande veroudering

Biochemischeaspectenvande veroudering
Bij toenemende leeftijd neemt het eiwitgehalte van het blad af. Deze
dalingzeteerderindandeafname vanhetchlorofylgehalte (fig. 1).Voorafgaande aandedalinginheteiwitgehalteconstateren wereedseendaling
in het gehalte aan nucleïnezuren. Het betreft hier uitsluitend het ribonucleïnezuur (RNA); het desoxyribonucleïnezuur (DNA) neemt tijdens de
veroudering niet of nauwelijks af. Teneinde het verouderingsproces verdertekunnenanalyseren, dientallereerstaandachtgegeventewordenaan
het voorkomen van nucleïnezuren en eiwitten in de chloroplast.
In dechloroplast treffen weDNA aan. Dit DNA kan functioneren als
een matrijs voor een membraangebonden RNA-polymerase, welke in de
chloroplastaanwezigis.HetgehalteaanribosomaalRNAindechloroplast
wordt bepaald door deactiviteit van het chloroplast-DNA. In dechlororoplast komen ribosomen voor die behoren tot het 70S-type. Binnen in
ditorganelisduseeneiwitsynthesemogelijk opdeze70S-ribosomen (een
algemeenschemavoordeeiwitsynthesewordtinfig.2gegeven).Eiwitsyn-
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Fig. 1. Dalingvanhetchlorofyl-, eiwit-ennucleïnezuurgehalte in tabaksbladeren vantoenemendeouderdom.Hetjongste bladwordtaangeduid met no. 1en
heeft eenlengtevanca.4cm. Deleeftijd vandeplantenbedraagt drie maanden
(VanLoon, niet gepubliceerd).
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Fig. 2. Schema van de eiwitsynthese. De code aanwezig in de DNAdubbelspiraalwordtvertaaldindecodevan hetboodschapper-RNA (mRNA). Dit
proceswordttranscriptiegenoemd. HetmRNA wordtdanverderafgelezen opde
ribosomen,waardeeiwitsyntheseplaatsvindt(hettranslatieproces) (Bosch, 1970;
Veen,1977). (Overgenomen uitNatuuren Techniek 45(11), 1977, Maastricht.)

thesein het cytoplasma vindt plaats op dezwaardere 80S-ribosomen (de
mitochondrionwordenhierbuitenbeschouwinggelaten).Hetvoorkomen
van nucleïnezuren envan ribosomen indechloroplast duidt eropdat dit
organel in zekere mate in staat is tot synthese van eiwitten. Daar echter
hetcytoplasmaonontbeerlijk isvoorsynthesevanbepaaldechloroplasteiwitten, spreken wevan een semi-autonoom organel.
Het grootste deelvan het oplosbaar eiwit inbladextracten behoort tot
een fractie diekanwordengekarakteriseerd door eenhoogmoleculairgewicht (tussen 4,7 x 105en 6,6 x 105dalton; 1 dalton = 1,66 x 10 - 2 7
kg). Omdat dit eiwit als eerste fractie bij gelfiltratie wordt geïsoleerd,
wordthet fractie 1-eiwitgenoemd.Diteiwitisenzymatischactief enisverantwoordelijk voor de koolzuurfixatie in de donkerreactie van de fotosynthese.
Het gebruik van remstoffen die specifiek de eiwitsynthese remmen,
heeft veel inzicht gegeven in de vraag wââr nu de eiwitsynthese plaatsvindt:opdecytoplast-danwelopdechloroplastribosomen. Chlooramfenicol remt de synthese op 70 S-ribosomen, cycloheximide blokkeert de
synthese ophet 80S-type. Experimenten met dit typeremstoffen hebben
bijgedragen tot het volgende beeld: het fractie 1-eiwit bestaat uit twee
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componenten, een groot en een klein; het grote deel wordt afgelezen op
chloroplastribosomen, die worden gecodeerd vanuit het chloroplastDNA; het kleine deel van het fractie 1-eiwit wordt gecodeerd vanuit het
kern-DNA en gesynthetiseerd op de cytoplasmatische ribosomen (fig. 3).

Cytoplasmatische enzymen
Klein deel Fractie I eiwit,
ribosomaleeiwitten

Fig. 3. Inhetcytoplasmavindteiwitsyntheseplaatsop80S-ribosomen. Naastde
aanmaak vancytoplasmatische eiwitten wordt ook de kleinereeenheid vanhet
fractie 1-eiwit op dezeribosomenaangemaakt.Transportvandit eiwitdoorde
chloroplastmembraan heenisdusnoodzakelijk.In dechloroplast wordtdeandere, groteeenheidvanhetfractie1-eiwitaangemaaktop70S-ribosomen. Hetgehalteaan dezelaatstegroepvanribosomenwordtbepaalddoordeactiviteit van het
chloroplast-DNA(Veen, 1977).(Overgenomen uit Natuur en Techniek 45(11),
1977, Maastricht.)
Foto 1. Verschillendestadiaindeverouderingvandechloroplastin tarwebladeren.a.Intactechloroplast. Degranathylakoïdenzijndichtopeengepakt. Grana-en
stromathylakoïdenzijn georiënteerd in de lengterichting vande chloroplast.b.
Verouderdechloroplast. Ertreedtzwellingopendedichteopeenpakkinggaatverloren. Degranathylakoïden oriënteren zichindedwarsrichting, terwijldestroma
thylakoideneengolfachtige structuur vertonen(op defoto aangegeven meteen
pijl), c.Sterkverouderdechloroplast. Demembranen verliezenhunonderlingesamenhangenvertonen eenvacuoleachtigestructuur(V).Indechloroplastzijneen
aantal zeerkleineosmiofieleplastoglobuli zichtbaar(aangegeven metpijl). Vergrotingen:foto a43.000 x;fotob54.000 x;foto c20.000x (Haberetal.,1969).
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Dewaargenomen afname indefotosynthesecapaciteit tijdenshetouder
worden vanhet blad verloopt parallel meteendaling inhetgehalteaan
fractie 1-eiwit. De eiwitten met een lager moleculair gewicht (fractie 2)
blijven indebeginfase vandeveroudering langer opniveau. De afname
van hetfractie 1-eiwitwordt veroorzaakt door hetwegvallenvandesynthesecapaciteit, gevolgd door eenafbraak. Daar deaanmaak vanchloroplastribosomen indeontwikkeling vanhetblad veeleerder stopt dande
aanmaak vancytoplasmatische ribosomen(Woolhouse, 1974),zalhetgehaltevandeeerstgenoemde groep tijdens deveroudering sterk afnemen.
Dit leidt er toedat het grootste deel vanhet fractie 1-eiwit (dat immers
wordt afgelezen op chloroplastribosomen) niet kan worden gesynthetiseerd endoor verdergaande proteaseactiviteit ingehalte sterk afneemt.
De oorzaak van het verminderd gehalte aan ribosomaal RNA in de
chloroplast lijkt te liggen in een verhoogde activiteit vanribonuclease
(RNase). Echter kan het verminderd gehalte aan ribosomaal RNAook
veroorzaakt worden door een toenemende gevoeligheid van het RNA
voor het RNase. Ook is het mogelijk dat RNA-polymerase in dechloroplast niet meervoldoende snelnieuwribosomaal RNAkanaanmaken.
Indien ditenzym loskomt vandemembranen, magverwacht wordendat
het zijn werking verliest. Devermindering vande fotosynthesecapaciteit
van dechloroplast lijkt duste herleiden opveranderingen inde RNA's
vandechloroplast. Hetismogelijk dathormonen opdezeprocesseneen
regulerende werking uitoefenen. Hierop wordt later ingegaan.

Hormonale aspectenvande veroudering
Veroudering bijdehogereplant is - naeenbepaald stadium - eenirreversibel aflopend proces (bijv. bij derijping vanvruchten); soms echter
kanmendoorbepaaldeingrependeverouderinglangzamerlatenverlopen

Foto2. Veroudering in debloemblaadjes van dedagbloemflpomoeapurpurea
L.). Indenognietverouderdecel(fotoK)treffenweeengrotevacuole(\)aan, die
door eenmembraan (detonoplast) omgeven wordt. In hetwandstandig cytoplasmaonderscheiden wedekern (H), mitochondriën(M.)enhetendoplasmatisch
reticulum (EVL). Tijdens deveroudering degenereert detonoplast, waardoor er
mengingoptreedtvanhetcelsapenhetcytoplasma(fotoB).T=restanten vande
tonoplast, CS=celsap. Merkopdatdeplasmalemmaopdezefotonoggeheelintactlijkt, terwijldemitochondriën reedssterkzijngedegenereerd(Matile& Winkenbach, 1971).
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of geheel terugdringen. Dit laatste ismet namehet gevalindien weletten
op de bladveroudering en dit bezien als een correlatieverschijnsel. In de
geheleplantwordtgeconcurreerd omdeaanwezigeorganischeenanorganische voedingsstoffen. Jonge groeiende bladeren oefenen een sterke
zuigkracht uit (sink), waarbij de volgroeide bladeren als bron (source)
kunnen functioneren voor de assimilatorische bouwstenen en de wortels
water, mineralenenhormonen toevoeren. Indien webijplanten waarvan
deonderstebladerenreedsvergelen,dejongegroeiendestengeltopverwijderen, kunnen deze onderste bladeren weer groen worden, waarbij ook
het eiwit-ennucleïnezuurgehaltezichvolledig herstellen. Dit wijst erdus
op dat het verouderingsproces in het blad in zekere mate reversibel is;
hierin lijkt de bladveroudering dus wezenlijk te verschillen vanveroudering bij dieren.
Het ishierdeplaatsenigeaandacht teschenken aandedierlijke veroudering. Behalve mechanische slijtage van niet te vervangen lichaamsonderdelenzijn structuurveranderingen inhetbeeneninhetcollageen (fibrillaire proteïnen) mogelijke oorzaken van de veroudering bij dieren.
Ook puntmutaties in het DNA, chromosoommutaties, fouten bij de
translatie en geleidelijke ophoping van toxische stofwisselingsprodukten
kunnen hetlevenvanhet organismeverkorten.Tenslotteishet denkbaar
dat indeinformatie opgesloten inhet DNAook dieinformatie aanwezig
isdienoodzakelijk isvoorhet optreden vandeverouderingsprocessen bij
planten en dieren. In deze laatste gedachtengang ishet verouderingsproces een onlosmakelijk deel van de ontogenie, welke als de tijd daar rijp
vooris,wordtingezetdoor eenderepressievanhetdaarvoor noodzakelijke kernmateriaal. Dezegenetische programmering van deveroudering is
echter evenzeer van toepassing op andere hypothesen over de veroudering, zoals Lever (1973)terecht stelt.
Zoalsanderecorrelatieverschijnselen wordt ook deplantaardige veroudering hormonaal gereguleerd. Devijf verschillende groepen hormonen:
auxinen, gibberellinen, cytokininen, abscisinezuur en ethyleen, zijn alle
opeenof anderewijzebetrokken bij hetverouderingsproces. Brengtmen
een druppel van een cytokinine, bijv. de synthetische regulator kinetine,
op een afgesneden haverblad, dan vergeelt het blad op de plaats waar
kinetine wordt toegediend niet. Met behulp van experimenten metradioactievestoffen isaangetoond datcytokininen plaatselijk eensinkcreëren,
met als gevolg dat naar deze plaats van toediening allerlei bouwstenen
worden getransporteerd (fig. 4). Ook auxinen kunnen de vergeling remmen,bijv. bijPrunusenRhoeo. Indiegevallenwaarbij auxinendeverou90
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Fig. 4. Aan een afgesneden maïsblaadje wordtplaatselijkeen druppeltjekinetinetoegediend. Tevoren isopdebladtopradioactieffosfaat opgebracht. Reedsna
vijf uurkaneenaccumulatie vanradioactiefmateriaalinhetmetkinetinebehandeldebladgedeelte aangetoond worden (Leopold, 1964).

dering stimuleren, wordt dit veroorzaakt door het vrijkomen van endogeen ethyleen. Dit gasvormig hormoon heeft een grote versnellende invloed op het verouderingsproces en is,zoalslater zal blijken, uiterst belangrijk bij deafrijping vanvruchten. Ook abscisinezuur kanineenaantalgevalleneenversnellendeffect hebbenopdeveroudering. Daarentegen
remmendegibberellinen hetvergelenvan/?w/wex>bladeren.Omdatbijdit
type experimenten bijna altijd gebruik wordt gemaakt van bladschijfjes
- waarvanbekendisdatdestofwisseling invelerleiopzichtenafwijkt van
die in het intacte blad - is het niet gerechtvaardigd de hierboven omschreven hormooneffecten ook voor deintacte plant geldig te verklaren.
Ook wisselwerkingen tussen de genoemde hormonen onderling zijn
veelvuldig onderzocht. Zo kan men met cytokininen de verouderings91

bevorderende werking van abscisinezuur tegengaan. Deze experimenten
hebbenechterweinigbijgedragen tot deophelderingvanhetwerkingsmechanisme van hormonen. Uit de veelheid van onderzoek over deinvloedenvan hormonen opdeveroudering komt duidelijk naar vorendat alle
tot nu toe bekende hormonen ingrijpen inhet verouderingsproces, maar
dat het regulatiemechanisme uiterst complex is en varieert voor de verschillendeplantesoorten, waarbijverschillendehormoneninverschillende
onderlinge verhoudingen tijdens de ontwikkeling van de plant hun invloed uitoefenen.

Het verouderingsproces
Debetekenisvanhormonen voorhetverouderingsproces zalgeïllustreerd
worden aan de hand van een drietal voorbeelden:
1 de veroudering van bladeren en bloemen;
2 de veroudering van vruchten;
3 de abscissie van bladeren, bloemen en vruchten.
Deverouderingvanbladerenenbloemen Reedseerderwerdvermelddat
inhetonderzoekveelvuldiggebruikgemaaktwordtvanafgesneden bladeren(Veen, 1972).Dezebladerenverouderensnel.Wanneernudezebladeren de gelegenheid krijgen te bewortelen, blijkt het verouderingsproces
tegengegaan teworden.Eeneventuelevergelingverdwijnt weeren hetbewortelde blad kan - mits geplaatst in een voedingsoplossing - zelfs
jaren oud worden. Dit effect vanbeworteling op deveroudering istoe te
schrijven aan decytokinineproduktie vandewortels;door het blad af te
snijden werd het beroofd van zijn cytokininetoevoer, doch deadventiefbeworteling herstelt deze aanvoer.
Wat betreft het verouderingsremmende effect van cytokininen is het
duidelijk dat deze hormonen op enigerlei wijze inspelen op het RNAmetabolisme, waardoor ze er zorg voor dragen dat met name de eiwitsyntheseopniveau blijft (fig. 5).Het isechter nogonduidelijk of daarbij
het hormoon de activiteit van de nucleasen in decelonderdrukt danwel
de RNA-synthese activeert door stimulatie van de RNA-polymeraseactiviteit.Recentonderzoekdoor Schneideretal.(1978)laatziendatdeze
laatste mogelijkheid zeer waarschijnlijk is.
Onderzoek bij bladeren van Rhoeo discolortoonde aan dat auxine de
veroudering tegengaat door debiosynthese van RNaseteremmen, terwijl
juist het abscisinezuur de biosynthese van RNase bevordert, alsmede de
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Fig. 5. Geïsoleerdebladeren vandetabakfNicotianarustica/ Veranderingenin
eiwit- (K) en in RNA-gehalte (B) bepaaldop basis van eiwit-stikstofresp. RNAfosfaat, onderinvloedvaneenbehandelingmeteensynthetischcytokinine, hetkinetine(Wollgiehn, 1967).
labiliteit vancelmembranen verhoogt, waardoor lekkages optreden. Ook
stoffen sterk verwant aan abscisinezuur lijken eenroltespeleninhetverouderingsproces; zo bestaat de 'senescencefactor' uit bladstelen van de
boom - diem.b.v.agarblokjes kanwordenopgevangenendiedeveroudering versnelt - uit een aantal abscisineachtige stoffen, o.a. abscisinezuur en xanthoxine.
Doordat denatuurlijke verouderingvandebloemzichvaakvoltrektin
eenzeerkort tijdsbestek (de 'dagbloem'Ipomoeatricolor), isveelverouderingsonderzoek verricht aan deze organen.
Velebloemen verouderen zeersnelonder invloed van ethyleen. Deanjerbloem isdaar welhaast eenklassiek voorbeeld van. Inelkstadiumvan
debloemontwikkeling veroorzaakt vanbuiten af toegediend ethyleen het
zogenaamde 'krimpen' van de bloembladeren, een verschijnsel waarschijnlijk veroorzaakt door het verliesvan turgescentievan decellenvan
debloembladeren. Deanjerbloem zelf produceert weinigethyleen tijdens
de ontwikkeling; vlak voor het krimpen treedt er echter een plotselinge
ethyleenproduktie op diedan ook duidelijk in oorzakelijk verband staat
met het daaropvolgende krimpen.
Reeds enige tijd wordt er naar middelen gezocht die deze ethyleenproduktie onderdrukken dan wel het ethyleen onwerkzaam maken en
daardoor de houdbaarheid van de bloem verbeteren. Recent is aangetoond dat het zilverion eenanti-ethyleenwerkingheeft bij talrijke proces93
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Fig. 6. Het effect op de houdbaarheidvananjersvanabscisinezuur (ABA) in
eenconcentratie van5 x I0-5mol.l~1, incombinatie metsaccharose in verschillendeconcentraties (Mayak<£ Dilley, 1976).

senwaarbij ethyleen eenregulerende rol speelt indeontwikkeling vande
plant. Mogelijkheden tot kwaliteitsbeheersing in dit verband zullen later
besproken worden. Abscisinezuur verkort eveneenshet levenvande snijbloemen (fig. 6).Opmerkelijk in dezeexperimenten isdat de verkorting
van de houdbaarheid van deanjerbloem, uitgedrukt in dagen, onder invloedvanabscisinezuur onafhankelijk isvandeconcentratiesuikerdiein
het vaaswater wordt gebracht. Tegenover de verouderingsbevorderende
effecten vanethyleenenabscisinezuurstaatderemmendewerkingvancytokininen. Het synthetische 6-benzylaminopurine kan een aanzienlijke
verlenging van de houdbaarheid geven, vooral in combinatie met suiker
(fig. 7). Uit deze grafiek blijkt dat de verbetering van de houdbaarheid
onder invloed van 5Vosaccharose onafhankelijk isvandetoediening van
het cytokinine. Ook gibberellinen blijken in te grijpen in het verouderingsproces bij anjers. Zeer recent werd aangetoond dat de veroudering
vangeïsoleerdeanjerbloembladeren metvierdagenkanwordenvertraagd
door toevoeging van gibberellinezuur (GA3) aan het vloeibare medium
waarin dezebloembladeren worden gehouden.
Bijdenatuurlijke verouderingvandebloemspelendevolgendeproces94
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vondplaatsdoordestelen gedurende tweeminutenindehormoonoplossingen te
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sen een rol: kiemende pollenkorrels - gelegen op de stempel - geven
hormonenaf, metnameauxinen.Ookdebevruchtezaadknopbevatauxinen. Dezehogeauxineconcentratie leidt erenerzijds toedat abscissievan
debloemwordtverhinderd (zielater),anderzijds induceert zijindestamperethyleendat indebloemverderdiffundeert endebloembladeren doet
verwelken. Bij de snijbloem, zoals de anjer, treedt echter geen bevruchting op, terwijl toch onder invloed van endogeen gevormd ethyleen de
bloem verwelkt. Nichols (1977) toonde echter aan dat behalve de stijlen
ook het basaledeelvandebloembladeren veelethyleenproduceert ophet
moment dat deze bloembladeren verwelken. Deze ethyleenproduktie is
onafhankelijk van de ethyleenproduktie door de stamper en is mogelijk
eengevolgvandeverouderingsprocessen dieautonoomindecellenvande
bloembladeren opgangzijn gekomen.
Samengevat: door een verhoogd auxinegehalte treedt ethyleenpro95

duktie opwelkeleidttot verwelkingvandebloembladeren nabestuiving;
bij deverwelkingvanniet-bestovenbloementreedteveneensethyleenproduktie op, diewaarschijnlijk echter meer als een gevolgvan deverouderingdan alsoorzakelijke factor gezien moet worden.
Eerder werd reedsgesteld dat het werkingsmechanisme van hormonen
nog geheel niet duidelijk is. Sommige auteurs (Halevy &Mayak, 1977)
menen dat de ethyleenproduktie leidt tot de vorming van abscisinezuur,
dathetsignaalisvoorhetaanzettenvandeverouderingsprocessen.Anderen (Kende&Hanson, 1977)menen dat deethyleenproduktie eengevolg
isvanhet verouderingsproces wat door andereoorzaken inganggezetis,
waarbij een kleine hoeveelheid geproduceerd ethyleen - via een autokatalytisch effect - leidt tot veel grotere hoeveelheden, wat dan aanleiding geeft tot een versnelde veroudering. Hoe ethyleen echter delevensduurvandebloeminnegatievezinbeïnvloedtisnietduidelijk. Derolvan
abscisinezuur is eveneens nog onzeker. Sommige auteurs menen dat er
zelfsgeendirecterelatiebestaattussendeverouderingenabscisinezuurgehalten, maar dat veranderingen in abscisinezuurgehalte een gevolg zijn
van veranderingen in dewaterpotentiaal zoalsdietijdens de veroudering
plaatsvinden.
De veroudering van vruchten Ook vruchtrijping dient als eenverouderingsfenomeen beschouwd teworden.Deeerstefasewordt de 'maturatie'
genoemd:devrucht bereikt zijn uiteindelijke grootte. Daarna spelenzich
in de vrucht processen af die leiden tot de eetbaarheid van de vrucht.
Dezefasevande 'rijping' isdanook, zoalsBruinsma (1979)terecht stelt,
meer eenorganoleptisch dan een fysiologisch begrip.Indeoverrijpe fase
tredenverouderingsprocessen opdiewijookinandereorganen, zoalshet
blad en de bloem, kunnen constateren, met name een toename van de
desintegratie van celmembranen, verliesvan water en dergelijke.
Bijzetmeelhoudendevruchtenbegintderijpingsfase meteensterkestijgingvandeademhaling diecumuleert inhet climacterium. Overditcomplexe verschijnsel vermeldt Bruinsma (1979) het volgende: ' . . . deze
ademhalingspiek isgeen symptoom van desorganisatie van de stofwisseling,want het niveau vanenergierijke fosfaten blijft gehandhaafd opeen
hoogniveau.Eriseensterkesynthesevanlipideneneiwitten,deaantallen
en activiteiten van verschillende organellen als ribosomen en mitochondrionnementoe.Talvanenzymenzoalsperoxidasen,katalasen,lipoxidasen, fosfatasen en andere hydrolasen, stijgen in activiteit. Voorafgaande
of tijdens het climacterium merken weeensterke stijging in deethyleen96

produktieop'. Evenals bij debloemveroudering ishet ook hier het ethyleen wat het rijpingsfenomeen op gang brengt en wat - op autokatalytische wijze - in grote hoeveelheden door de vrucht kan worden gevormd.Eenzekeredrempelwaardevoordeinterneethyleenconcentratieis
echter noodzakelijk. Ook de rijping van niet-climacterische vruchten
wordt bepaald door het ethyleen.
Evenalsdat bij debloemverouderinghet gevalis,zullen allemaatregelen dieten gevolgehebben dat deethyleenproduktie achterwege blijft of
sterk wordt onderdrukt, een verlenging van de houdbaarheid van de
vrucht geven. Andere hormonen kunnen competitief werken t.o.v. het
ethyleen. Deontwikkelendezaden bevatten auxinenwaardoor vroegtijdigerijpingen abscissie van devrucht worden tegengegaan. Ook cytokininen kunnen de vruchtrijping vertragen. Deze worden, evenals mogelijk
een deel van het auxine, vanuit de moederplant aangevoerd. Afplukken
versnelt derijping dan ook, zodat het aannemelijk isdat bepaalde factorenvanuitdeplant,metnamevanuitwortelenblad,wordenaangevoerd.
Naast de hier genoemde sterke stijging in de ademhaling, het climacterium, omvat het verouderingssyndroom bij de rijpende vruchten een
aantal andere verschijnselen die genoemd dienen te worden. Het zacht
worden van devrucht, waardoor dezebijv. voor vogelseetbaar wordten
voor een goede zaadverspreiding zorggedragen wordt, komt tot stand
doordat de cellen onderling loslaten. De primaire middenlamel, opgebouwd uit pectine, wordt opgelost door het enzym polygalacturonase.
Daarnaast kan door activiteit van het cellulase ook decelwand oplossen.
Ookdekleurvormingvanrijpendevruchteniseenduidelijk verouderingsverschijnsel. Evenalsbijbladerenberusthetgeelwordenvan bijvoorbeeld
depeer opdeafbraak vanchlorofyl, waardoor degroenemaskeringvan
reedsaanwezige carotenoïden verdwijnt. Toch merken weook eencarotenoïdsynthese op (bij appel en bij tomaat bijvoorbeeld), welke plaatsvindt in de chromoplasten (chromoplasten zijn gedegenereerde chloroplasten).Dezedegeneratievandechloroplast kanvertraagd,zelfsworden
omgekeerd met behulpvan gibberellinen, waardoor een hergroening van
devrucht (metnamevancitrusvruchten) kan worden verkregen. Deontwikkelingvandesmaakvandeafrijpende vruchtwordtveroorzaaktdoor
omzettingen van organische zuren in suikers, terwijl vele aromatische
stoffen bijdragen totdeontwikkelingvandegeur.Hetlipoxydase,eenenzym dat vetzuren oxydatief afbreekt, speelt daarbij een belangrijke rol.
Delaatste fase in deveroudering vandevrucht ishet overrijp worden.
De membranen verliezen hun semi-permeabiliteit, er treedt menging op
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vanvacuolevocht enplasmabestanddelen, waardoor allerleireadiesgaan
verlopen dievoordien nietplaatsvonden. Zowordenindelaatstefase uit
fenolglycosiden door activiteit van het enzym glycosidase fenolen vrijgemaakt, diedoorpolyfenoloxydaseactiviteit wordengeoxydeerdenvervolgens door condensatie en polymerisatie aanleiding geven tot de donkerkleuring van het weefsel: de zogenaamde mélaninevorming. Doordat organische stoffen naar buiten treden krijgen saprofytische schimmels en
bacteriën hun kans en het vruchtweefselrot verder weg.
De abscissie van bladeren, bloemen envruchten Er bestaat een duidelijkesamenhangtussenverouderingenhetoptredenvanabscissie.Klimatologischefactoren, dieveroudering veroorzaken, leideneveneenstot het
afwerpen vanhetverouderend orgaan.Zotreedtabscissieopinde herfst,
wanneer de bladeren van onze loofbomen door de lagetemperaturen en
kortere dagen verouderen, envallen onbestoven bloemen en rijpe vruchten af, indien de verouderingsprocessen in deze organen voldoende ver
zijn voortgeschreden.
Alvorens de hormonale regulatie van dit abscissieproces te bespreken,
dient aandacht gegeven teworden aan het separatieproces zelf.Abscissie
iseen specifieke reactie van speciaal daartoe gedifferentieerde cellen,die
ineenlaagvoorkomen inhet plantedeelwaar deabscissiegaat optreden.
Soms is deze abscissiezone vanaf de vroege ontwikkeling aanwezig (bijvoorbeeldbijbloemstelen),somswordtdezonelateraangelegd.Decellen
van deze abscissiezone hebben een meristematisch uiterlijk: dunne celwand,kleinevacuoleenrijk voorzienvancytoplasma.Bijdeaanvangvan
het afstotingsproces laten de cellen van de abscissiezone onderling los
door enzymatische hydrolyse van de middenlamel, welke hoofdzakelijk
uit pectinen bestaat. Bruinsma (1979) vermeldt daarover het volgende:
'Deabscissieceüenhebben cellulolytische enzymengevormd door ribosomaleactiviteitophetruwendoplasmatisch reticulum (RER).Deenzymen
worden in dictyosomen en Golgivacuolen naar het plasmalemma vervoerd. Als deze membraanstructuren versmelten met het plasmalemma,
worden daarbij de betrokken enzymen door een omgekeerde pinocytose
(exocytose)naardecelwanden toeafgescheiden. Pectineoplossendeenzymen, zoals polygalacturonase, lossen dan de middenlamel op waardoor
de cellen van elkaar loslaten, en kunnen ook de celwanden aantasten.
Wanneerookcellulasenwordenafgescheiden lossentevens cellulosefibrillenop, waardoor de drukpotentiaal van decelwanden afneemt. Dehierdoor dalende waterpotentiaal van de cellen maakt een volumevergroting
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door wateropname mogelijk, waardoor cellen in abscissiegebieden
dikwijls opzwellen en zich gaan afronden. Deze celvergroting drukt de
nietbijhetabscissieprocesbetrokkencellen,bijv.houtvaten,uitelkaaren
het uiteindelijke loslaten van het afvallend orgaan isdan ook niet alleen
hetgevolgvanhetverliesvansamenhangtussendeintactecellenindeabscissiezone, maar ook van het scheuren van de niet actief deelnemende
elementen, bijv. in devaatbundels'.
Deblad- en vruchtval berusten op een wisselwerking van verschillende
hormonen. Cytokininen beïnvloeden het abscissieproces indirect omdat
dezehormonen,zoalsreedseerdervermeldwerd,eensinkdoen ontstaan.
Cytokinine, toegediend op de plaats van de abscissiezone, vertraagt de
vorming van de scheidingslaag.
Zeer direct speelt ethyleen een rol in het abscissieproces. Abscissie
treedt opindienhet weefsel vandeabscissiezoneeenverhoogdegevoeligheid krijgt voor het door de plant voortdurend geproduceerde ethyleen.
Dezeverhoogdegevoeligheidontstaat door deafname inhetauxinegehalte. Naarmate het blad ouder wordt neemt de hoeveelheid auxine af, die
door de steel wordt geëxporteerd. Toediening van auxine aan de distale
zijdevan deabscissiezonezaldeauxinegradiënt indeblad-of bloemsteel
verschil t.o.v.
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handhaven en zo de vorming en werking van ethyleen remmen en de
abscissie tegengaan. Echter, auxine kan ook de abscissie bevorderen.
Indien het weefsel in zekere mate verouderd iszal toegediend auxine de
abscissie bevorderen (fig. 8) door een door dit auxine opgewekte endogene ethyleenproduktie. Ook in bladsteelweefsel wat in zekere mate al
verouderd is - en daardoor een verlaagd auxineniveau heeft - zaltoediening van ethyleen de abscissie versnellen (fig. 9).
Het mechanisme, waardoor ethyleen deenzymactiviteit indeabscissiezone activeert, isnogonbekend. Deverouderende cellenjuist distaalgelegen van de abscissiezone produceren ethyleen dat in de aangrenzende
cellen van de zone de cellulolytische enzymen activeert. Ethyleen zou
daarbij alseen 'trigger'voordesynthesevaneenspecifiek boodschapperRNAkunnen functioneren, watuiteindelijk leidttotde'denovo'synthesevanhydrolytischeenzymen.Hierzoudussprakezijnvaneeneffect van
het hormoon op transcriptieniveau. Andere onderzoekers menen dat de
primairewerkingvanhetethyleen(enookvanandereplantehormonen)in
decelmembraangezochtmoetworden,bijv.viaeennoncovalentebinding
meteen receptoreiwit. Daar het welbekend isdat ethyleen depermeabiliteit van decelmembraan kan verhogen, ishet niet uitgesloten dat deprimaire werking van het ethyleen terug te voeren is naar invloeden op de
permeabiliteit en eventuele structuurveranderingen van membranen,
waardoor de structurele integriteit van de cel afneemt en mogelijkerwijs
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een activering van enzymsystemen tot stand kan komen (Veen, 1970).
Naastdehierbovengenoemdeauxine-ethyleen-balansspelenookmogelijk andere 'verouderingsfactoren' een rol. Verouderende bladeren geven
stoffen af, die door de bladsteel heen diffunderen en de aanleg van de
abscissiezone versnellen. Het gaat hier om abscisinezuurachtige stoffen
zoalshetabscisinezuurzelfenhetxanthoxine.Hoedezestoffen deabscissie beïnvloeden is nog onbekend; recent onderzoek van Dörffling et al.
(1978) laat echter zien dat toediening van deze hormonen aanColeusbladstelen niet leidt tot een verhoogde ethyleenproduktie.

Kwaliteitsbeheersing vanland- en tuinbouwprodukten
De mogelijkheden tot kwaliteitsbeheersing vallen uiteen in een tweetal
groepen:
1 het scheppenvanklimatologische conditieswelkegunstigzijn voorde
verbetering van de houdbaarheid, en
2 een chemische regulatie van het verouderingsproces waardoor verbeterde houdbaarheid wordt verkregen.
Wat betreft de eerste methode - waar in het kader van dit artikel niet
diepopingegaanzalworden - kanopgemerkt wordendat lagetemperatuur, geforceerde luchtcirculatie, koolzuurdosering, hypobarische
bewaring en verlaagd zuurstofgehalte, alle factoren zijn die de verouderingvanhetgeoogsteprodukt vertragendoor destofwisseling opeenlaag
niveautebrengen, hetgeproduceerdeethyleeninactief temaken,danwel
de produktie van het ethyleen te verminderen.
Bijdechemische regulatie dienen weallereerst detoedieningvancytokininen ter verbetering van de houdbaarheid van snijbloemen en van
groenten te noemen. Onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat inhet
bijzonder benzyladenine actief isbij anjers, asperge,broccoli enknolselderie. De cytokininen zijn echter (nog) niet vrijgegeven voor gebruik op
consumptiegewassen. De bevorderende werking van auxinen (zoals 2,4dichloorfenoxyazijnzuur) opdeverouderingendaaropvolgendeabscissie
zijn welbekend, enhebben tot eenzeergrotepraktischetoepassinggeleid
als ontbladeringsmiddelen ('defoliants').
Ook langschemischewegishet mogelijk omdeethyleenproduktie van
het geoogste produkt te verminderen, dan welde werking van dit gaste
niet tedoen. Eerder werd reedsvermeld dat het zilverion eensterkeantiethyleenwerking heeft, die waarschijnlijk berust op een binding van het
zilverion met het ethyleen, die concurreert met de binding van ethyleen
101

aanhetmetaalion (Cu+?)inhetactievecentrumvanhetenzym.Depraktische mogelijkheden van toepassing van zilverzouten en met name van
het zilverthiosulfaatcomplex op het gebied van de sierteelt lijken gunstig
te zijn (Veen &Van de Geijn, 1978). Andere stoffen, zoals een aminoethoxyanaloog van het rhizobitoxine, grijpen in in de biosynthese van
ethyleen en vertragen daardoor de veroudering.
Specialeaandacht verdienthet natriumbenzoaatdat zowelbij snijbloemenalsbij tomaten enbroccolideethyleenproduktie remt. Het natriumbenzoaat iséén van eengrote groepfree radicalscavengers, waartoe onder meer behoren het natriumisoascorbaat en het a-tocoferol (vitamine
E). Dezestoffen zijn bijzonder interessant omdat zij vrije radicalenwegvangen,datzijn verbindingen meteenongepaard elektron. Bijdebiosynthese van ethyleen, waarbij het aminozuur methionine een uitganggstof
is, spelen deze vrije radicalen een belangrijke rol. Toevoeging van bijvoorbeeld natriumbenzoaat aanhetvaaswatervansnijbloemen kanzode
ethyleenproduktie remmen en daarmededeverouderingvertragen.Naast
dezespecifieke werking vanvrije radicalen bij deethyleenbiosynthese, is
het echter ook zeer welmogelijk dat zij inalgemenezin schadeberokkenenaanhetcelmetabolisme.Vrijeradicalenzijn namelijk zeerreactief en
kunnen abnormale auto-oxidatieve reacties teweegbrengen. Dezeprocessenkunnen zichook afspelen indemembranen; metnamezouden delinidendoordezeoxidatiesaangetastworden(Knook, 1973).Natriumbenzoaat
enanderesoorgelijkestoffen zullendoorhetwegvangenvandevrijeradicalendaarmededeoxydatievanlipidentegengaan,enaldusdeintegriteitvan
demembranen handhaven endeverouderingtegengaan(Woolhouse, 1978).
In de praktijk kan een versnelling van de veroudering gewenst zijn.
Hierliggenindetoekomst waarschijnlijk goedemogelijkheden inhetgebruik vanstoffen alsabscisinezuurenethyleen.Debeperkte beschikbaarheid van abscisinezuur, de snelle omzetting in de plant en het voorlopig
ontbrekenvansynthetischederivatenbeperkenechterhetonderzoek naar
de praktijkmogelijkheden van dit hormoon. Veelbelovend is het praktischegebruikvandefysiologische werkingvanethyleen,vooralomdatal
geruimetijd het Ethephon (2-chloorethylfosfonzuur) opdemarkt is,een
stof waaruit ethyleen in de cel wordt vrijgemaakt. Toepassingen ter bevorderingvandebloemontwikkeling bijBromeliaceae,chemischebloemdunningbijappels,voorkomingvanlegeringinvlasenhetopkleurbrengen van appels en tomaten laten zien dat Ethephon een goede mogelijkheidbiedt regulerend optetreden indeontwikkelingvandehogereplant
(zie het hoofdstuk van Bennink). Toekomstig onderzoek gericht op het
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werkingsmechanisme van verschillende hormonen tijdens het verouderingsproceszaleenbelangrijke bijdrage kunnenleverentot meer praktijkmogelijkheden ter regulatie van de veroudering.
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Onvoltooide taak

F. W. Went

Terwijl het grootste deelvan mijn dissertatie (1927)in devolgendejaren
algemeneingangheeft gevonden,ishetvierdehoofdstuk volledigoverhet
hoofd gezien,terwijl ikhetjuist hetmeestbelangrijkevond.Indit hoofdstuk toonde ik voor mijn gevoel overtuigend aan, dat degroeistof, later
auxine genaamd, alleen werkzaam wasin samenwerking met een andere
groeifactor ZSM (Zell Streckungs Material) of voedingsfactor. Dit bleek
aluitdeeersteproef:zodradeconcentratievanauxineeenzekerehoogte
bereikte, kondegroeisnelheid nietverderdoor auxineverhoogd worden,
blijkbaar doordat een andere groeifactor limiterend werd. In dit vierde
hoofdstuk probeerde ik, met weinig succes, zoveel mogelijk de eigenschappen van dezevoedingsfactor te benaderen.
Hetbleekdatdezefactor volkomenonafhankelijk vanauxinewas.Terwijl het auxine in de uiterste coleoptieltop gevormd werd en daar de
hoogsteconcentratiebereikte,werddevoedingsfactor vanuitdebasisvan
het coleoptiel aangevoerd, waarschijnlijk vanuit het wortelstelsel.
Metzulkeentweeledigsysteemvangroeifactoren kondegroeiverdeling
in het coleoptiel (langzaam in de top en aan de basis, met een maximale
groeisnelheid ongeveer 8mm van de top) geheel verklaard worden. Het
gaf tevens een mogelijke verklaring voor dewaarneming waarom tropistische krommingen pasoptreden op enigeafstand vandetop, hoewel zij
veroorzaakt worden door eengroeistofverplaatsing beginnend indecoleoptieltop.
Maar waar deauxine ook buiten het coleoptiel,in agar of gelatinegehanteerd kon worden, bleek dit niet mogelijk tezijn met devoedingsfactor.Ennu,zelfsna50jaar, ismedatnognietgelukt.Omdieredenhebik
dit vierde hoofdstuk over de voedingsfactor de 'onvoltooide taak' genoemd.
Indeloopderjarenhebikenkelemalenopnieuwgetrachtmetverschillendemethoden dievoedingsfactor experimenteeltebenaderenenzomogelijk kwantitatief te meten. Maar telkens tevergeefs, wat normaal ge104

sproken detaak onmogelijk zoumaken. Enwerkelijk, indeonevenjaren
geloof ik er niet meer in, om er in de even jaren toch weer op terug te
komen.
In 1935onderzocht ik degroeiverdeling van het coleoptiel opnieuw, 8
jaar na mijn dissertatie, toen indolazijnzuur in onbeperkte hoeveelheden
beschikbaar kwam als synthetische groeistof. Dit gaf aanleiding tot het
ontstaan van een soort van 'farmacologie' van auxine, aangezien bijna
toxischeconcentratiestoegediend konden worden.Zobleekdat zelfstoediening van onnatuurlijk hoge concentraties auxine geen verandering in
conclusies over diens fysiologische eigenschappen noodzakelijk maakte.
Wel leek auxine de verdeling van de voedingsfactor te kunnen beïnvloeden, aangezien die factor door een hoge auxineconcentratie scheen te
wordenaangetrokken. Deabsolutehoeveelheid voedingsfactor bleekechternietverhoogdtekunnenwordenindeAvewa-kiemplant,wantalsdoor
auxinetoediening hetcoleoptiel méérgroeide,namdegroeivanheteerste
bladevenveelaf. Ookwerdeenderdefactor, aangetoonddoor DuBuy,in
aanmerking genomen. Hij had aangetoond dat een verminderingvan de
auxineconcentratie aanleidinggaftotverouderingvandecoleoptielcellen,
waardoor ze minder reageerden op toegediende auxine. Maar aangezien
geenvandezeproeven in 1935veelmeerlichtwierpen opdevoedingsfactor hoef ik er niet lang bij stil te staan.
Inhet midden van dedertigerjaren, toen onderzoekers debeschikking
kregen over onbeperkte hoeveelheden synthetische auxinen, vond men
dat auxinen op allerlei verschillende morfogenetische processen invloed
uitoefenen. Ikkonmenietvoorstellendatauxineopzichzelfzowellengtegroeialsvruchtzetting,alsookallerlei andere processen beïnvloedt. Omdat
ik toch al genoodzaakt was een cofactor voor auxine bij de lengtegroei
aantenemen,breiddeikditbegripuitenverondersteldedatvoorelkproceswaarin auxine een rol speelt, er een cofactor moet zijn diehet specifieke auxineproces indejuiste richting leidt. Zo kwam het begrip câline
tot stand, waarbij reeds spoedig bleek dat de calinen,juist als florigeen,
nietbuitenhetplanteweefselvandeplantgehanteerd kunnenworden.Alleen in de intacte plant of in het volgroeide onderstam-ent-systeem kan
het bestaan van calinen aangetoond worden. Het onderzoek hiervan was
nietmogelijk methet^4vena-coleoptielalsproefobject, aangeziencoleoptielen niet geënt kunnen worden. Daartoe wasdeerwtenkiemplant beter
geschikt. Voordat het fytotron proeven met volwassen planten mogelijk
maakte, wasexperimenteren metplanten beperkt tot processen dieinhet
donker plaatsvinden, wat met name met kiemplanten het gevalis.
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Eenerwt, meteengrotevoedselreserveindecotylen, kanallerleigroeienontwikkelingsprocessen doorlopen inhetconstantemilieuvandedonkere kamer: wortelvorming, lengtegroei, bladontwikkeling, enz. Hoewel
de erwt in het donker auxineproduceert, kan eenafgesneden erwteplant
niet groeien totdat de voedingsfactor, voor stengelgroei caulocaline genaamd, via een functionele floëemverbinding tussen wortel en stengel
weer contact met het auxine krijgt. Voor toetsing van dezeveronderstelling zijn geen proeven met erwten nodig. Elke keer dat we een boeket
plukkenenhetcontact tussenbloemtak enwortelstelselverbreken,houdt
allestengelgroei op. Debloemtakken reageren niet meergeotropisch, fototropisch of op enigerlei andereprikkel, en eenboeket blijft intact zonder hergroepering vandetakken. Paswanneer detakken bewortelen,beginnen zezich weer teheroriënteren en reageren zegeotropisch en fototropisch.
In 1938en 1939voerde ik veleentproeven uit met inhet donker opgekweekte,geëtioleerde erwten. Afgesneden stengelsgroeiden inhetgeheel
nietmeer,behalve5tot 6dagennaentingopeenactief wortelsysteem.De
groeiwordtslechtshernomennadateenfunctionelevergroeiingtussenent
enonderstam hadplaatsgevonden. Ditwerdanatomisch onderzocht door
Hayward waarbij bleek dat wanneer de vaatbundels van het ent precies
correspondeerden met dievan deonderstam, groeionmiddellijk optrad.
Anders wachtte de hernieuwde groei van het ent op vernieuwing van
floëemverbindingen tussen beide.Evenzohebben veleonderzoekers aangetoond dat debloeistimulus (florigeen) vandeeneplantopdeanderealléén door een functionele floëemverbinding kan worden overgebracht.
Calinenzijn dusnognooit buitenhetweefselvandeintacteplantgeïsoleerd, enhetzalnogveelexperimenteerkunst vragenvoorstoffen alscaulocalineen florigeen met zekerheid experimentaal kunnen wordenaangetoond. Aangezienhetmomenteeleenevenjaar is,twijfelikdaarnietaan.
Hopelijk zal iemand mijn taak, voorzover het caulocaline betreft, voltooien.
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