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Samenvatting 
 
 
Zwavel is onmisbaar voor het functioneren van planten, maar in vergelijking met andere 
elementen is zwavel slechts in kleine hoeveelheden aanwezig in plantenweefsel (Hoofd-
stuk 1). Planten gebruiken normaliter sulfaat als zwavelbron voor de groei en sulfaat 
dient gereduceerd te worden tot sulfide, voordat het ingebouwd wordt in organische zwa-
velverbindingen. Het overgrote deel van de zwavel is aanwezig in eiwitten, in de vorm 
van de aminozuren cysteine en methionine, welke van groot belang zijn voor de structuur, 
de vorm en de functie van eiwitten. Zwavel is tevens vereist voor de synthese van diverse 
andere verbindingen als thiolen (glutathion), sulfolipiden en secundaire zwavelverbindin-
gen (alliinen, glucosinolaten, phytochelatinen), die een belangrijke rol spelen in de fysio-
logie van planten en in de bescherming tegen, en acclimatie aan stress en plagen. Allium 
soorten, waaronder ui, knoflook, prei en bieslook, bevatten een verscheidenheid aan se-
cundaire zwavelverbindingen: γ-glutamyl peptiden en alliinen (S-alk(en)ylcysteine sul-
foxiden). Deze verbindingen vormen een potentiële sink voor gereduceerd zwavel, aange-
zien hun gehalte in uienbollen tot 80 % van de organische zwavelfractie kan bedragen. 
Daardoor is ui een interessante soort om onderzoek naar het zwavelmetabolisme aan te 
doen. Over het gehalte aan secundaire zwavelverbindingen in jonge zaailingen (voor het 
begin van de bolvorming) is echter minder bekend. Het is algemeen bekend dat atmosfe-
risch waterstofsulfide (H2S) toxisch is voor planten, hoewel er een grote variatie tussen 
plantensoorten bestaat in de gevoeligheid voor H2S. In tegenstelling tot de schadelijke 
effecten kan H2S, dat via de bladeren wordt opgenomen, ook door planten worden ge-
bruikt als zwavelbron, wat voordelig kan zijn wanneer de zwaveltoevoer naar de wortels 
gelimiteerd is. Studies naar de mogelijke interactie tussen atmosferische (via het blad) en 
pedosferische (via de wortel) zwavelvoeding verschaffen inzicht in de regulatie van de 
opname van sulfaat en de assimilatie van zwavel en de signaal-transductie-wegen die 
hierbij betrokken zijn. Het algemene doel van dit onderzoek was om een beter inzicht te 
krijgen in de regulatie van het zwavelmetabolisme in planten. Specifiek werd de rol van 
secundaire zwavelverbindingen als mogelijke sink voor atmosferische zwavel bestudeerd 
en hoe deze sink werking de metabolisatie van H2S en de opname en assimilatie van sul-
faat zou kunnen beïnvloeden. 

In Hoofdstuk 2 worden de gebruikte materialen en methoden beschreven. Allium cepa 
(ui) cv. Nerato is in het proefschrift gebruikt als proefplant. Jonge zaailingen (3-6 weken 
oud) werden opgekweekt op een voedingsoplossing met of zonder sulfaat en blootgesteld 
aan verschillende concentraties H2S. 

De invloed van atmosferische H2S depositie (opname) op de groei en het zwavel- en 
stikstofmetabolisme werd onderzocht in Hoofdstuk 3. Bij toenemende H2S concentratie 
vertoont de H2S opname een verzadigings kinetiek. De maximale opnamesnelheid van 
H2S (JH2Smax) en de H2S concentratie waarbij ½JH2Smax word bereikt (KH2S) van ui wa-
ren relatief hoog in vergelijking met andere soorten. Bij langdurige blootstelling aan H2S 
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blijkt dat pas bij een H2S gehalte van 0.3 µl l-1 de groei enigszins is geremd. Blootstelling 
aan H2S resulteerde in een verhoogd gehalte aan sulfaat, thiolen en totaal zwavel in de 
spruit, terwijl dit in de wortels onveranderd bleef. Er was een lichte toename in het totale 
stikstofgehalte in de spruit, terwijl de gehaltes aan nitraat en vrije aminozuren nauwelijks 
beïnvloed waren. Langdurige blootstelling aan 0.15 µl l-1 H2S resulteerde in een accumu-
latie van sulfaat en organisch zwavel en in een afname van de organische stikstof/zwavel 
verhouding (N/S ratio) in de spruit van verschillende cultivars van Allium cepa (ui), Alli-
um fistulosum (stengelui) en Allium porrum (prei). De organische N/S ratio nam af met 
toenemende H2S concentratie (van circa 40 naar 10), wat toegeschreven kon worden aan 
een toename in non-eiwit organische zwavelverbindingen. Aangezien de molaire N/S ra-
tio in γ-glutamyl peptiden en alliinen ≤ 2 is, kan de substantiële toename in de organische 
zwavelfractie in de spruit bij blootstelling aan H2S waarschijnlijk toegeschreven worden 
aan een toename in het gehalte aan secundaire zwavelverbindingen als γ-glutamyl pepti-
den en/of alliinen.  

In Hoofdstuk 4 werd de invloed van kortstondige H2S begassing en zwavelvoeding op 
het zwavelmetabolisme van ui onderzocht. Ui kon atmosferisch zwavel gebruiken als 
enige zwavelbron voor de groei. Atmosferisch H2S werd snel ingebouwd in thiolverbin-
dingen, waaronder cysteine, en vervolgens in andere zwavelverbindingen in de spruit. De 
accumulatie van zwavelverbindingen in de spruit verliep vrijwel lineair met de concentra-
tie en de duur van de H2S begassing. Blootstelling aan concentraties van 0.15 tot 0.6 µl l-1 
H2S gedurende een week was niet van invloed op het zwavelgehalte in de wortels van ui. 
Secundaire zwavelverbindingen waren waarschijnlijk een sink voor atmosferische H2S en 
de accumulatie van zwavel bij H2S begassing kon voor een groot deel worden toege-
schreven aan een toename in het gehalte aan γ-glutamyl peptiden en/of alliinen. Boven-
dien was er bij H2S begassing een substantiële toename in het sulfaatgehalte in de spruit. 
Deze sulfaataccumulatie zou het gevolg kunnen zijn van transport vanuit de wortel, oxi-
datie van opgenomen atmosferische H2S en/of van afbraak van geaccumuleerde secundai-
re zwavelverbindingen. Onderzoek naar de interactie tussen atmosferische en pedosferi-
sche zwavelvoeding liet zien dat H2S begassing niet resulteerde in een terugkoppeling op 
de sulfaatopname in de wortels. 

In Hoofdstuk 5 werd ui blootgesteld aan lage concentraties H2S om te onderzoeken in 
hoeverre H2S gebruikt kon worden als zwavelbron voor de groei tijdens zwavelgebrek. 
Twee weken sulfaatgebrek leidde tot een afname in de biomassaproductie van de spruit, 
met een afname in de spruit/wortel verhouding tot gevolg, en tot een toename in het dro-
gestofgehalte in zowel de spruit als de wortels. Het resulteerde bovendien in een afname 
van de gehaltes aan totaal zwavel, sulfaat en organisch zwavel en in een afname in de sul-
faat/totaal zwavel verhouding. De symptomen van zwaveldeficiëntie waren niet aanwezig 
wanneer de planten tegelijkertijd werden begast met lage concentraties H2S (0.05, 0.1 en 
0.15 µl l-1), wat aantoont dat H2S gebruikt kon worden als zwavelbron voor de groei. H2S 
begassing resulteerde zelfs in een lichtelijk verhoogde biomassa productie in zwavelsuf-
ficiënte planten, die niet verklaard kon worden. De toename in het totaal zwavel gehalte 
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na een H2S begassing van twee weken, was minder groot in de tweede week. Dit was 
mogelijk te verklaren door een afname in de H2S opname (als gevolg van een evenredige 
afname in de bladoppervlakte verhouding), door een afname in de sulfaatopname door de 
wortels en/of door de vorming van vluchtige (secundaire) zwavelverbindingen. 

Naast H2S (waterstofsulfide) kan ook SO2 (zwaveldioxide) gebuikt worden als zwa-
velbron voor de groei van planten. Verschillende aspecten van het metabolisme van at-
mosferische zwavelgassen (H2S, SO2) werden bestudeerd in Hoofdstuk 6. De aanwezig-
heid van toxische effecten van H2S werd niet alleen bepaald door de concentratie maar 
ook door de duur van de begassing. Langdurige blootstelling (38 dagen) aan ≥ 0.3 µl l-1 
H2S resulteerde in een sterke reductie in de biomassa productie van de spruit. H2S begas-
sing leidde tot een afname in de organische N/S ratio bij alle concentraties (0.15-0.6 µl l-1 
H2S), wat verklaard kon worden door een toename in secundaire zwavelverbindingen en 
niet door veranderingen in het gehalte aan sulfolipiden. De laatste nam zelfs af bij H2S 
begassing wanneer het werd uitgedrukt op lipidebasis. SO2 begassing resulteerde in een 
accumulatie van sulfaat en totaal zwavel in de spruit, terwijl de gehaltes in de wortels on-
veranderd bleven. In tegenstelling tot H2S leidde SO2 begassing niet tot een toename in 
organische (secundaire) zwavelverbindingen. Dit toont aan dat deze verbindingen slechts 
een sink vormen voor gereduceerd atmosferisch zwavel, wanneer zowel de opname van 
sulfaat door de wortels alsmede de sulfaatreductie in de spruit omzeild worden.  

In Hoofdstuk 7 werd de invloed van atmosferische H2S en pedosferische sulfaat voe-
ding op de opname van sulfaat, de expressie van sulfaattransporters en de activiteit van 
O-acetylserine(thiol)lyase onderzocht. Een week zwavelgebrek resulteerde in een ver-
dubbeling van de sulfaatopnamecapaciteit, hoewel dit niet vergezeld ging van een induc-
tie in de genen van sulfaattransporters. H2S begassing resulteerde niet in veranderingen in 
de netto sulfaatopname en in de activiteit van O-acetylserine(thiol)lyase, wat aantoont dat 
ui anders gereguleerd is dan bijvoorbeeld boerenkool (Brassica oleracea). Begassing ge-
durende negen dagen met 0.3 µl l-1 H2S leidde tevens tot een verdubbeling in de gehaltes 
aan totaal zwavel, sulfaat en organisch zwavel. Na stopzetting van de begassing nam het 
totale zwavelgehalte geleidelijk af, wat toegeschreven kon worden aan een verdunnings-
effect ten gevolge van de groei. Het organische zwavelgehalte daalde echter sneller dan 
het sulfaatgehalte in de eerste dagen na stopzetting van de begassing, wat slechts gedeel-
telijk verklaard kan worden door de groei. Deze extra daling kan veroorzaakt zijn door 
afbraak van opgehoopte organische (secundaire) zwavelverbindingen, door de vorming 
van vluchtige organische zwavelverbindingen en/of door een afname van de sulfaatreduc-
tie als gevolg van de H2S begassing.  

De accumulatie van zwavelhoudende verbindingen tijdens H2S begassing en de in-
vloed van zwavelvoeding op de regulatie van de sulfaatopname en reductie in ui werden 
besproken in Hoofdstuk 8. In Allium soorten, in het bijzonder de ui (Allium cepa L.), 
wordt de zwavelhuishouding anders gereguleerd dan in andere soorten waarin H2S meta-
bolisme bestudeerd werd. Hoewel ui een relatief lage zwavelbehoefte heeft met betrek-
king tot de groei, heeft deze soort een hoge H2S opname capaciteit. De aanwezigheid van 
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hoge gehaltes aan secundaire zwavelverbindingen, die als een sink voor zwavel zouden 
kunnen dienen, evenals een lage gevoeligheid voor de toxische effecten van H2S, maken 
ui een interessante soort om de invloed van H2S op het zwavelmetabolisme te onderzoe-
ken. H2S begassing resulteerde in een accumulatie van totaal zwavel in alle soorten en 
cultivars van Allium die onderzocht werden. Het bepalen van de samenstelling van deze 
opgehoopte zwavelverbindingen was ingewikkelder. Een groot deel bestond uit sulfaat 
(40-50 %, voornamelijk afhankelijk van de leeftijd van de planten), waarvan de oor-
sprong niet duidelijk was. Accumulatie van organisch zwavel kon verklaard worden door 
verhoogde gehaltes aan secundaire zwavelverbindingen en thiolen, maar niet door zwavel 
in eiwitten en sulfolipiden. Deze data werden grotendeels bevestigd door XANES spec-
troscopie. Zwavelgebrek resulteerde in een verhoogde opnamecapaciteit, welke niet ver-
gezeld werd van een duidelijke toename in de expressie van sulfaattransporters. Verder 
onderzoek zal nodig zijn om deze boeiende observatie te verklaren. H2S begassing had, in 
tegenstelling tot Brassica oleracea, geen invloed op de sulfaatopname in ui. Het bepalen 
van de expressie van de genen, eiwitgehaltes en activiteit van APS reductase bij verschil-
lende atmosferische en pedosferische zwavelvoeding, zal de volgende stap zijn in het be-
studeren van de regulatie van het zwavelmetabolisme in ui. 
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