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SUMMARY 
 

Floral volatile benzenoids and phenylpropanoids (FVBPs) emitted by Petunia 
can attract pollinators. Variation in the composition of the FVBP mixture and the 
timing of their emission is linked with pollinator preferences. We used the recently 
sequenced genomes of P.axillaris axillaris N (PaxiN) and P. integrifolia inflata S6 
(PinfS6) to determine the genetic basis of differences in FVBP biosynthesis and 
emission between these two wild Petunia species (CHAPTER 1). First we measured 
FVBP biosynthesis and emission by PaxiN and PinfS6. Our data confirmed that PaxiN 
emits a bouquet of volatiles in a rhythmic manner, peaking at the onset of the dark 
period. We confirmed that PinfS6 emits high amounts of benzaldehyde and showed 
that its biosynthesis and emission are also rhythmic. Benzaldehyde biosynthesis and 
emission peak during daytime in PinfS6. Moreover, PinfS6 also emits small amounts of 
isoeugenol and eugenol (CHAPTER 2). Studying the genomes of PaxiN and PinfS6 did 
not reveal the genetic basis of the differences in FVBP biosynthesis and emission 
(CHAPTER 1). Therefore we studied the transcript levels of FVBP biosynthetic genes, 
regulators and transporters at the onset of the dark period, when both species make 
FVBPs. Transcript levels of many FVBP genes was higher in the fragrant PaxiN 
compared to the less fragrant PinfS6, from which PaxiN is derived. For example the 
transcription factor PH4, which regulates emission of FVBPs, is higher expressed in 
PaxiN than PinfS6. This could explain the higher rate of FVBP emission that we 
observed in PaxiN (CHAPTER 2). Interestingly, the rhythm of the transcript levels of a 
key transcriptional regulator of the pathway, ODORANT1 (ODO1), was similar in PaxiN 
and PinfS6 (CHAPTER 2). This is surprising because ODO1 is known to regulate the 
timing of FVBP biosynthesis in Petunia. We propose that a different regulator, possibly 
EMMISSION OF BENZENOIDSII (EOBII), causes the difference in timing of FVBP 
biosynthesis between PaxiN and PinfS6 (CHAPTER 6).  

ODO1 is known to regulate the precursor supply to the FVBP pathway by 
binding to the promoter of 5-ENOLPYRUVYLSHIKIMATE-3-PHOSPHATE SYNTHASE1 
(EPSPS1). We showed that not only EPSPS1, but most genes in the shikimate, 
arogenate and C6-C3 branch of the FVBP pathway are regulated by ODO1. This was 
observed when comparing the transcript levels of these genes between P. hybrida cv. 
W115 wild type plants and an ODO1 silenced line (ODO1-ir) and confirmed by 
chromatin immunoprecipitation followed by sequencing (ChIP-seq) of P. hybrida cv. 
W115 pODO1:GFP-ODO1 plants (CHAPTER 3). Especially L-PHENYLALANINE AMMONIA 
LYASE1 (PAL1), EPSPS1 and ISOEUGENOL SYNTHASE (IGS) are under strict 
transcriptional regulation of ODO1 (CHAPTER 3). Interestingly, in PaxiN also many 
genes in the shikimate, arogenate and C6-C3 branches are higher expressed compared 
to PinfS6 (CHAPTER 2). This might be caused by the slightly higher expression of ODO1 
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in PaxiN compared to PinfS6 (CHAPTER 2). While the precursor supply of the FVBP 
pathway and biosynthesis of C6-C3 volatiles is regulated by ODO1, the C6-C2 and C6-C1 
branches of the FVBP pathway seem not to be under strict control of ODO1 (CHAPTER 
3). Unlike the majority of the shikimate, arogenate and C6-C3 genes, the genes in the 
C6-C1 and C6-C2 pathways do not display a general increase or decrease upon silencing 
of ODO1 (CHAPTER 3&6). The C6-C1 and C6-C2 genes CINNAMATE-COA LIGASE1 (CNL1), 
S-ADENOSYL-L-METHIONINE:BENZOIC ACID/SALICYLIC ACID  CARBOXYL  
METHYLTRANSFERASE1 (BSMT1) and BENZOYL-COA:BENZYLALCOHOL/2-
PHENYLETHANOL BENZOYLTRANSFERASE1 (BPBT1) are known to play an important 
role in the evolution of FVBP biosynthesis and pollination. However, the transcriptional 
regulation of these branches and genes remains poorly understood (CHAPTER 6). We 
mined the RNA-sequence data of the P. hybrida cv. W115 ODO1-silenced line to 
identify unknown regulators of FVBP biosynthesis. We have identified five 
transcription factors with a putative role in FVBP biosynthesis. In addition we identified 
two copies of PHOSPHOLENOLPYRUVATE TRANSPORTER (PEPT) and CINNAMYL 
ALCOHOL DEGYDROGENASE (CAD). Silencing of CAD1 and CAD2 showed that CAD1 is 
involved in the precursor supply for isoeugenol and eugenol biosynthesis (CHAPTER 3). 

In the second part of this thesis we have switched the focus to regulation at the 
protein level. Regulation of the FVBP pathway has mainly been studied at the genomic 
and transcript level. However, transcript levels do not necessarily translate directly to 
protein levels and protein activity. For example, activity level of PAL, but not of BSMT, 
has been shown to correlate with its transcript level. We showed that ODO1 protein 
levels are low in the morning and high in the evening, similar to the transcript levels of 
ODO1 (CHAPTER 4). Rhythmic turnover of ODO1 proteins is required for ODO1 to 
determine the rhythmicity of the FVBP pathway and confirms the key role of ODO1 in 
regulating FVBP biosynthesis. This cycling of ODO1 at the protein level indicates that 
ODO1 is actively targeted for degradation by for example ubiquitination or 
phosphorylation. Immunoprecipitation and western-blotting of GFP-tagged ODO1 
revealed a posttranslational modification of ODO1 (CHAPTER 4). This modification had 
the same size as INTERACTING PARTNER OF ODO1 number 2 (IPO2) identified by a 
yeast-2-hybrid (Y2H). Besides IPO2, ODO1 also interacts with IPO1. IPO1 and IPO2 
could potentially change the activity or localization of ODO1 (CHAPTER 5). Surprisingly 
IPO1 and IPO2 are not the type of proteins that are usually found to interact with MYB 
transcription factors such as ODO1. The other transcription factors (WRKY3, WRKY4, 
HSTF-B3 and HSF24) identified in the ODO1 silenced RNA-seq data, besides MYB308, 
are also not the typical phenylpropanoid and benzenoid regulators (CHAPTER 3). 
Therefore we propose that these putative, atypical regulators of FVBPs biosynthesis 
and the regulation at the protein level of proteins involved in FVBP biosynthesis and 
emission needs further investigation (CHAPTER 6). 
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SAMENVATTING 
 
 De bloemgeur van Petunia bestaat uit vluchtige benzenoïde en 
fenylpropanoïde geurstoffen, die bestuivers kunnen aantrekken. De tijd waarop de 
bloemgeur wordt gemaakt en de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de 
bloemgeur houden verband met het type bestuiver van de specifieke Petunia soort. 
Wij hebben de recentelijke gepubliceerde genoom sequenties van twee verschillende 
wilde Petunias, P.axillaris axillaris N (PaxiN) en P. integrifolia inflata S6 (PinfS6), 
gebruikt om de genetische basis verantwoordelijk voor de verschillen in 
bloemgeurbiosynthese en emissie tussen deze twee Petunia soorten te bestuderen 
(Hoofdstuk 1). De complex geurende PaxiN is waarschijnlijk een afstammeling van de 
minder complex geurende PinfS6. Allereerst hebben wij de samenstelling van de 
bloemgeur en het ritme van bloemgeurbiosynthese en emissie bepaald in deze 
Petunia’s. Onze metingen bevestigen dat bloemgeurbiosynthese en emissie ritmisch is 
in PaxiN. PaxiN begint ’s avonds met het maken van een bloemgeur bestaande uit 
verschillende vluchtige benzenoïde en fenylpropanoïde stoffen. Wij hebben ook 
bevestigd dat PinfS6 voornamelijk benzaldehyde maakt. Bovendien is de productie van 
benzaldehyde ritmisch en begint deze overdag in PinfS6. Daarnaast produceert PinfS6 
ook kleine hoeveelheden eugenol en isoeugenol (Hoofdstuk 2). Het bestuderen van de 
genoomsequenties van PaxiN en PinfS6 is niet voldoende om te begrijpen welke 
genetische verschillen verantwoordelijk zijn voor het verschil in bloemgeurbiosynthese 
en emissie tussen deze Petunia’s (Hoofdstuk 1). Daarom hebben wij ’s avond, op het 
moment dat zowel PinfS6 als PaxiN bloemgeur maken, de transcriptieniveaus van 
genen die betrokken zijn bij de biosynthese, regulatie en transport van bloemgeur 
bepaald. De transcriptieniveaus van veel van deze genen zijn hoger in PaxiN dan in 
PinfS6. Een voorbeeld hiervan is transcriptiefactor PH4. PH4 reguleert emissie van 
bloemgeur en de transcriptieniveaus van PH4 zijn hoger in PaxiN dan in PinfS6. Dit zou 
kunnen verklaren waarom PaxiN een hogere emissieratio van bloemgeur heeft dan 
PinfS6 (Hoofdstuk 2). De transcriptiefactor ODORANT1 (ODO1) is een belangrijke 
regulator van bloemgeurproductie in Petunia. Het is eerder aangetoond dat in 
sommige Petunia’s de dagelijkse cyclus in ODO1 expressie de timing van 
bloemgeurproductie bepaalt. Het verbaast dan ook dat er geen verschillen te vinden 
zijn tussen PaxiN en PinfS6 in hun dagelijkse ODO1 expressie die het verschil in timing 
van bloemgeurproductie kunnen verklaren. In plaats daarvan denken wij dat een 
andere transcriptiefactor, mogelijk EMISSION OF BENZENOIDSII (EOBII), 
verantwoordelijk is voor het verschil in timing van bloemgeurproductie tussen PaxiN 
en PinfS6 (Hoofdstuk 6).  

Het is bekend dat ODO1 de precursoraanvoer voor bloemgeurproductie, en 
daarmee bloemgeurproductie zelf, reguleert door te binden aan de promoter van 5-
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ENOLPYRUVYLSHIKIMATE-3-PHOSPHATE SYNTHASE1 (EPSPS1). Wij hebben 
aangetoond dat ODO1 naast EPSPS1 het grootste deel van de biosynthesegenen in de 
shikimate, arogenate en C6-C3 routes reguleert (Hoofdstuk 3). Wij hebben dit laten zien 
door de transcriptieniveaus van deze genen te vergelijken tussen wild type P. hybrida 
cv. W115 en een transgene P. hybrida cv. W115 lijn waarin ODO1 expressie onderdrukt 
wordt door middel van RNAi (ODO1-ir). Dit hebben wij bevestigd met chromatin-
immunoprecipitatie van ODO1 en daaropvolgend het sequencen van de gebonden 
DNA fragmenten (ChIP-seq) in P. hybrida cv. W115 pODO1:GFP-ODO1 planten 
(Hoofdstuk 3). Vooral L-PHENYLALANINE AMMONIA LYASE1 (PAL1), EPSPS1 en 
ISOEUGENOL SYNTHASE (IGS) blijken sterk door ODO1 gereguleerd te worden 
(Hoofdstuk 3). Vergeleken met PinfS6 komen in PaxiN ook veel genen in de shikimate, 
arogenate en C6-C3 route hoger tot expressie (Hoofdstuk 2). Het kan zijn dat dit 
veroorzaakt wordt door een iets hogere expressie van ODO1 in PaxiN vergeleken met 
PinfS6 (Hoofdstuk 2). Waar de precursoraanvoer voor geurproductie en de C6-C3 route 
gereguleerd worden door ODO1, lijken de C6-C2 en C6-C1 routes van de FVBP route niet 
sterk gereguleerd te worden door ODO1 (Hoofdstuk 3). De transcriptieniveaus van de 
biosynthesegenen in deze routes laten niet een duidelijk stijgende of dalende trend 
zien wanneer ODO1 onderdrukt wordt (Hoofdstuk 3 en 6). Alhoewel het bekend is dat 
de C6-C2 en C6-C1 genen CINNAMATE-COA LIGASE1 (CNL1), S-ADENOSYL-L-
METHIONINE:BENZOIC ACID/SALICYLIC ACID  CARBOXYL  METHYLTRANSFERASE1 
(BSMT1) en BENZOYL-COA:BENZYLALCOHOL/2-PHENYLETHANOL 
BENZOYLTRANSFERASE1 (BPBT1) een belangrijke rol spelen in de evolutie van 
geurproductie en bestuiving, is het onbekend hoe deze genen transcriptioneel 
gereguleerd worden (Hoofdstuk 6). Wij hebben de RNA-seq dataset van de P. hybrida 
cv. W115 ODO1-ir lijn gebruikt om nieuwe transcriptiefactoren te vinden met een 
mogelijke rol in geurproductie. Naast vijf transcriptiefactoren hebben wij twee kopieën 
van een PHOSPHOLENOLPYRUVATE TRANSPORTER (PEPT) en CINNAMYL ALCOHOL 
DEGYDROGENASE (CAD) gevonden. Door CAD1 te silencen met RNAi hebben wij laten 
zien dat CAD1 een rol speelt in de biosynthese van isoeugenol en eugenol (Hoofdstuk 
3). 
 In het tweede deel van deze thesis hebben wij de focus gelegd op de rol van 
eiwitniveaus en eiwit-eiwitinteracties in de regulatie van geurproductie. Hoewel 
transcriptieniveaus niet altijd direct te vertalen zijn naar eiwitniveaus en activiteit, is 
de regulatie van geurproductie voornamelijk bestudeerd op genetisch en 
transcriptieniveau. Het is bijvoorbeeld bekend dat de activiteitniveaus van PAL niet 
gerelateerd zijn aan de transcriptieniveaus van PAL, terwijl de activiteitniveaus van 
BSMT wel gerelateerd zijn aan de transcriptieniveaus van BSMT. Wij hebben laten zien 
dat de eiwitniveaus van ODO1 laag zijn in de ochtend en hoog in de avond, 
vergelijkbaar met de transcriptieniveaus van ODO1 (Hoofdstuk 4). Dit is belangrijk 
omdat ODO1 anders niet het ritme van geurproductie zou kunnen bepalen. Dit 
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bevestigt dat  ODO1 een sleutelrol heeft in de regulatie van geurproductie. De sterke 
wisseling in ODO1 eiwitniveaus gedurende de dag suggereert dat ODO1 actief 
afgebroken wordt door bijvoorbeeld het binden van ubiquitin of door fosforylatie. 
Immunoprecipitatie en anti-GFP western-blots van GFP-ODO1 onthullen een 
posttranslationele modificatie van ODO1 (Hoofdstuk 4).  De geschatte omvang van 
deze modificatie (12 kDa) komt overeen met de voorspelde grootte van een interactie 
partner van ODO1 (IPO2) gevonden door middel van een yeast-2-hybrid (Y2H) screen. 
Naast IPO2 blijkt ODO1 met nog een ander niet-gekarakteriseerd eiwit (IPO1) te 
interacteren, welke mogelijk de activiteit of lokalisatie van ODO1 kan veranderen 
(Hoofdstuk 5). Deze interacterende partners van ODO1 zijn niet de gebruikelijke 
interacterende partners van MYB transcriptiefactoren zoals ODO1. 

De meeste transcriptiefactoren geïdentificeerd in de ODO1-ir RNA-seq dataset 
(WRKY3, WRKY4, HSTF-B3 and HSF24) zijn niet de gebruikelijke regulatoren van 
benzenoïde en fenylpropanoïde biosynthese (Hoofdstuk 3). Daarom stellen wij voor 
dat deze potentiele, maar ongebruikelijke regulators van geurproductie, en de 
regulatie van geurproductie op eiwitniveau verder onderzocht moeten worden 
(Hoofdstuk 6).  
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