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Voorbereidingscommissie

Indeseriebijeenkomsten,welke indeloopvan1976werd georganiseerd
inhetkadervan"100jaar landbouwkundig onderwijs,voorlichting enonderzoek"vormdehetSymposium "Landbouwkundig Onderzoek inNederland" (Wageningen,18-19november 1976)deafsluiting.WatdeVoorbereidingscommissiemet
hetprogramma voordeze dagenvoor ogenstondwaseenontmoeting tussenonderzoek enmaatschappij enwelintweeledige zin.Enerzijds verslaguitbrengen-inzekeremate ookeenverantwoording naardemaatschappij inhoudendvan lopend onderzoek,uiteraardmeteenselectievanonderwerpen.Anderzijds
omvanuitdiewisselwerking onderzoekers nogeenseenattentie seintegevennaarproblemen,welkenuinhoofdzaak nogindefundamentele sfeerwordengeanalyseerd,maar waarin toekomstige opdrachtenvoor toegepastonderzoek zullen liggen.
/
Hetlandbouwkundig onderzoek bevindt zich m.i. ineenbevoorrechte positie indiezindatdemaatschappelijke betrokkenheid eenvanzelfsprekendheid is:"land-entuinbouw =voeding".Watspeelser ("agrarisch")geformuleerd door eenrecensentvaneenpublicatie over "100jaar landbouwkundig
onderwijs,voorlichting enonderzoek"indekarakterisering: "drie feestvarkens,wierwroeten endraven,snuffelen enstreveneenbreed spoorhebbengetrokken doordeNederlandse samenleving".Voorhetuitvoerenvaneen
hierin gelegen opdracht isineenlange reeksvanjareneenhechtsamenhangende onderzoekorganisatie gegroeid,waarbinnendeonderzoeker hetintenseplezier kanbeleventeervarendatermetzijn onderzoekresultaten
verderwatgebeurt.Daarbij vormt indeketen onderzoeker-teler-consument
deeveneens opjarenlange ervaring bogende enzichvoortdurend aanpassende
voorlichtingsdienst eenonmisbareschakel.
Bijeenstrevenookvoor andere sectorenvanmaatschappelijk dienstbaar
onderzoek tekomen toteenvergelijkbaar bindend kader moetm.i.wordenbedachtdatdesituatie daar,vergelekenmetderelatief homogene landbouwsector,veelalmeer complex isendatalleenviaeenjarendurendgroeiproceshetbelangrijke doelkanwordenbereikt.
De sterk aandebodem gebonden activiteiten indeland- entuinbouwkruisen andere activiteitsbanen vandeinmiddelsgevoedemens.Algemeenvoert
dit ooktotnaderewerkcontacten opterreinenvanonderzoek,waarvoor debeleidsverantwoordelijkheid mede onder andereministeries valtdandatvanLandbouw, zoalsVolksgezondheid enMilieuhygiëne enCRM.
Aldusmede vanuitdewerksituatie (basis)groeiende coördinatievanonderzoek zalhopelijk eenbijdrage leverenaanbeleidscoördinatie ophoger
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niveau,ook opdatdedienende functievanhet landbouwkundig onderzoek ten
opzichte vande gemeenschap nogduidelijker totuitdrukking zalkunnenkomen.

DEUITDAGING AANHET LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK

F.H.P.Trip,

Minieter

voor

Landbouwkundig onderzoek

wetenschapsbeleid

en

wetenschapsbeleid

Hetdoor de overheid gefinancierde landbouwkundig onderzoek inNederland omvat circa 4500medewerkers,deuniversiteiten endeLandbouwhogeschool inbegrepen.Er zijnongeveer 1000onderzoekers,die tezamen ongeveer
4000 onderzoekprojecten onderhunhoedehebben.Die onderzoekers zijnverspreid over rond 50onderzoekinstellingen en +_ 80universitairevakgroepen.De exploitatiekosten indesector landbouwkundig onderzoek bedragen
meer danéénkwartmiljard guldenper jaar.Volgens het Wetenschapsbudget
1977 (bijlage 10)bedragen deNederlandse uitgaven ophet aandachtsgebied
landbouwproduktiviteit en-technologie 0,075%vanhetbruto-nationaalprodukt.Alleen Ierland overtreft onsdaarin.HetNederlandse percentage
istweemaal zohoog alsdatvoor dehele Europese Gemeenschap (0,038°s
vanhetbruto-nationaal-produkt).
Metverontschuldiging voor deze cijferlawine;deze enanderecijferreeksen envergelijkingen hebben indenog jonge geschiedenis vanhetNederlandse Wetenschapsbeleid vaak dediscussie rondhet landbouwkundig onderzoekbeheerst.
Jarenlang moethet landbouwkundig onderzoek dehete ademvandeRaad
voorAdvies vanhetWetenschapsbeleid indenekgevoeld hebben.Wantvanaf
zijneerste interimadvies in 1968bestookte deRaadvoorAdviesvanhet
Wetenschapsbeleid degroenevestemet grotevasthoudendheid. Ofhet aande
RaadvoorAdvies vanhetWetenschapsbeleid heeft gelegen ofniet laatik
graag terbeoordeling aandehistorici vanhetwetenschapsbeleid -debeslissingenhieroverwerden overigensvóórmijntijd genomen -,maar een
feit isdathet onderzoekapparaat vanhetMinisterievan Landbouw enVisserij inde jaren 1972 t/m 1974 250personeelsplaatsen moest afstaan.Ik
hoopniet dat ikdehuidige RaadvoorAdvies vanhetWetenschapsbeleid op
een ideebreng,als ikconstateer dat eengroot deelvandeze aderlating
inmiddels althans getalsmatig weer isgecompenseerd.
Voor eenbewindsmanbelastmethetwetenschapsbeleid ishetbemoedigend
te zienhoedie inkrimping endie latere compensatie hebbenplaatsgevonden.Uitdrukkelijk ismenniet demoeilijkhedenuit deweg gegaandoor een
ponds pondsgewijze verdeling volgens deregelsvandeverdelende rechtvaardigheid,maar isde ondankbareweg gekozenvan eenherverdeling opbasisvan een expliciete prioriteitenstelling. Alsbasisheeft daarbijgediend hetMeerjarenplan 1972-1976.

Dubbelbemoedigend isdathet landbouwkundig onderzoek nietdeschrik
indebenen isgeslagendoordecoïncidentievanhetopstellenvaneen
meerjarenplanmet eenopgelegde inkrimping,dochmetvoortvarendheid weer
aande slag isgegaanmethet ontwikkelenvaneennieuwmeerjarenplan,dat
nu (watbescheidener)Meerjarenvisie 1977-1981 isgedoopt.
Ikkomnog éénkeer terug opdeRaadvoorAdviesvanhetWetenschapsbeleid:dit adviescollegemagwel even indeschijnwerpervanwege hetfeit
dathij ingrotendeels vernieuwde samenstelling nu zijnderdevijfjarige
periode ingaat.
De Raadvoor AdviesvanhetWetenschapsbeleid heeft -misschienwashet
wel eenslimmepoging het landbouwkundig onderzoekuit zijntent te lokkenook steeds aangedrongen op eengoede kwantificeringvandebijdragenvan
het landbouwkundig onderzoekapparaat aan andere terreinenvanoverheidszorgdande landbouw,visserij envoedselvoorziening.
Dedepartementsleiding heeft daarkennelijk nogalwatmeegeaarzeld,of
getreuzeldmisschien,want demogelijkhedenwaren erwel,dankzijdevoortreffelijke projectenadministratie,een aarzeling waarvoor iknietveelwantwat iswetenschapsbeleid zonder informatie? -maar tochwel enigbegripkanopbrengen.
Vooral alsmen zietdatde RaadvoorAdviesvanhet Wetenschapsbeleid
in1973 -nadathijmettevredenheid heeft kennis genomenvande inkrimping,
waarop zojuistwerd gewezen -aanbeveelt eendeelvanhet onderzoekpotentieel,dat alswerkend tenbehoevevandemilieuhygiëne isgekwantificeerd,
naarhetministerie vanVolksgezondheid enMilieuhygiëne over tehevelen.
"Met inbegripvanverworven organisatorische kwaliteiten"tekent deRaad
voorAdvies vanhetWetenschapsbeleid erbijaan.
Deze toevoeging isveelbetekenend,maar naarmijnmening niethelemaal
realistisch.Wanthet isalsof jeuit eengoeddraaiend sportelftal drie
manhaaltmetde illusiedatêndiedriemanhet elders evengoed zullen
doenènhetprestatieniveau vanhet oude,gekortwiekte elftal onaangetast
blijft.Dat ik,zonderuiteraard handhaving vande status quo totbeginsel
teverheffen,deze illusieniet deelblijktuitdenota Wetenschapsbeleid.
Daarinheb ikuitdrukkelijk niet gekozenvoor eengrootscheepseherordeningvandebestaande beheers-enbestuursstructuren,maarvoor zodanige
overleg- encoördinatiestructuren metbetrekking tothetonderzoek datook
vanuit andere organisaties engroeperingen dande instanties diehetbeheervoeren eenwezenlijke invloed opdeplanning enprogrammeringkanwordenuitgeoefend.
Indit opzicht hebbenhet landbouwkundig onderzoek enhet landbouwbeleid
inhun totaliteit aleen lange traditie van inspraak dievanouds aanhet
georganiseerde landbouwbedrijfsleven enanderebelanghebbenden uitdelandbouwsector isgegeven.Alsvoorbeeld hiervankandeinschakeling vandeze
enandere groepen inbesturen enadviescommissies vandeonderzoekinstel10

lingenwordengenoemd. Ikstelmetvoldoening vastdat indeNationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO),althans inenkele onderafdelingen
daarvan,ookeenbeginisgemaaktmethetbetrekkenvananderevakdepartementen enbelangengroeperingen uit anderebeleidssectoren inhet overleg.
Uitditallesblijkt dathet landbouwkundig onderzoek albijherhaling
isuitgedaagd enniet onsuccesvol opdieuitdaging heeft gereageerd of
zelfs geanticipeerd. Deuitdaging waartoe detitelvandit openingswoord
mijuitdaagt,hoeft danookniet gepaard tegaanmet alteveelkrijgshaftigvertoonvanmijnkant.Ikvoelmij tegenover het landbouwkundig onderzoekdanook ineenanderepositie dantegenover desectorgezondheidsresearch,waarover ikonlangs inNijmegenvoor eengehoor vanmedischewetenschappers hebgesproken.
Tegenover de ondoorzichtigheid,hetgebrekaaninformatieover eensectorwaarinbijbenadering voor eenbedragvan ƒ400min.aanwetenschappelijk onderzoek wordenbesteed enhet gebrek aan inzicht indewijzewaarop
deprioriteitenworden gesteld endeprogramma's inde gezondheidsresearch
totstandkomen,kanhetlandbouwkundig onderzoek aandebuitenstaander een
veelpositiever beeld latenzien.
Inhoudelijke

aspecten

Bijverschillende gelegenhedenheb ikbetoogd dat er inhetwetenschapsbeleid eenverschuiving moet optredenvan eenhoofdzakelijk structurele
fase,de fasevanhet opbouwenvan organisatiestructuren voor hetwetenschapsbeleid,naar eenmeer inhoudelijke fase.Immers hetgevaar isgroot
datdoordeovermatige aandachtvoor organisatorische zakende inhoud en
betekenis vanhet onderzoek raken ondergesneeuwd. Omdit gevaar bijmijn
optreden hier tebezweren,wil ikalvorens ikstrakswatuitvoeriger inga
openkeleorganisatorische kwesties eerstkort stilstaanbijdeinhoudelijke onderzoekactivitieten. Inhetbijzonderwijd ikenigeaandacht aan
enkele-in het lichtvandehonderdjarige geschiedenis betrekkelijk nieuw
gerichte activiteitenvanhet landbouwkundig onderzoek. IkwildaarbijinhakenopdeNotaSelectieve Groei,diederegering enkelemaanden geleden
aandeKamerheeft aangeboden.Daarinwordtdenevenschikking vandegroeidoelstelling met andere doelstellingenvanhetbeleid centraalgesteld.
Onderdie andere doelstellingenwordt danverstaan het strevennaarselectiviteit.Bijdieselectiviteit gaathet eromdatdebelangenvanmilieubehoud enruimtelijk beheer,zuinig beheervangrondstoffen enenergie alsmede betere kansenvoor de ontwikkelingslanden tothunrechtkomen.
Welnu,het isduidelijk dat aldeze facetten even zoveleuitdagingenvormenvoordesector landbouwkundig onderzoek.Uitdeverschillendemanifestatiesdie inhetkadervandevieringvan "Honderd jaar Landbouwkundig Onderwijs,Onderzoek enVoorlichting",hebbenplaatsgevonden,blijktdatbrede
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groepenvanonderzoekers dezehandschoen allanghebben opgenomen. Ikacht
mijdan ook ontslagen vandeplicht omhiervoor nueenhartstochtelijk
appèl te latenuitgaan.
Ookuithetbeleidvanmijncollegavan Landbouw enVis'serijblijktde
aarzeling,die ik zoeveninhetbeleidvanzijnvoorgangers signaleerde,
tezijnverdwenen. IndeMemorievanToelichting opdebegroting 1977wordendehekkenvanhet onderzoekbeleid wijd opengezetvoor anderedan
vraagstukkenvande eigensector.
Ikvolstadaarommethet aanstippenvanenkelefeitenenmeningenrond
de facettenmilieu,energie enontwikkelingssamenwerking die ikhiervoor
noemde.Derelatie landbouw-milieu iseentweekoppig fenomeen.Normaal
kwalificerenwijeendergelijkeverschijning alseenmonster,maar ikmeen
datwemet enig optimisme kunnenstellendatdegoedaardigheid deboosaardigheid inmiddels aardig begint teovervleugelen.
Hetbedrijvenvan landbouw isnaar zijnaard eenproces dathetnatuurlijk evenwichtverstoort.Hetgebruikvanbestrijdingsmiddelen enkunstmest
ende invloed daarvan ophet oppervlaktewater endenatuurlijke floraen
fauna,het oprichtenvan landschapsontsierende bedrijfsgebouwen,hetuitvoerenvannatuurverstorende verbeteringen inde infrastructuur (water en
wegen)vormen evenzovele bijdragen aandeboosaardige trekkendie delandbouwvertoont.Zoals blijkt ookuitde tijdensdit symposium behandelde
thema's,voelthet landbouwkundig onderzoek eenduidelijkeverantwoordelijkheid omde schadelijke gevolgenvandemilieu-onvriendelijke aspecten
vande landbouw terug tedringen.Wemoeten ons echter daarbijwelrealiserendathet onderzoek tendienste staatvandepraktijk ennietverantwoordelijk kanworden gesteld voor diepraktijk.
Toch valt hetvelenmoeilijk deze zaken tescheiden.Het aanwezigewantrouwenvormt eenbelemmering voorhet onderkennenvande indringende
"goedaardige"bijdrage vande landbouw enhet landbouwkundig onderzoek aan
hetnatuur- enmilieubeheer.Weliswaar wordenbij landbouw ennatuurbeheer
geheelverschillende doelennagestreefd,maarde kennisvanbodem,water,
biologische processen enz.is inbeidegevallen evenonmisbaar. Ikben
erdan ookvanovertuigd datderesultatenvan eendoelgerichte inschakelingvanhet landbouwkundig onderzoekapparaat,mede gestuurd door goedgeorganiseerde inspraakvanbelanghebbendenvanbuiten de landbouw,bijhet
onderzoek tendienstevanhetbeheervannatuurlijke en landelijke gebieden
hetbestaandewantrouwen zalwegnemen.
De stapnaar hetterreinvaneenandernationaalprogramma,n.1.energie,
issnelgenomen.Geïnspireerd doordeschaarste aanenergie ende stijging
vandekostenvanenergieheefthet landbouwkundig onderzoek zichgericht
oponderzoeknaarmogelijkhedenvanenergie-besparing.Minofmeervoorde
hand liggend ishet zoekennaarmechanisch-technische mogelijkhedenmet
betrekking totverbetering vankasverwarming,-isolatie enz.Verrassend,
althansvoormij alsbuitenstaander, zijnechter deprobleemstellingen die
12

zijnontwikkeld inenrond deplant,o.a.metbetrekking tothet ontwikkelen
vannieuwe rassen.Vangroot belang isinditverband ookhet onderzoekmet
betrekking totdebiologische stikstofbinding doormicro-organismen.
Viademetnamevoor dearme landennijpende stikstofproblematiek komik
tenslotte bijhetderdebelangrijke facet:de ontwikkelingssamenwerking. Ikga
daarniet diep op in:uheeft daaraan eenmaand geleden een anderinteressant symposium gewijd.Als erêénterrein iswaarop voorhet landbouwkundig
onderzoek, eninhetbijzonderhetNederlands landbouwkundig onderzoek met
zijnbelangrijke tropische achtergrond,vannature eenrol isweggelegd dan
ishetditterrein.Dieaffiniteitwordt b.v.geïllustreerd doorhetfeit
dat êénopdevier afgestudeerdenvandeLandbouwhogeschool voor kortereof
langere tijdwerkzaam is inhetbuitenland.
Indebesteding van fondsenvandeMinister voor Ontwikkelingssamenwerking nemende landbouwprojecten en internationale landbouwinstituten de
belangrijkste plaats in.Rond dehelftvandemiddelenvindtdaar zijnbestemming.Hetgeen ookverantwoord isdoordat de investeringen inlandbouwkundig onderzoek voor ontwikkelingslanden eenhoog rendement opleveren.Het
wereldvoedselvraagstuk vraagtdanook omeen zogrootmogelijke inschakelingvanhetNederlandse onderzoekpotentieel.Recent zijnover deprojectgewijze inschakeling vande landbouwinstituten metbetrekking tot1977
nieuwe financiële afspraken gemaakt tussendeMinister vanLandbouw en
Visserij endeMinistervoor Ontwikkelingssamenwerking. Aandehand vande
ervaringen inhet komende jaar zalwordennagegaan ofdematevaninschakelingverder kanwordenvergroot.Ikbenervanovertuigd dathet landbouwkundig onderzoek dezeuitnodiging niet zal laten liggen.Als ikmijnkorte
beschouwing over enkele inhoudelijke uitdagingen aanhet onderzoek hierafsluit,kan ikdat nietdoen zonder tewijzen opdegrootsteuitdaging.Dat
is inmijnvisie de integratievanhet onderzoekmetbetrekking totde
"klassieke",sectorgebondenvraagstukken vanverbetering vanproduktiviteit
enkwaliteit endebestrijding van ziekten enplagenmethet onderzoekvan
vraagstukken ofrandvoorwaardenvan algemeenmaatschappelijk belang.
Het landbouwkundig onderzoek inzijntotaliteit heeft tottaakomwaar
dat inhaarvermogen ligtde eisenvan continuïteit enselectiviteit te
verzoenen endaarin eenoptimum tevinden.
Opdezewijze ishet landbouwkundig onderzoek instaat omeen adequaat
antwoord tegeven opde steeds toenemende complexiteit inhetbeleid. Inde
eersteplaats het beleid vanhetMinisterie vanLandbouw enVisserij,maar
juistdoor die ingewikkeldheid enverstrengeling inhet overheidsbeleid ook
datvan anderedepartementen. Ikwilhet ooknog opeenanderewijzebenaderen,aansluitend opdeaanbeveling vandeRaadvoorAdviesvanhetWetenschapsbeleid inhetverleden omeendeelvanhet landbouwkundig onderzoek
over tehevelennaar hetMinisterie vanVolksgezondheid enMilieuhygiëne.
Deratiovanhet bijeenhouden vaneenomvangrijk onderzoekapparaat zoals
dat onder Landbouw ressorteert,ligtnaarmijnmening voor eenbelangrijk
13

deel indemogelijkheid dieditbiedt om zowel indeplanning alsdeuitvoeringvanhet onderzoek die integratievansectordoeleinden enfacetbelangentebereiken,dievanuithetbeleid endesamenleving wenselijkis.
Ikwildeze gelegenheid benutten door erop tewijzen,dat eenzelfde
redenering inwellichtnog sterkerematevantoepassing isopTNO.Deze
grote onderzoekorganisatie metbijna 5000medewerkers vormt eenconglomeraatvanmeer dan 25disciplines eneenveelheid van onderzoekterreinen,
die zichtendienste stellenvaneengroot aantalmaatschappelijke doeleinden. Zoalsuweetvinden eralenige jarendiscussies plaats rondde
relatie overheid-TNO ende structuur vanTNO.Mediovorig jaarheeftde
regering zichuitgesprokenvoor instandhouding vanTNO alsééngeheeleneen
versterking vande onderzoekcoördinatie enhetbeheer inTNO.Ervallen
stemmen tebeluisteren die financieel enbestuurlijk eenrechtstreekserelatie tussendeafzonderlijkeonderdelenvanTNO ensteeds één departement
bepleiten.De zaakbevindt zichduidelijk nog ineendiscussiestadium en
er zalnog intensief overleg overdezeproblematiek moeten plaatsvinden,
maar hetbehoeftgeennader betoog dat ikeenvolstrekte éénéén-relatie
zowel fnuikend vindt voor de integratie vanhet onderzoek inTNO alsvoor
een integraal overheidsbeleid.
De toenemende verwevenheid encomplexiteit vanhetbeleidsgebeuren doen
juist eendringende behoefte ontstaan aaneenrelatie tussen degezamenlijkheid vanhetbeleid eneenzobreedmogelijk scalavanonderzoek.
Eendirectebestuurlijke enfinanciële relatie tussenbepaaldebeleidssectoren enbepaalde,noodzakelijkerwijs gespecialiseerde,onderzoekinstellingenleidt inhaar algemeenheid niettotdebestbereikbare resultaten.
VoorwatTNO betreft zoude éénéén-relatie,die ik zoevenomschreef een
miskenning vormenvanhetmultisectoriëleenmultidepartementale karakter
vanTNO.Ommisverstanden tevoorkomen:ophet inhoudelijk programmerende
vlak acht ik inTNO eenruime ensoms -bijv.bij concrete beleidsvragenzelfsbeslissende invloedvandepartementale directies endienstenonmisbaar.Maaralswespreken overdebestuurlijke enfinanciëleverantwoordelijkheid,dient dezedoor eencollectief vanministers c.q. departementen
voor detotaliteit vanTNOtewordengedragen.
Tegenover eendergelijkeverantwoordelijkheidsstructuur inde overheid
dientTNO op adequate wijze aanspreekbaar tezijn. Inhetverledenkonin
de centrale leiding vanTNOdoor oorzaken,diemeestal samenhingenmetde
organisatievormvanTNO,nietdegewenstebestuurskrachtworden ontwikkeld.
Inmijn opvatting moeten de structuur enleiding vanTNO -welke vormdaaraan indiscussies verder ook zalworden gegeven -,inieder geval zozijn
dateruiteindelijk ééninstantieverantwoordelijk kanwordengesteld voor
het totaleTNO-beleid.
Het leggenvandezeverantwoordelijkheid metdebijbehorende bevoegdheden
bij de centrale leiding vanTNOmoetnietwordenverward met eencentralistische aanpak ofconcentratie vanmacht die ook ikverwerpelijk zouachten.
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Ikmeentekunnen constaterendat erinhet landbouwkundig onderzoek over
devraag waar deverantwoordelijkheden liggengeen onduidelijkheden bestaan.
Evenzeer leertde situatiehier onsdatdatnietbetekent:een concentratie
vanbeslissingen bijde leiding. Integendeel,dat zouookvolkomen strijdig
zijnmethetkaraktervan eenonderzoekorganisatie.
Iniedere onderzoekorganisatie,ofdatnuhet landbouwkundig onderzoek
isofTNO,issprakevaneenomgekeerde pyramide:de informatie,het initiatief,het inzichtberusten ingrotematebijdebasis,datwil zeggen
dewetenschappelijke onderzoekers ende onderzoekseenheden waarin zijwerken.
Organisatorische

aspecten

Ikbennu aangeland bij "deverschrikkingen vanhet wetenschapsbeleid",
zoalshet blad vandeNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek nogniet
zolang geledenmijnbeleid zocomplimenteusbetitelde.Dit optredenbiedt
mij eengoede gelegenheid omdat "verschrikkelijke"beeld wat tecorrigeren.
Het ishier nietdeplaats omhet commentaar vandeNationale Raadvoor
Landbouwkundig Onderzoek dat ikonlangs heb ontvangen opdediscussienota
Sectorraden tebespreken.Daarvoor isdebeleidsnotamet betrekking totde
sectorraden die ikover enkelemaanden hoopuit tebrengen eengeschikter
medium.Welvind ikindatNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek-commentaar aanknopingspunten omeenaantal,metname organisatorische,aspectenvanmijn beleid teverhelderen entoe te lichten.Daarbij beperk ikmij
totde sectorraden enderelatieuniversitair niet-universitair onderzoek.
Watbetreft de sectorradenwil ikbeginnenmet optesommenwat ikniét
zouwillen:
-niet eenstelsel datvande enedag opde andere alles overdekkend
wordt opgetuigd,
-niet eenstriktuniform,sjablone-achtiggeheel,
-niet een inflexibel systeem dat zichnietmeer kanaanpassen aantoekomstigebehoeften,
-niet eensysteem datwordt opgezet zonder rekening tehoudenmethetbestaande.
Kortom ikzalmij niet laten leidendoor het formalistischmechanisme
vandehogemilitair uitdevolgende anecdote.Bij een schoolinspectie
wordt deze commandant geconfronteerdmethet feitdatde eneklas beweert
datdeaarde omde zonende andereklas datde zonomdeaardedraait,
waarophijuitroept:Wat omwatdraait interesseertmeniet,aber essoll
einheitlich sein".
Evenmin ishetdebedoeling omvolstrekt nieuweradenmetnieuwesecretariaten endergelijke optebouwen.Ermoetduidelijk eenherverkavelingsproces opgang komen,waarbijbestaande overleg- enadviesorganen opgaanin
desectorraden engebruikwordt gemaaktvanbestaande.administratieveen
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staf-apparaten.Mijn intentie isde "raden-monarchie"watbetreft hetwetenschappelijk onderzoekbinnenaanvaardbare grenzen tebrengen entehouden.
Evenals hetgehelewetenschapsbeleid zie ikh.ettotstandkomen vansectorraden intermenvan eenontwikkelingsproces.Eengeleidelijk enbeheerst
proces waarin telkensmogelijkheden voor bijsturing aanwezig moeten zijn,
zowelwatbetreft de indeling insectoren alshet functioneren.
Vanuitdie organische groeigedachte stel ikmijvoor datwij,innauw
overleg enmet instemming vande collega'svandeverschillende vakdepartementen, ineenaantalwelgekozen sectoren starten,datwil zeggen sectoren
die zijngeselecteerd opeen zekere organisatorische rijpheid,opbeleidsurgentie endergelijke criteria.Daarbij gaathetvooral omhet stimuleren,
activeren enwaar nodig bijsturenwat al inbepaalde sectoren opgang is
gekomen.
Eenbelangrijk probleem daarbij is,voor welke sectoren ermoetworden
gekozen.Ofanders gezegd:hoemoetendiemaatschappelijke aandachtsgebiedenwaarover deNotaWetenschapsbeleid spreektwatbetreft detaakafbakening tussende sectorradenworden gedefinieerd?Overigens ishet opvallend
datveelvande ruim 80commentaren die opdediscussienota Sectorraden
zijnbinnengekomen,zich -hoeweldevraag vande sectorindeling debelangrijkste vraagwas,die ikviapublikatie vandediscussienota beantwoord
wilde zien -daarover nauwelijks drukmaken.
Dereagerende organisaties zijnbegrijpelijkerwijzevooral bezorgd over
devraag,inwelkevandegeprojecteerde sectoren zijeventueel zoudenterechtkomen enwelkepositie zijdaarin zullengaan innemen.Ikmeendathet
pragmatisch uitgangspunt dat indediscussienota isgekozenvoor eenmogelijke indeling, t.w. een zogoedmogelijke aansluiting zoekenbijbestaande organisatievormen vandedriebijde sectorradenbetrokken partners
(onderzoek,gebruikers enoverheid),eenwerkbaaruitgangspunt is.Maarmet
het kiezenvandatuitgangspunt ismennognietuitdeproblemen.Het zoekennaar eeneenduidig indelingscriterium omuitdieproblemen tekomen,
acht ikonvruchtbaar,omdat eencriterium datbijvoorbaatalleoverlappingen engrensgeschillen zouuitbannen,nietvalt aantewijzen.Er zullen
uiteindelijk dan ook eenaantalbetrekkelijk arbitraire keuzenwordengemaakt.Er zullenbijvoorbeeld knopenmoetenwordendoorgehakt tenaanzien
vandemeestwenselijke omvangvande sectoren enmetbetrekking totbepaalde grensafbakeningen,methetdoel eenzoevenwichtig mogelijke verhouding
teverkrijgen tussen enerzijds derelaties binnen eensector (intra-relaties)enanderzijds derelaties tussen sectoren (inter-felaties).
Het isduidelijk dathiermee het laatstewoord overde indelingsfilosofieniet gezegd is.Ookdebeleidsnota diemetbetrekking totdegeleidelijke invoering van sectorraden invoorbereiding is,zaldatnietuitspreken,
maar ongetwijfeld zalikdaarinweluitvoerig opdezekwestie ingaan.

Dannog eenenkelwoord overhet functionerenvande sectorraden.Vooropgesteld moetworden datde sectorraden erkomen omrichtinggevendeuitspraken tedoen overhet gebruikvangrotebrokkenvanmetname doorde
overheid gefinancierd onderzoekspotentieel.Eendergelijke oordeelsvorming
kanalleenvanonderaf -om inNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek-termen tesprekenvanuit de onderbouw -worden opgebouwd.Datwil
zeggendathet initiatief voor deprogrammering ligtbij de onderzoekers
enhunonderzoeksinstellingen,diehunplannen inde sectorraad,eninde
onderraden aanbieden. Inlaatste instantie zal erechter behoefte zijnaan
wijsheid omeeneindoordeel uit tespreken over deprioriteitsstelling en
deprogrammering,dievanuit deonderradenworden aangeboden.Vanuitde
algemene visie opde sectorradenben ikwathuiverig voor het strevenom
de gehele onderzoekplanning opalleniveaus,datwil zeggenvanproject tot
meerjarenplan,inéénsectorraad teverenigen.
Het isduidelijk dat zichhier eenvergelijking opdringtmet deNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek die zichontwikkelt toteen"sectororganisatie". Ikvraag mijnamelijk afofdeze opeenstapeling eneventueel
vermenging vanfunctiesmet eenduidelijk verschillend karakter niet leiden
toteensub-optimaal resultaat,ditvanwege het effectdat -na^aranalogie
met de (monetaire)wetvan Gresham: "badmoney always drives outgoodmoney"
-deminder essentiële activiteitendeneiging hebbendewezenlijke activiteiten naar de achtergrond tedringen.Zodatbijv.teveel aandacht voorprojectendeplanningopgave inhetgedrang kanbrengen.Hetzelfde gevaar isin
zekeremate ofwellicht nog sterker aanwezigwanneer de sectorraad debeschikking krijgt over eeneigengeldstroom(pje)indevormvaneenbeleidsruimte.
Tot zover de sectorraden. Ikwilnu enige aandacht geven aande scheiding
die ikmetmijnbeleidsvoorstellen zouhebben teweeggebracht tussenhet
universitaire enhetniet-universitaire onderzoek. De Landbouwhogeschool
heeft hierover alnahetuitkomenvandeNotaWetenschapsbeleid ineencommentaar haarbezorgdheid geuit.
Dezebezorgdheid zouterecht zijn als ikeendergelijke scheiding zou
voorstaan,maarhet tegendeel ishet geval:hoebeter de samenwerking tussenuniversitair enbuiten-universitair onderzoek,hoe effectiever hetNederlandse onderzoekpotentieel wordt ingezet.Dat ookde Landbouwhogeschool
hiervandoordrongen is -devoorzitter vanhet CollegevanBestuurvande
Landbouwhogeschool heeft hetbijde opening vanhetAcademisch Jaar nog eens
onderstreept -is ergverheugend.
Steeds isdoormijbenadrukt debetrokkenheid vandeuniversiteiten en
hogescholen inhet algemeenbijhetmaatschappelijk dienstbaar onderzoek.
Eenvraag daarbij isechter hoedit concreetmoetwordenuitgewerkt,inhet
bijzonder tenaanzienvandeLandbouwhogeschool.Het is echter goed omeerst
inhet organisatie-model vandeNotaWetenschapsbeleid eenaantal zaken
goed teonderscheiden. Inde eersteplaats het onderscheid tussenconditiescheppende planning eninhoudelijke planning.Het isduidelijk dathet
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Planning Overleg Orgaan (POO)-het overleg vanStaatssecretaris Kleinmet
hethoger onderwijsveld -het kader iswaarinde conditiescheppende planning
vande instellingen gestaltemoetkrijgen.
Indit overleg moeten de grondslagenworden gelegd voorhetverdelenvan
de financiëlemiddelen overde instellingenvanhoger onderwijs.Watbetreft
de inhoudelijke planning enprogrammering,moetmijns inziens een onderscheid
worden gemaakt tussen organen (bijv. sectorraden),waarinhet onderzoek wordt
getoetst aanhet oordeelvan externebelanghebbenden (gebruikers,overheid),
ênorganenwaarin onderzoekers met onderzoekers vanverschillende universiteiten (eneventueel buiten-universitaire onderzoekers)omde tafel zittenom
te overleggen overdeplanning encoördinatie vanhet onderzoek.
Het ligtvoor dehand dat laatstgenoemde organen (bijv.werkgemeenschappen)de inbreng vanmet namehetuniversitaire onderzoek indesectorradenvoorhunrekeningnemen.
Terugkerend naar deLandbouwhogeschool isnudevraag of -waarwete
makenhebbenmetdeconcentratie vandeuniversitaire landbouwwetenschappen inééninstelling -eraanleiding isvoor eendergelijke gelaagdeconstructie.Mijns inziens isdatniethet geval en ligthetvoor dehand,dat
deLandbouwhogeschool direct,evenals nu albijdeNationale Raadvoor
Landbouwkundig Onderzoek,indesectorraad voor landbouwkundig enaanverwant onderzoek participeert.
Het isdusvolstrekt duidelijk -medevanuit de samenwerking diede
Landbouwhogeschool inNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek-verband
isaangegaanmet de anderedriepartners (Ministerie,TNO,FaculiteitDiergeneeskunde Utrecht)-datdeNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek
hetprimaire kader iswaarinde Landbouwhogeschool voorwatbetreft deinhoudelijke planning thuishoort.Ditmag echter nietbetekenen datdeLandbouwhogeschool-onderzoekers zichgeremdmoetenvoelen om insamenwerkingsverbanden buitende landbouwsfeer,met andereuniversiteiten enniet-universitaire instellingen,deel tenemen.Metname.denk ikhierbij aande
werkgemeenschappen voor scheikunde,biologie,aardwetenschappen e.d. binnen
enbuiten ZWO.Overigens isdatniets nieuws onder de zon. Ikverwijsnaar
denota "Opweg naar eenonderzoekbeleid vande Landbouwhogeschool"uit
1974waarinwordt geconstateerd,datdevakgroependiedebasiswetenschappenverzorgen hun externe contactenvooralhebbenmetuniversiteiten en
hun onderzoek coördinerenvia ZWO-organisaties als SON enBION endatde
eigenlijke landbouwwetenschappers hunwerk inhogemate coördinerenmetde
landbouwinstituten endeNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek.
Uiteindelijk ligt ervoor het onderzoeksbeleid vande Landbouwhogeschool,
waarvoor inde eerdergenoemde notabouwstenenworden aangedragen,detaak
om indatpluriforme contactenpatroon endeveelzijdige inschakeling van
het Landbouwhogeschool-potentieel denodige integratie aantebrengen.
Mijnbetoog opditpuntafsluitendwijs ikernog op,datdeunieke
Wageningse situatie ertoeheeft geleid dat indevoorgestelde nieuwe tweede
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geldstroomorganisatie RaadvoorWetenschappelijk Onderzoek (RWO)geen afdeling
Landwetenschappen isgeprojecteerd.
Tenslotte nog enkelewoorden over depositievanhet landbouwkundig onderzoek inde organisatie vanhetnationalewetenschapsbeleid. Het landbouwkundig onderzoekwordt herhaaldelijk,ookdoormij enniet alleenbijdeze
gelegenheid,geprezen als eensectorwaar de systematische ontwikkeling van
eenbeleidsinstrumentarium metbetrekking tothetwetenschappelijk onderzoek relatiefvergevorderd is.Welnuvanuit hetwetenschapsbeleid zullen
wijhet gebeuren inde landbouwsector enindeNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek kritisch volgen.Evenwel kanhetnooit debedoeling van
hetwetenschapsbeleid zijnomeenbevredigend funtionerend systeem teverstoren. Ikzaldanookniet de suggestie vandeRaadvoorAdviesvanhet
Wetenschapsbeleid volgen ommet deNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek tegaanexperimenteren.Wel zal ikuiteraard graag gebruikmakenvan
dedoordeNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek opgedane ervaringen.
Ikmeen alvoldoende tehebbenduidelijk gemaaktdat ikerniet opuit
benstudeerkamermodellen aanhetveldvanhetwetenschappelijk onderzoekop
te leggen.Denodigepluriformiteit acht ikonvermijdelijk ènwenselijk,althans indien dezeniet isbedacht ombepaalde zakenaaneen zekerebeïnvloeding teonttrekken,maar,zoalsbij deNationale Raadvoor Landbouwkundig
Onderzoek,stoelt opeenweldoordachte enaandepraktijk getoetstefilosofie over sturing encoördinatievanhet onderzoek.
Evenmin kannatuurlijk het omgekeerde hetgeval zijn.Hoewel hetvoorbeeld vanhet landbouwkundig onderzoek een inspirerende werking heeft,is
niet alleswat daar gebeurt toepasbaar opandere sectorenvanhetwetenschapsbeleid.
Uvergeeft mij als ikzeg dat sommige reacties uit kringenvanhet landbouwkundig onderzoek bijmijwel eensreminiscenties oproepen aandeslogan:
"what's good for Ford isgood for thenation".
Maar ikhaastmij daaraan toe tevoegen,terugkerend naar het themavan
mijn toespraak,dat ikhetmeedenken,meepraten,maarmeer noghetblijven
vooropgaan inde ontwikkeling vannieuwemethodieken entechniekenvoorhet
voerenvaneenwetenschaps- enonderzoeksbeleid doorhet landbouwkundig onderzoekvangroot belang vind.Gelukkig hebbenwij ons alenkelemalenaan
dezebronkunnen laven.
DeheerWansink,secretaris vandeNationale Raadvoor Landbouwkundig
Onderzoek,heeft eens gezegd,sprekend over denoodzakelijke ontwikkeling
vandenieuwe onderzoeksbeleidsinstrumenten: "Hetmoet duidelijk zijndat
het landbouwkundig onderzoek ook opditpuntwelvooropwil gaan,maar ook
niet kantoveren".Wel,dat laatstevaltmij tegen.Maar aanhet eerstewil
ikhet landbouwkundig onderzoek graaghouden!
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Als ikeen slotconclusie aanmijnverhaalmoetverbinden,danmeen ikdat
wellichtdebelangrijksteuitdagingvoorhet landbouwkundig onderzoekis:
tevoorkomen dathet tenprooivalt aanhetverschijnselvanderemmende
voorsprong. Ditverschijnsel isdoor dehistoricus Jan"Romein geïllustreerd
methetvoorbeeld datdegenendie indenegentiende eeuwhet eersteovergingenvan olielampen opgaslicht het laatst de sprong naardeelektriciteitwaagden. Ikhoop danook -bijditvoorbeeld blijvend -dathet landbouwkundig onderzoek steeds hetgoede licht zalblijven zien.Dat iszowel
inhetbelangvanhet landbouwkundig onderzoek zelfenhetwetenschapsbeleid alsvande landbouw endehele Nederlandse samenleving.
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DE ROL VAN MICRO-ORGANISMEN B I J DE PLANTENVOEDING

Prof. dr. A.Quispel,

Vakgroep Botanische

Voedingsfysiologie,

Botanisch

Laboratorium,

Leiden

Inleiding

Menkan zichafvragen ofhet toevalligdanwel symbolisch is,datde
eerste inleiding opditsymposium over landbouwkundig onderzoek in
Nederland,wordt gehoudendoor eenbioloog.Het spreektvanzelf datde
landbouw gebruik moetmakenvanbiologische gegevens,hetkwekenvan
planten is immers inwezen eenvorm van toegepastebiologie.Omgekeerd
iser indewereld vandebiologen,inovereenstemming met een algemene
vraag naardemaatschappelijke relevantie vanwetenschappelijk onderzoek,
eenduidelijke toename indebelangstelling voor de toepassingen inde
biologie,waarbij de toepassing indienstvandevoedselvoorziening een
grote rol toekomt.Hetdoet daarommerkwaardig aan,wanneer indevele
recente discussies over demogelijkheden vanbiologische landbouwmethoden
de indruk kanworden gewekt als zouereenniet-biologische landbouw
denkbaar zijn.Devraagwaaromhet in zulkediscussies gaat,ofalthans
hoort tegaan,isdeze ofmen inde landbouwwel altijd voldoende rekening
houdtmetbiologischewetmatigheden envooral ofmenwelvoldoende gebruik
maaktvandemogelijkheden,diedenatuur onsbiedt.Dezevraag isde
laatste jarenbijzonder aktueel geworden,numen inde landbouwnaastde
problematiek vandeproduktieverhoging insteeds sterker mate geconfronteerdwordtmet deproblemen rondkosten-enenergiebesparing ende
milieubescherming.
Al onsvoedsel isafkomstigvan deprimaire produktie der groene
planten,hetzij doordat dezeplanten onszelf totvoedsel dienen,hetzij
doordatwijprodukten gebruiken vandieren,die dezeplanten als voedsel
hebben gebruikt.Deprimaireproduktie door deze groeneplanten ismogelijk dankzijhetgebruik datdezeplantenmakenvanhet zonlicht,ommet
behulpvandeze zonlichtenergie bijhetproces der fotosynthese koolzuur
tebenuttenvoor de synthese van organische stoffen.
Hierdoor ishetmogelijk datonsvoedsel geproduceerd wordtmetbehulp
vandit zonlicht,deenige energievorm die deaarde onafgebroken uitde
hemel toestroomt.Vandeze zonlichtenergie wordt slechts 0,005 /oo
gebruikt voor devoedselproduktie ener isdus alleredennaar eengroter
gebruik vande zonne-energie testreven.Desondanks zienwe datdemoderne
landbouw,omtotdevereiste hoge opbrengsten tekomen,insteedstoenemendemate eenberoep doet op andere energiebronnen van uitputtelijke
aard.Deze energiebronnen zijn indeeersteplaats nodig voor debereiding
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vandeanorganische voedingszouten,diedeplanten uit debodemmoeten
opnemen,zoalsnitraten,fosfaten,sulfaten,kalium-,calciumzouten.
Ineenstabielnatuurlijk systeem zorgendekringlopen ervoor datde
opgenomen elementenna afstervenweer indeoorspronkelijke opneembare
vormworden teruggevoerd. Willenwe deproduktie echter opvoeren,danis
hetnoodzakelijk meer hiervan toetevoegen indevormvankunstmest.De
bereiding hiervanvergtveelenergie enbij destijging derenergieprijzen
treedt eensterke stijging vandeprijzen derkunstmeststoffen ot>.De
groenerevolutie heeftdaaromniet ofnog niethet succes opgeleverd dat
men ervanhoopte omdatdehiervoor benodigde hoge giften aankunstmest tot
economisch ensociaal onaanvaardbare consequenties leidden.
Hierdoor wordtdevraag gesteld ofniet dezekunstmeststoffen opgoedkoperwijzegeproduceerd kunnenworden enofergeenbiologische methoden
zijndie zonder zulkehoge kostenhetzelfde doelkunnenbereiken.Daarnaast steltmen devraag ofde efficiëntie vande stofonname doorde
wortels nietbevorderd kanworden zodatmetkleinere kunstmestgiftenkan
wordenvolstaan.
Voor degrotemeerderheid der voor deplantengroeibenodigdevoedingselementen geldtdathunvoorkomen isbeperkt totwater enbodem.Verbetering vandeplantenvoeding isdus alleenmogelijk door deelementen,
indien zeteverspreid voorkomen,teconcentreren opdeplaatsenwaarwe
zenodig hebben,,i.e.de landbouwgrond ofdoor ontsluiting vangesteenten,
waar deze elementen ingebonden zijn.
Tabel 1.Verhouding toenamegebruikkunstmestenopbrengstvanmaïsindeUSA.(gegevens
vanD.Pimentel).

1945

stikstof
fosfor
kali
opbrengst

8
8
6
2.132

1970

125
35
67
5.080

Alle getallen in kg/ha.
De binding van atmosferische

stikstof

Voor de s t i k s t o f , een d e r a l l e r b e l a n g r i j k s t e e l e m e n t e n voor de opbouw
van l e v e n d e o r g a n i s m e n , omdat e i w i t t e n en n u c l e ï n e z u r e n s t i k s t o f r i j k z i j n ,
komt daar. een enorm r e s e r v o i r b i j i n de vorm van h e t d i - n i t r o g e e n g a s N?, u i t
de a t m o s f e e r . 80% van de a a r d a t m o s f e e r b e s t a a t immers u i t d i t g a s . P l a n t e n
noch d i e r e n z i j n i n s t a a t d i t d i - n i t r o g e e n a l s s t i k s t o f b r o n t e g e b r u i k e n .
Het openbreken van de m o l e c u l e n van d i t gas i s een b i o c h e m i s c h e p r e s t a t i e ,
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waartoe slechts eenbeperkt aantalbacteriën instaat is.Dezekunnende
N 2 binden enreduceren totammoniak (NH 3 ), datverder langs debij alleorganismenbekendewegen ineiwit kanworden ingebouwd.Mennoemtditproces:
debiologische stikstofbinding. '
Omzetting vanN'2inNH 3 isook langs chemischewegmogelijk,bijv. inhet
Haber-procêdé,waarop debereiding vanN-kunstmest berust.Dit isdechemischei\'2-binding.Globale schattingenvanN-behoeften enN-verbruik inde
landbouw tonendatmomenteel dehelft vandedoor landbouwgewassen opgenomen
Nafkomstig isuit debiologische N'-binding.
Terwijlmennogniet zo langgeleden in landbouwkundige kringendemening
hoorde datdebiologische N2-bindinggeengroterolmeer speelde,zienwe
momenteel eengeweldig toegenomenbelangstelling voor het onderzoek naarde
biologische ^-binding ennaar onderzoek betreffende nieuwe engoedkoper
methoden vanchemischeN„-binding.
Zoalswedadelijk zullen zien zijndeze beide onderzoekrichtingenmeer
verwantdanmenopheteerstegezicht zoudenken.Eenrecent adviesvande
NationalAcademy ofSciences indeVerenigde Statenheeft aanbevolenhet
onderzoek opdeze gebieden te concentreren enhetnuervoor uitgetrokken
budget van $10miljoen dollar teverhogen tot $50miljoenmetdaarnanog
vijfjaar lang eenstijging van 251,.OokdeFood andAgriculture Organization
oftheUnited Nations heeftdit onderzoek opdehoogste prioriteit gesteld,
terwijl ookde "Organisation forEconomieCo-operation and Development"conferentie vandirecteuren van landbouwkundig onderzoek debiologische stikstofbinding uitkoos als onderwerp voor internationale samenwerking.
Destimulering vanonderzoek naar debiologische stikstofbinding isvooralookdaarom zinvol geworden doordat inde laatste decennia belangrijke
Tabel2.GegevensvooreenN-balansvoorlandbouwgrondopdewereld.
opnamedoorlandbouw
denitrificatie
uitlogenenerosie

140
40
20

biol.N„-binding
industriëleN-binding
precipitatiee.d.

90
40
40

(Getallenin10 metr.tonnen,volgensschattingenvanDelwiche,HardyenHolsteine.a.)

1).VooruitvoerigersamenvattingzieQuispel1974.
hindernissen bijhet onderzoek zijnoverwonnen enperspectieven zijngeopend,
niet slechtsvoorverdere verdieping van ons inzicht indebiologische processen,diehierbij eenrol spelen,maar medevoormogelijke spectaculaire
toepassingen inde toekomst. Zulke perspectieven zijnuitermate fascinerend,
maar het isdaarbij wel zaakmetbeide benen opdegrond teblijven staanen
zichrustig aftevragenwatdekans isoprealisering vandezetoekomstfantasieën.Daarvoor ishetnoodzakelijk eerst eenkorte samenvatting te
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gevenvan onzehuidige kennis opdit gebied.
Zoals reeds gezegd is biologische N?-binding eenprocesdat uitsluitend
wordt aangetroffen bij bacteriën enookdaar slechts bij eenbeperktaantal.
Zovindenwedeze eigenschap bij een aantal strikt anaerobe (zonder zuurstof levende)bacteriën,waarvan eenaantal Clostridium-soorten
debekendste
zijn,bij enkele aerobe (zuurstofafhankelijke)bacteriën,zoals Azotobaster,
eneenvrij groot aantal soorten,die zowelmet als zonder resp. zeerweinig, zuurstof kunnen levenendanjuist onderdeze laatste omstandigheden
totN?-binding instaatblijken.
Al deze bacteriën ontlenendehiervoor benodigde energie aande afbraak
van organische stof.Daarnaast kennenwe bacteriën,die,viahetprocesvan
de fotosynthese,de lichtenergie weten tebenuttenvoor debinding van N ? ,
nl. depurperbacteriën endeblauwwieren.Vangrotebetekenis zijndegevallenvan symbiontischeN^-binding indewortelknolletjesdervlinderbloemige
planten (Leguminosen)veroorzaakt door bacteriën vanhet geslacht Rhizobium.
Ookbij enkele niet legumenosen,zoals de els,kentmenN?-bindendewortelknolletjes,veroorzaakt door eenbacterie,diewaarschijnlijk totdegroep
derAktinomycetenbehoort.
Sinds 1960 zijngrotevorderingen gemaakt bijhet onderzoek naardebiochemievandeN„-binding. Indatjaargeluktehet aanCarnahan enmedewerkers vandeDuPontdeNemours-laboratoria inWilmington,het enzymsysteem,
datdeN,inNH,omzet,uit Clostridium te isoleren.Sindsdien heeftmendit
enzymsysteem ookuitveel anderebacteriëngeïsoleerd ende eigenschappen
onderzocht.
Hierbijbleek eenzeergrotematevanovereenstemming,ondanks deverschillen tussendebacteriën,inde aardvanhet enzymsysteem. Hetverloop
vandereactie isingrote trekkenvergelijkbaar,evenalsdespecificiteit
vanhet enzym,datbehalve N ? bijv. ook acetyleen kanreduceren,hetgeen
toteeneenvoudige bepalingsmethode leidt.
Het enzym,datmen aanduidt met denaam nitrogenase,bestaat uit twee
eiwitten:het eiwit Idatdemetalen ijzer enmolybdeenbevat enheteiwit
IIdat alleen ijzer bezit.Het is zeer interessant teconstateren,datmen
tegenwoordig instaat is inhet laboratorium N ? totNH,tereduceren,door
gebruik temakenvanmetaalhoudende verbindingen als katalysatoren.Hierbij
zijnmolybdeenverbindingen bijzonder aktief.Menhoopt zulke-molybdeenkatalysatoren tekunnen gebruikenvoorde ontwikkeling vannieuwe technologische
procédés om zonder gebruikvanhoge temperaturen enhet'daarvoorbenodigde
hoge energieverbruik langs chemische weg stikstofmeststoffen teproduceren.
Ineenaantal gevallen isereenopvallende gelijkenis tussendereakties
van deze chemische molydeenkatalysatoren enhetbiochemische enzymnitrogenase.Het is zeerwaarschijnlijk dat inbeide gevallen hetmolybdeenbetrokken isbijde binding vandeN ? ,waarnadeze door aanvoer vanelektronenwordt gereduceerd.
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Tabel3.VergelijkingvanN„-bindingdoorhetenzymnitrogenaseenbepaaldeanorganische
Molubdeenkatalysatoren (volgensShilow).

Nitrogenase

Ti-Mokatalysator

produktmetN

NH3

produktmetN

produktmetCH

C

produktmetC„H

H

2 4

Moonmisbaar

:NH ,NH3
:C.H

Moonmisbaar

reactiegekoppeldmetontwikkelingH

reactiegekoppeldmetontwikkelingH

ontwikkelingH„
2+ .
.
Mg isnoodzakelijk
COremt

ontwikkelingH
2+
Mg werktsterkstimulerend
COremt

In het enzym nitrogenase verloopt deze aanvoer via het ijzerhoudende
eiwit II,dat op zijn beurt deze elektronen uit andere stofwisselingsreakties ontvangt. Daarnaast vergt de reduktie, althans de eerste stap in deze
reduktie, energie. In het enzym vindt deze energietoevoer plaats via de universele energie-overdrager in alle levende cellen, het ATP (adenosine trifosfaat), dat door binding aan het ijzer-eitwit II de energie voor de elektronenoverdracht beschikbaar stelt. Zelf moet dit ATP weer door andere stofwisselingsreacties geleverd worden. Aldus begrijpen wij dat de N ? -binding
in levende cellen afhankelijk is van gisting (bij anaeroben), ademhaling
(bij aerobe) of fotosynthese (bij licht-afhankelijken).Een van de grondwetten van dejTioleculaire biologie leert dat de opbouw van elk enzym bepaald
wordt door een daarvoor specifiek gen, dat men in het genetisch materiaal
van de celkern kan localiseren.
Ook de eiwitten van het enzym nitrogenase worden gevormd onder invloed
van specifieke genen, die men aanduidt met de term "nif-genen". Het onderzoek naar de erfelijkheid bij bacteriën heeft ons verschillende methoden
opgeleverd om genen van de ene bacterie op de andere over te brengen. Met
zulke methoden slaagden Dixon en Postgate 1972 er in de nif-genen uit
Klebsiella

over te voeren in de bekende darmbacterie Escherichia

coli.

Deze

normaliter niet N ? -bindende bakterie verwierf daardoor het vermogen de N ?
te reduceren. Hiermeer is de mogelijkheid aangetoond tot genetische manipulatie met de nif-genen.
De aanwezigheid van een gen betekent niet altijd dat het bijpassende enzym ook echt wordt gevormd of dat het na vorming actief is. Verschillende
regulerende faktoren kunnen hier de vorming van het enzym bevorderen of juist
remmen, dan wel de activiteit van het gevormde enzym stimuleren of verminderen. De belangrijkste regulerende factor van de nitrogenasevorming is de
NH,. In de meeste gevallen ziet men dat een te hoge concentratie NH, (resp.
de daaruit gevormde ammoniumzouten) de vorming der nitrogenase-eiwitten
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verhindert.Opde activiteit van,eenmaal gevormde,nitrogenase heeftammonium geendirecte invloed,wel indirect doordat het deverdere stofwisseling
beïnvloedt.De activiteit vanhet enzymhangt afvande levering vanelektronen enATP,waaroverwij reeds spraken,envandeaan-of afwezigheid
van zuurstof.
Zuurstofblijkt namelijk het enzym nitrogenase te inactiveren.Dit isgeen
probleem bij anaerobebacteriën die anaëroob (d.w.z. zonder zuurstof)groeien.
Het iswel eenprobleem bijde aeroben (die zuurstof nodig hebben)daar
hier de zuurstof nodig isvoor de ademhaling,diede energie ookvoor deN ? binding moet leveren,maar verre gehoudenmoetwordenvandenitrogenase zelf.
Debacteriën,waarover wehier spraken,bindendeN 7 voorhun eigengroei,
opdat deN-atomen inde eiwittenderbacteriecellen kunnenworden ingebouwd.
Deregulerende rolvanammonium isvangrotebetekenis voorde efficiëntie
vanhetproces. Immers,zodra erteveel wordt gebonden,remthet deverdere
binding.
Stikstofbinding

in bodem en

rhizosfeer.

Debetekenis vandemeeste N?-bindende bacteriën indegrond ismeestal
gering.Waar zeafhankelijk zijnvandeafbraakvanbeschikbare organische
stof, zal indemeeste grondsoorten demogelijkheid voor hunN7-bindingbeperkt zijn.Zodra eengrond voldoende gebonden N indevormvanammoniumzouten ofnitraten bevat,remtditdeN?-binding endeverdere aanmaakvan
nitrogenase.Welvangrotebetekenis,althans opvochtige grond zoalsrijstvelden, isdeN„-binding door blauwwieren,daarhier immersde benodige
energie niet door afbraakvan organische stofmaar direct door het zonlicht
wordt geleverd. Zoheeftmenbijvoorbeeld indePhilippijnen op rijstvelden
toename gevonden tot 70kgN-/ha/jaar.
Reeds lang isbekend,datdebacterieflora aanhet oppervlak derplantewortels kwalitatief enkwantitatief eenandere samenstelling heeft dande
overige grond.Menduidt deze aanmetde term rhizosfeer. Indezerhizosfeer profiteren debacteriën vande organische stoffen,diedewortels uitscheiden. Inditmilieu ishet ook zeerweldenkbaar,dat organischestofverbruikende N^-bindendebacteriën eenrolvanbetekenis spelen.Datditinderdaad hetgeval is,werd de laatste jarenvooral aangetoond door hetwerk
vanJohanna Döbereiner inBrazilië.Met namenoemenwehierrhizosfeer-associaties tussen Paspalum-soorten eneenbepaalde Azotobaoter soort entussen
maïs en Spirillum lipoferum. Inpotproevenvande laatste associatie werden
winsten gevonden,dienaar hetveld geëxtrapoleerd tot 2kg/ha/dag bedragen,
(zie BülowenDöbereiner 1975).
Het isechter zeer devraag of inhetveld deze associaties ook zo'nrol
kunnen spelen.Hetgevaar bestaat immers,datdegoedeN„-bindersdooranderebacteriënvanhetworteloppervlak wordenverdrongen.

De

wortelknolsymbiosen

Dit gevaardreigt inminderemate indewortelknolletjes-symbiosen.0ok_
hierbegintdesamenleving tussenbacteriën enplanten echtermet eengroei
der bacteriën inde rhizosfeer.Daarnadringendebacteriën viadewortelharendewortels binnen.Het isreeds langbekend,datbijdeLegununosen
de samenleving metde RhUobia van specifieke aard is.Devormingvanwortelknolletjesdoor mUobia is,met éénuitzondering,beperkt totdeLeguminosen.Bovendien kentmenverschillende soorten RhizoHum, die opbepaaldesoortengespecialiseerd zijn.Zovormt Rhizobium leguminoearum knolletjes operwten,
Rh.trifolii

op klaver,

Rh.japoniaum

op soya enz.

Zeer recent begintmen aanwijzingen tekrijgenvoordeverklaring vandezespecificiteit indegast-gastheer-relatie tussendeze tf^W^soorten en
deplantendie zebinnendringen enwel inderichting datreedsbijdebinding aanhet oppervlak derwortelharen een zeer specifieke reactie optreedt.
Uit foto'smet deelektronenmikroscoop blijkt datde Rhizobium-bactenen
zichmet eenderpolen aanhet oppervlak derwortelcellenhechten.Deaard
vandezebinding laat zichafleidenuitresultaten vanonderzoekvanDazzo
enHubbell,envanWolpert enAlbersheim,beide ditjaar gepubliceerd.

wederzijds reaktieve
antigene groepen

klaver lectine

celwand
wortelhaar

T u £ r Z ~ ™ £ S P 1 S Î ^ 2 « « e e i , r « bacterie Zouden j o n d e n worde, door
lectine moleculen, die door de wortel worden gevormd.
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Uithet serologisch onderzoekvan eerstgenoemden valt teconcluderendat
deoppervlaktestoffenvandewortelharenvanklaver envandebijpassende
Rhizobium trifolii verwante structurenmoeten bezitten.Laatstgenoemde onderzoekers constateerden specifiekebindingenvan oppervlaktestoffenderbacteriënmetbepaalde suiker-bindende eiwitten derplanten,de zgn.lectinen.
Aldus komtmen tot eenvoorlopig noghypothethisch beeld,waarindeuitgescheiden lectinen doorwederzijdse binding aande identieke oppervlaktegroepenvanwortelhaar enbacterie eenspecifieke binding tot standbrengen.
Overhetverdere verloopvande infectie kunnenwehier slechtskortzijn,
Wewillenvolstaanmet eenkortevermelding vanhetverloop dergebeurtenissenbijde erwt. (zieo.a. Libbenga enHarkes,1973;Kijne 1975). Debacteriën
scheiden stoffen af,diedewortelharenvervormen,waarna zedoor invaginatie,voorlopig steedsnog omgevendoor eenplantaardige celwandafzetting,
dewortelcellen binnendringen.Onder invloed vandit gebeurenwordende
cellenaandebinnenzijde vandeschors tot celdelingen aangezet.Deze celdelingen leiden tothet zichontwikkelende knolletje.
Wanneer deinfectieschedede jonggevormdecellenbinnendringt,neemtde
celwandafzetting rond deslijmmassa metbacteriën af,zodatdebacteriën
nuvrij kunnenkomen inhetprotoplasma, zijhet steeds nog omgevendoor een
membraanenvelope,afkomstig vandeplasmamembraan vandewortelcel.Naopvallende reacties vande aldusgeïnfecteerde cellengroeiendezeuit totde
grote cellen,diekarakteristiek zijnvoor de knolletjes.Debacteriëndelen zichnogvelemalen,stakendanhundelingen engroeienuit totdegrote,meestvervlaktebacteroïden.Nuvormt zichookdekarakteristieke rode
kleurstof,verwant met onzebloedkleurstof,die ervoor zorgtdatde zuurstofspanning gehandhaafd blijft ophetvoor deN?-binding optimale niveau.Latervindt afbraak vandemetbacteroïden gevulde cellenplaats enkomt een
einde aandeN?-binding.
Waarmen totvoor kort ernimmer ingeslaagd was N,,-bindingaante
tonen incultures van Rhizobium meendemen datde'symbiose,i.e.dedaarbij
optredende vormingvanbacteroïden,de onmisbarevoorwaarde vormdevoorde
vorming enactiviteit vannitrogenase bij Rhizobivm. Deze conclusie leektemeer gerechtvaardigd,waar dematevanN„-binding,de zgn.effectiviteit
der knolletjes,gecorreleerd bleekmetdehoeveelheid bacteroïdweefsel.
In 1975werd echter doorverschillende onderzoekers gevonden,datbepaalde stammenvan Rhizobium inculturesweldegelijk totN_-binding instaat
waren,mits gezorgd werd voor zeer lage0,,-spanningenmits aanenkele
vnedingseisen,waaronder eengoed bruikbare N-bron,wasvoldaan.
Dit lijktmerkwaardig,waarwe immers gezienhebbenhoegebondenNbij
demeesteN--bindendebacteriën juist devorming vannitrogenase remt.Het
ziet ernaaruit datditbij Rhizobivm niethetgeval is,datdeze zelfs
niet ofnauwelijks instaat isdegevormde NH„ zelf teverwerkenbijde
eiwitopbouw. Degrotemeerderheid vandezeNH,wordtuitgescheiden. Inhet
bacteroïdstadium indewortelknolletjesbetekent dit,datdeplant nudeze
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NH, kan opnemen en voor eigen groei benutten.
Omgekeerd zijn de bacteroïden aangewezen op de organische stoffen, die
de plant, dankzij de fotosynthese, in de bladeren vormt en naar de wortels
en de wortelknolletjes transporteert. In de praktijk blijkt dat deze toevoer van fotosynthese-produkten de belangrijkste beperkende factor vormt
voor de N^-binding in de knolletjes. Verhoging van de fotosynthese leidt
dan tot verhoging van de N ? -binding.Hier sluit het onderzoek aan op recent
fotosynthese-onderzoek, waarbij men ernaar streeft de efficiëntie van dit
proces te verbeteren. Een andere beperkende factor vormt de waterstofpro-
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d u c t i e door sommige stammen van Rhizóbium. W a t e r s t o f i s n a m e l i j k een rems t o f voor de N ? - b i n d i n g .
E -binding in de toekomst.
Welkemogelijkheden zijnernuom tot eenbeter gebruik vandebiologischeN7~binding tekomen. Ikwilmehierbeperken tot enkelevoor dehand
liggendemogelijkheden,die nu zondermeer bestaan enenkelesuggesties,
diede afgelopen jarer.gedaan zijn.Hetvolgende overzicht streeft nietnaar
volledigheid:
a. Selectie vanplantenrassen en Rhizóbium-stammen, die leiden totdemeest
effectievewortelknolletjes.
b. Selectievanplantenrassen en Rhizóbium-stammen, die zijn aangepast aan
extrememilieu-omstandigheden,zoalsdroogte;
N.B.ditpraktisch onderzoek vond envindtplaats ook zonder onmiddellijke
behoefte aanfundamenteel wetenschappelijk onderzoek.Welkandit laatste
daadwerkelijk bijdragen door deontwikkeling vangoede ensnelle criteria.
c. Selectie vanplant-Rhizóbium-combinaties,
wier nodulatie enN„-binding
niet ofminder geremd wordendoor gebondenN;
N.B.vooral bij soya isdeeffectiviteit gering.Menmoet dusmetanorganische N-verbindingen bijbemesten.Deze onderdrukken echter nodulatie enN ? binding,zodatmen tenslotte geenprofijt vandebiologischeN„-binding
heeft.Hierbij moetmenwel bedenkendatdeze remming ook eenfeed-backsysteemvertegenwoordigt,waardoor hetgevaarvanN-eutrofiëringwordtbeperkt.
d. Geselecteerde Rhizóbium-stammen kunnen inhetveldwaardeloos zijn,omdat zeniet kunnen competerenmet dereeds aanwezige stammen.Studievan
deze competitie kanertoebijdragen degeïntroduceerde stammenbeterekansen tebieden.
e. Bij rijstcultures kanmendoor selectie vanblauwwieren komen tothogere
N-verrijking. Ookhier geldt het add. genoemde probleem.
f. Selectie vanrhizosfeer-bacteriën, zoalsbepaalde Azotobactevs en Spirillum
lipoferum, benevens selectie vangraangewassen,diedeze bacteriën inhun
rhizosfeer stimuleren.Tenaanzienvanoppervlakkige associaties geldt zeer
bijzonder hetprobleem datdegeïntroduceerde bacteriëndoor deverdere
microfloraverdrongenworden.
g.Dekennis vande oorzakenvandespecificiteitvandewortelknol-symbiosen zouer inde toekomst toekunnen leiden Rhizóbium- infekties totstand
tebrengenbijniet-leguminosen.Wanneer eensdeendofyten derniet-leguminosen geïsoleerd zijn,zouhiervoor hetzelfde kunnen gelden,
h.Men zouandere bacteriën,dieplanten kunnen infecteren,endie eenwijdere gastheer-spcificiteithebben,door genetische manipulatie totstikstofbinding kunnenbrengen.Mendenkthierbij vooral aandecrown-gal-bacterie
Agvobactevium tumefaoiens, die zeerverwant ismet Rhizóbium.
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i. Indienhetmogelijk isgenenuitbacteriën over tebrengen opeukaryotische cellen,zoumenuniverselemycorrhizaschimmels,zoals Endogone,tot
N?-binding kunnenbrengen.
j. Nog een stap verder isdedirecte overdracht vandenif genen enwatverdervoor hunactiviteit nodig is,opgraangewassen.Mendenkt hierbij aande
mogelijkheid deze genen intebrengenvia fusievanprotoplasten.Ookis
gesuggereeerd denif genen intevoeren inchloroplasten.
Namijnbeschrijving vanhetgecompliceerde samenspel tussen plant en
bacterie indevorming vaneffectievewortelknolletjes,envandevoorwaardenwaaraanvoldaanmoet zijnomN?-bindingmogelijk temaken,zalhet duidelijk zijndatde laatstgenoemde suggesties vooruitbreiding vandemogelijkheden totbiologische N--binding fascinerende toekomstfantasieënzijn,
wier realisatie opkorte termijn zekernog nietverwachtmagworden.
Mycorhiza.

Terwijl deN-voorziening derplantendus langs chemische enbiologische
wegverzorgd kanwordenvanuit het groteN7-reservoir der atmosfeer,ismen
voor alle andere voedingselementen, zoals fosfor,aangewezen opde inland
enwater aanwezige voorraad.Hierbestaan geenbiologische mogelijkheden tot
verrijking,welmogelijkheden tot een zoefficientmogelijk gebruik.
Het isalgemeen bekend dat onzebomen indewortels een samenlevingvertonenmetde z.g. mycorrhiza-schimmels. Iederkent inhetnajaar deheksenkringenvanpaddestoelen diegevormd worden door de schimmels aandeboomwortels. Deschimmels bevinden zich inde intercellulairen onder de epidermis
derwortels enstralenvanhierveruit indegrond.Menheeft kunnen aantonen,
dat opdezewijzede schimmels uitwijde omtrek voedingszouten kunnenopnemenennaar dewortel transporteren.Naast dezevormenvan zgn.ectotrofe
mycorrhizakentmenbijde grotemeerderheid derplanten een z.g. endotrofe
mycorrhiza,waarbij de schimmel inde cellenvandewortel voorkomt.Opgrond
vanhet zeer karakteristieke microscopische beeld spreektmenvanhettype
dervesiculaire-arbusculaire (VA)mycorrhiza.Dehiervoor verantwoordelijke
2)
schimmel ismeestal een Endogone-soort.
Menheeft de laatste tijdvele aanwijzingen verkregenwaaruit blijktdat
deze Endogene een zeer belangrijke bijdrage levert tothetvermogen totfosfaatabsorptie. Inhetbijzonder bij lage fosfaatconcentratieswordt de fosfaatopname bevorderd, zodat groeimogelijk isbij fosfaatgehalten inde
grond,die zondermycorrhiza geen groei zouden toelaten.Bovendien blijktde
Endogoneveelmeer fosfaatuitde grond op tenemen,zodat geenfosfaatrestenvoor deplant onbenutblijven.

2)Vooruitvoerigeroverzichtvandemycorhiza's,zieHarley1969.
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Tabel 4. Invloed van fosfaat en mycorrhiza op Trifolium (gegevens van Mosse, Powell, Hay
man 1976)
blanco
drooggewicht mg
gram P per spruit
aantal knollen
mol N2 per uur

10
3
0
0

fosfaat
29
24
1
0,002

mycorrhiza

fosfaat en mycorrhiza

64
95

145
431
55
0,47

3
0,01

In e n k e l e g e v a l l e n , z o a l s b i j k l a v e r , z i j n d u b b e l s y m b i o s e n b e s c h r e v e n
met Rhizobium en Endogone, w a a r b i j de v e r b e t e r d e f o s f a a t v o o r z i e n i n g , d a n k z i j
de Endogone, t e v e n s een b e t e r e vorming van w o r t e l k n o l l e n en b e t e r e N ? - b i n d i n g m o g e l i j k m a a k t e . Zoals t e hoge NH. en NO, g i f t e n aan de grond de
vorming van w o r t e l k n o l l e t j e s v e r h i n d e r e n en een g e r i n g e r e N ? - b i n d i n g teweeg
b r e n g e n , z i e we hoe t e hoge f o s f a a t g e h a l t e n de vorming van V A - m y c o r r h i z a ' s
t e g e n g a a n . De s a m e n l e v i n g e n o n t w i k k e l e n z i c h pas en t o n e n hun w a a r d e , wann e e r men minder m e s t s t o f f e n t o e d i e n t .
Het i s daarom van
samenlevingen in h e t
van onze landbouw t e
h e d e n , d i e de n a t u u r
ben.

de g r o o t s t e b e t e k e n i s de waarde van deze m i c r o b i ë l e
v e l d t e t o e t s e n en e r n a a r t e s t r e v e n de e f f i c i ë n t i e
v e r g r o t e n door een z i n v o l l e t o e p a s s i n g van de m o g e l i j k ons b i e d t , en d i e we w e l l i c h t t e w e i n i g onderkend h e b -
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