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Nota'svanhet Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dusgeenofficiëlepublikaties.
Hun inhoud varieert sterk enkan zowel betrekking hebben op een
eenvoudige weergave van cijferreeksen,alsop een concluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Inde meeste gevallen zullen
deconclusies echtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nogniet isafgesloten.
Bepaalde nota's komennietvoorverspreiding buitenhetInstituut
in aanmerking
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1.INLEIDING

Indeperiode1986-1987hebbenzichkontaktenontwikkeld tussenhetICWen
deUniversiteitvanDebrecen,dieinoktober 1987toteensamenwerkingsovereenkomst leidden.Uitvoeringvandezeovereenkomst isgebrachtonder
hetwerkprogrammavoorwetenschappelijklandbouwkundigonderzoek,zoals
overeengekomentussendeMinisteriesvanLandbouwvanNederlanden
Hongarije.

DesamenwerkingtussenhetICWendeUniversiteitvanDebrecenrichtzich
ineersteaanlegopfysischeeigenschappenvanenprocessen inzwarekleigrondenenopsimulatievandevochtbalansengewasproduktievandezegronden.DeICW-interesseinsamenwerkingopditgebiedbetrefttoepassingen
verificatievanontwikkeldewaterbalansmodellenopzwellendeenkrimpende
grondendieduidelijkverschillenvandieinNederland.VanuitdeUniversiteitvanDebrecenwordtsamenwerkingnagestreefdomkennisenervaringop
tedoenmetbodemvochtbalans-engewasproduktiemodellen.

Doelvandestudiereiswasnadereconcretiseringvandesamenwerkingmetde
Universiteit vanDebrecendoorhetselecterenvaninonderzoek tenemen
grondenenhetvastleggenvandaadwerkelijkeuitwisselingvanonderzoekers.
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2.PROGRAMMA

Ma22aug.:•VluchtAmsterdam -Boedapest
• Boedapest-Debrecenperauto (prof.dr.G.Szasz)
Di23aug.:•Verwelkomingdoorprof.SzaszinRectoraatvande
Universiteit
• BezoekaanAgrometeorologischObservatoriumvande
Universiteit (prof.dr.G.Szasz)
• BezoekendiscussieopInstituteofProductionDevelopment
vandeUniversiteit (dr.J.Ecsedi)
• BezoekendiscussieopDepartmentofMelioration
(dr.B.Hornyikendr.P.Megyeri)
• SightseeinginDebrecen

Wo24aug.:•BezoekendiscussieopResearch InstituteoftheAgricultural
University ofDebrecen,inKarcag
(dr.L.Blaskó,prof.dr.G.Szasz)
• BezoekaanExperimental Stationforresearchonsaltaffected
soils 'Karcagpuszta'
(dr.L.Blaskó,prof.dr.G.Szasz)
• Bezoekaandrainage-irrigatieproefveld inHajdüszoboszló
(dr.P.Megyeri,dr.S.Csuhai)
Do25aug.:•Bezoekaanlandbouwcoöperatie 'Rakóczi'inFöldes
(prof.dr.G.Szasz)
• Bezoekaanirrigatie-bemestingsproefveld inLâtokép
(dr.W.Zilinyi,prof.dr.G.Szasz)
• Slotdiscussiemetprof.dr.G.Szasz
Vr26aug: •Debrecen-Boedapestperauto
•VluchtBoedapest-Amsterdam
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3.UNIVERSITEITVANDEBRECEN

HetbezoekaandeUniversiteitvanDebrecenbestonduiteenveldbezoekaan
hetmeteorologischobservatorium eneendiscussiemiddag.

3.1.AgrometeorologischObservatorium
Opditobservatorium wordensindslangetijddiversegegevensverzameld.
Sinds1963zijndevolgendewaarnemingenverricht:
-4xpermaandbodemvochtgehaltes (gravimetrischenmetde
neutronensonde)
-neerslag
-openwaterverdamping
2Jaargeleden iseenautomatischmeetstationgeïnstalleerd.Hierworden
elkuurdevolgendewaarnemingenverricht:
- luchttemperaturen
-windsnelheden
-CO2gehaltevandelucht
-straling (BowenRatio)
-bodemtemperatuur
-neerslag
Inaangrenzendeproefveldenwordtsinds2jaarmaisengrasopbrengst
bepaald.Ook indezepercelenwordenvochtprofielengemeten.
Debodemvanhetmeteoveldbevat20-25%lutum,eigenschappenalsporositeit,buikdichtheid,Ksat,pF-curvezijnregelmatigbepaald.

3.2.Advies-enOntwikkelingsinstituut
EriseenbezoekgebrachtaanhetAdvies-enOntwikkelingsinstituut,gehuisvest inhetzelfdegebouwalsdeuniversiteit.Elkonderwijscentrum,

WA/HONG

onderzoeksinstituut en dergelijke inHongarije heeft zo'n adviesgroep om
onderzoeksresultaten over te brengen naar de praktijk. Zo'n adviesgroep is
onafhankelijk en ontvangt ook geen geld van het centrum waar het aanverbonden is.Ook de overheid subsidieert niet. Inkomsten komen enkel uit
betalingen van landbouwbedrijven etc.voor gegeven adviezen.

Een adviesgroep bestaat uit 20-30 personen. Intotaal zijn zo'n 200-300
adviesgroepen actief inHongarije. Er bestaat een coördinerend comité, dat
toestemming moet verlenen voor het oprichten van een adviesgroep. Inprincipekan iedereen zo'n groep opstarten.Voorbeelden van projecten waarmee
het advies enontwikkelings instituut van Debrecen veel geld heeft verdiend
zijn:
- het ontwikkelen van een stro-omhullingsmachinevoordrains;
- het ontwikkelen van een computerplanningssyteem voor de landbouw.

3.3. Department of Amelioration

Een onderdeel van het advies en ontwikkelings instituut ishet "Department
ofAmelioration" dat zich vooral specialiseert inadviezen op het gebied
van bodemverbetering, drainage en irrigatie. Dit departement houdt zich
o.a. bezigmet:
- verstopping vandrains;
- de ontwikkeling van een gecombineerd infiltratie/drainage systeem waarbij
1 buizensysteem wordt gebruikt voor water aan-en afvoer.

Het betreft een volautomatisch systeem waarbij het moment van irrigatie
bepaald wordt door de computer. Hiertoe worden criteria ingevoerd als:
"Wanneer degrondwaterstand lager wordt dan 1,2 m of de pFwaarde van de
bovengrond boven 3 stijgt,open dewater toevoer.Als de grondwaterstand
weer gestegen is tot 80 cm ofwanner de pF-waarde van de bovengrond tot 2
isgedaald, sluit dan de watertoevoer".
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4.RESEARCH INSTITUTEOFTHEAGRICULTURALUNIVERSITYOFDEBRECENTEKARCAG

Ditinstituut isin1947opgerichtmetalstaakonderzoek terverbetering
vandelandbouw inhetgebied.Hetinstituutheeft229medewerkerswaarvan
25onderzoekers,40onderzoeksassistenten enderesttechnischeenproefveldmedewerkers.Erzijn4onderzoeksafdelingen vanelkca.15mensen:
-Grondbewerking
-Verbeteringzoutegronden
-Gebruikverbeterdegronden
-Plantenteelt
Daarnaastzijnernogtwee 'groepen',eenvoorgraslandeneenvooreconomischonderzoek.Hetonderzoekvanhetinstituutwordtdoordeuniversiteit
geprogrammeerd engecoördineerd.Vanhetbudgetkomt50%vandestaaten
moet50%viaopdrachtverwervingwordenbinnengehaald.Naastproefveldenin
dedirecteomgevingbeschikthetinstituutovereenaantalproefaccomodatiesverspreid overhetgebied.Tijdensonsbezoek istoelichtinggegeven
ophetwerkvanhetfysische laboratorium,opeenlysimeteropstellingenop
proevenuitgevoerd ophetproefveldvoorzoutegronden 'Karcagpuszta'.

4.1.Fysisch laboratorium

Ditiszeereenvoudiguitgerustennoginontwikkeling.Naastalgemenebepalingenalsorganisch stofgehalte,textuur,volumiekemassaetc.worden
ookdepF-curveende (on)verzadigdedoorlatendheid bepaald.Delaatste
slechtstoteenvochtspanningvancirca100cmviaeenconstantefluxmethode.AardigwastehorendatdetoegepastepF-bepalingsmethode(zandbak)doordr.Varalyaivanuithet ICWdaargeïnstalleerdwas.

4.2.Lysimeterstation
Delysimeteropstellingbestaatuit42propileenvatenvan2mdiepeneen
doorsnedevan95cm.Hierinbevindenzich18ongestoordeen24gestoorde
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monolietenvantweewatbetreftkleigehalteverschillendegronden:een
meadowenalluvialsoil.Beidegrondenhebbeneenvergelijkbareverdeling
vanzoutoverdediepte.Delysimeter isin1985ingebruikgenomen.Doel
vanhet lysimeteronderzoek isdeoptimaliseringvandewaterhuishoudingvan
zouteenvanzwaregronden.Hiertoezijnerlysimeterswaarindegrondwaterstandnietwordtbeheerstenanderenwaarindegrondwaterstand op90,
120en170cmwordtgehandhaafd,deelsmetendeelszonderdrainageop90cm.

Indelysimeterswordengemeten:hoeveelheidenkwaliteitvanaf-enaangevoerdewater,vochtgehaltemetdediepte (neutronensonde),temperatuur,
zoutgehalte.Daarnaastwordendebelangrijksteweerparametersgemeten.Veel
wordtgedaanaandeautomatischeopslagvantalrijkemeetgegevens.Zoverlooptmetingenopslagvandetemperatuurenzoutconcentratiesvolledig
automatisch.

4.3.Proefveldvoorzoutegronden"Karcagpuszta"
Ditproefveld,aangelegd in1977,ligtopeenzoutegrondopkorteafstand
vanhetinstituut.Debodem iseensolonetzmetgeringevruchtbaarheid.Er
komen2profielenvoor:éénmetdeB-horizont directaanmaaiveldenéén
metdunneA-horizont.NaarmatedeA-horizontdikker is,isdebodembeter.
DeB-horizontheeftslechtefysischeenchemischeeigenschappenvanwegehet
hogeNa-gehalte.Ophetproefveldwordeneffectenvandevolgendeverbeteringsmaatregelenonderzocht:
-drainage:diepte 1m;afstanden5,10en15m
-kalkengipsoppervlakkigtoegepastenvermengdmetB-hor
-woelentot60cm
Verreweghetmeesteffectiefopdezezoutegrondenbleekbeheersingvande
grondwaterstand doormiddelvandrainagetezijn.
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5.DRAINAGE-IRRIGATIEPROEFVELD BIJHAJDUSZOBOSZLO

Erwerdeenbezoekgebrachtaaneendrainage-irrigatieproefveldbij
Hajduszoboszlo.Inditproefveldwerden2systemenvergeleken:
1)waterwordtaan1kantdedrainbuizen ingelatenenstroomteraande
anderekantuit;
2)waterstroomtaandezelfdekantinenuit.
Specialeaandachtgaatuitnaardeeffectenvandesystemenmetbetrekking
totverzouting.
Dedrainsliggen15-20-25mafstandopeendieptevan1meter.
Eengrootaantalvandebijhetproefveldbehorendemetingenwordenautomatischmeteendataloggergeregistreerd.Hetgaathierbijomneerslag,
pF-waardevandebodem,waterhoogtes indekanalenengrondwaterstanden.
Ookwatergiftenwordenbestuurd doordedatalogger.
HetprincipevandepF-metergekoppeld aandedatalogger interesseerdeons
bijzonder.Helaaswaserniemandaanwezigdieonsditprincipekon
uitleggen.

6.LANDBOUWCOÖPERATIE"RAKOCZI"INFOLDES

Dezecoöperatiestaatbekendalseenvandebeste inHongarijeenwerkt
vee]samenmetdeuniversiteitvanDebrecen.
Detotaleoppervlaktevandecoöperatiebedraagt 10000ha.
Gewassen:
2000hawintertarwe

opbrengst:6,5ton/ha

2300hamais

9

ton/ha (20-30ton/haSilomais]

1000haalfalfa

8 ton/ha

800 hasuikerbieten (15-16 %suiker) 40-45ton/ha
650 hazonnebloem
300 hasorghum
300 haerwten

6 ton/ha
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Vee:
900melkkoeien

(5500l/koe.jaar)

900kalveren
6500schapen
20000legkippen
3000000braadkippen
Ophetbedrijfwerken1300mensenwaaronder 100ineeneigenconservenfabriek.
Demarktprijzenzijnconstantenwordendoorderegeringvastgesteld.
Opdeboerderijworden insamenwerkingmetdeuniversiteitenkele
experimentenuitgevoerd.Zowordtereenvergelijkinggemaakttussen:
-eenlineair irrigatiesyteemvan1100mlengtedatoverhetveldwordt
geredenmeteensnelheidvan90meterperuur.Omdathetveld1800m
langisduurteenvolledige irrigatie20uur.Hierbijisdan5mmwater
gegeven.Voordezegift isongeveer250literbenzinenodig;
-eendripirrigatiesysteem;
- infiltratieviadrains;
-sprinklerirrigatie.
Vanalleveldenwordtdewatergiftendegewasopbrengstenbijgehouden.
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7. IRRIGATIE-BEMESTINGSPROEFVELD BIJ LATOKEP

BijLatokep werd een 30ha irrigatieproefveld met diverse bemestingstrappen
bezocht.
Op dit proefveld gaat het om de relatiewatergift-bemesting-grondbewerkinggewasopbrengst.

3 Gewasrotaties worden vergeleken:
- wintertarwe-mais-sojabonen
- wintertarwe-mais
- mais

Binnen deze systemen worden bemesting, grondbewerking en irrigatiegift
gevarieerd. Er wordt geirrigeerd met een druppel-irrigatiesysteem.
Uitgevoerde metingen zijn:
- neerslag
- meteogegevens
- gewasproduktie
- planthoogte
- LAI
- Bodemvochtprofielen (2-wekelijks)

De neerslag inhet groeiseizoen bedraagt ongeveer 150mm. De potentiële
verdamping 500mm. De bodem ter plekke iseen Chernozem met 2-3 %organische stof inde bovenste meter van het profiel. pH=6.5, 45-50 %lutum,
porositeit 50 %. De grondwaterstand isongeveer 5m.
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8.AFSPRAKENTENAANZIENVANVERDERESAMENWERKING
Inhetafsluitendgesprekmetprof.dr.G.Szaszkwamnaarvorendateen
IAC-fellowshipvan6maandenvooreenmedewerkervandeUniversiteitvan
DebrecenbijhetICW,zoalsindeovereenkomstvanoktober 1987voorgenomen,in1989zekernietgerealiseerdkanworden.InhetkadervandeovereenkomsttussendeMinisteriesvanLandbouwvanNederland enHongarijeis
voorzowel 1988als1989slechts1IAC-fellowship-beursvaneenhalfjaar
vooreenHongaarseonderzoekerbeschikbaargesteld.Dezezijnhelaasniet
bijdeUniversiteitvanDebrecenterechtgekomen.Welzullendoorprof.
Szasztijdigpogingenondernomenwordenominhetprogramma 1990-1991zo'n
beursteverwerven.

Metdezebeperkingzaldesamenwerkingzichrichtenopdesimulatievande
waterbalansvaneentweetalHongaarsebodems,éénbijDebrecenendeander
uitKarcag.VandeDebrecenbodem zijndebenodigdebodemfysischegegevens
enwaarnemingsreeksenvanbodemvochtgehalteenklimaatsgegevensbeschikbaar
vanaf 1964.VoordeKarcagbodemmoetendezenoggrotendeelswordenverzameld.
Devolgendeafsprakenwerdengemaakt:
-DoorhetICWzalwordenaangegevenwelkegegevensnodigzijnvoormodeltoepassingenhoedezeuitoogpuntvaninvoerhetbestkunnenworden
vastgelegd.
- Inmei 1989zaleenhongaarsbiomathematisch onderzoeker 20dagenophet
ICWverblijvenomkennisenervaringoptedoenvanophetICWontwikkeldegebruiktemodellenvandebodemvochtbalans.Hiertoebrengthijde
benodigdebodem-enklimaatsgegevensmee.Naterugkeer installeerthij
hetmodelopdeUniversiteitvanDebrecenvoortoepassinginHongarije.
-Doorhet ICWzullendevoorscheurendegronenontwikkeldewaterbalans
modellenwordengetestdoortoepassingopdeKarcagbodem.
- Innovember-december 1989gaat ir.J.J.B.BronswijknaarDebrecenvoor
een6-daagseworking-sessionmetzijnHongaarsecounterpart.
-Beidebezoekenwordenuitgevoerd inhetkadervandeovereenkomsttussen
deMinisteriesvanLandbouwvanNederlandenHongarije.
- Inhetnajaarvan1989zalprof.dr.G.SzaszWageningenbezoekenvoor
uitwerkingvandesamenwerking indevolgendejaren.
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