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DejaarlijksebijeenkomstvandeAgronomy,CropScienceenSoil
ScienceSocietywerdgehoudenonderhetmotto:"Agronomy:Sciencein
Action".Hetprogrammabevatteeenomvangrijkecollectievan"joint
meetings,symposia,regularandpostersessions".Hethoofddoelvan
ditcongresbezoekwasdedeelnameaaneeninternationaalsymposium
over"smallgrainphysiology".Daarnaastwerdenvoordrachtenbijgewoondoverdevolgendethema's:
a.Cropadaptationtolimitedsoilmoisture.
b.Climateandplantontogeny;physiologicaleffectoftemperature.
c.Photosynthesis:environmentandsource-sinkrelations.
d.Plantgrowthregulators.
e.Dynamicsofpartitioningofplantassimilates.
f.Nitrogenmetabolism.
g.Denitrification;nitrousoxide.
h.Movinguptheyieldcurve:advancesandobstacles.
i.Reducingfossilenergyuseinagriculturalproduction.
Uiteraardmoestereenkeuzegemaaktwordenuithetgroteaantal
voordrachten.Dankzijhetstrakketijdschemawashetmogelijkeenrelatiefgrootaantalvoordrachtenuitparallellesessiestevolgen.Een
nadeelwasechterdezeerbeperktetijdvooreenaansluitendediscussie.Daarvoorwasmenaangewezenopbilateralecontactenindewandelgangen.
Naasthetreedsgoedgevuldedagprogrammawarener 'savondsvoordrachtenmeteenmeeralgemeenkarakter,zoals:
-thescientist'sroleinthemakingoffoodpolicy;
-cerealgrainproteins:breeding forimprovednutritionalquality;
-ecologyofRhizobia:aroadblocktoworldfoodproduction.
Indepresentatieendiscussievandezevoordrachtenwerdveel
nadrukgelegdopdeverantwoordelijkheidvaniedereonderzoekerom
zijnwerkineenbegrijpelijkevormtepresenterenaanbeleidmakersen
belanghebbenden.Dealgemenevreeswas,datdebudgettenvoorlandbouw-

kundigonderzoekonvoldoendezoudentoenemenvanwegeandereprioriteitenendeinflatie.

Symposium:smallgrainphysiology
Fischer (CSIRO,Australië)besprakdefysiologischeaspectenvan
eenverdereopbrengstverhoging bijdegeïrrigeerdetarweteelt.Uitzijn
vroegereCIMMYTonderzoekbleek,datde"semi-dwarf"(70-90cmhalmlengte)destandaardrasseninkorrelopbrengstovertroffenmet22%,
2

voornamelijktengevolgevaneenhogerkorrclaantalperm (+32°ê).

Daarentegenhaddendehalfdwerg-rasseneenlagereLAIenminderbiomassa (-101)bijdebloei.
Ervanuitgaande,dathetkorrelgewichtvrijsterkgenetischbepaald is,zoudegrootstebijdragevoorhetverhogenvandekorrelopbrengstmoetenkomenvaneentoenameinhetaantalkorrelsperm.
Fischerzietalsbelangrijkstecomponentenvanhetaantalkorrelsperm:
-hettotaledrooggewichtbijdebloeiendeverdelingoverdeaaren
derestvandehalm (=nettofotosyntheseendistributie);
-hetaantalbloempakjesDereenheid "1
drogestof-aar;
-hetaantalkorrelsperbloempakje

1= reproduktie-efficiëntie
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Hetverhogenvandenettofotosynthesebijalleenstaandeplanten
bleektotnutoegeensuccesopteleverenvoordegewassituatie;voor
optimalegewassenbedraagtdegroeisnelheidpereenheidfotosynthetisch
actievestralingongeveer3g.MJ

(efficiëntie=ca. 5%).

Positieveeffectenzoudenteverwachtenzijnvaneensteilerebladstand
bijdwergrasseneneenhogerefotosynthesesnelheid (P-max)vanhetvlagblad.
DedistributievandrogestofvoordebloeizouvolgensFischermeer
tengunstevandeaarmogelijk zijndoorminderassimilateninhetblad
teinvesteren. (N.B.:deveranderingeninHarvestIndextotnutoezijn
echtervoornamelijkhetresultaatvaneenlagerstengelgewicht (Sp.).)
Eenverhoogde"reproduktie-efficiëntie"zoutotstandmoetenkomendooreenlangerefasevanaardifferentiatieeneenbetereassimi-
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latenvoorziening vandeaartijdensdekritieke fasevanbloemaanlcg.
Misschienkandepotentiëlesink-capaciteitvandeaarookvergroot
wordendoorteselecterenopgroterebloempakjes.Hrbleekeenlineair
verband tezijntussenhetgewichtvandebloempjesenhetpotentiële
korrelgewicht.VolgensFischerzijndemodernedwergrassenalzoveel
"verbeterd",datinvelegevallendesourcelimiterend isvoorhetbereikenvanhetmaximalekorrelgewicht.
Rasmusson (Univ.ofMinnesota,V.S.)besprakderesultatenvaneen
tienjarigonderzoekprogramma,dathijkarakteriseerdeals:"research
aimedandlearninghowyield isachievedwithemphasisonindividual
morphologicalandphysiologicalcharacters".Hetlangetermijndoelwas
deverbeteringvanhetplanttype;datbetekendeinzijnprogrammahet
kwekenvaneenideotypevoorgerst.Zijnonderzoeksstrategiewas:
1.Selecterenvaneenteonderzoekeneigenschap.
2.Zoekennaargenetischevariatieindieeigenschap.
3.Inbrengenvandezevariatieinbruikbaargenetischmateriaal.
4.Evaluatievandewaardevandebetreffendeeigenschap.
Dezestrategiewerdtoegepastvoorhetverkrijgenvan:
-genetischbeperkteuitstoeling;
-eenlangerepostfloraleperiode;
-meerrijigearen.
Erwarengoedevorderingengemaakt,maarheteffectvanhetverbeteren
vaneeneigenschapbleekkwantitatiefvaakkleintezijn.
Hunt (Univ.ofGuelph,Canada)zageenverdereverhogingvande
biomassaalsvoorwaardeombijwintertarweindegematigdeklimaatgebiedeneenhogerekorrelopbrengst teverkrijgen.Vooreentoenamevan
deharvest-index,bijvoorbeeld tot0,60 zaghijminderperspectief.De
restvandevoordrachtwerdbesteedaaneenanalysevanderelatieflage
opbrengstenvanwintertarwe inGuelph,ondankseengroeiseizoenvan200
dagenmetindeperiodemei-juli20-23MJ.m".d straling.
Kanemasu (KansasStateUniv.,V.S.)toondemetopnamen (doorde
elektronenrastermicroscoop)vangeneratievegroeipuntentijdensverschillendegroeifasenaan,hoedesastreuswatertekortkanzijnvoorde
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generatieveontwikkeling.DoorKirkhain(OklahomaStateUniv.)werdgevondendattijdensdekorrelvullingsperiodcdeturgorspanning inde
graankorrel belangrijker isvoordegroeivandekorrel dandewaterpotentiaalvandebladeren.
Simmons (Univ.ofMinnesota,V.S.)onderzochtverschillenin
groeisnelheid engroeiduurbijkorrelsbinneneenpakjevandetarweaar.Hijvondeenlineairverbandtussenhetkorrelgewicht endegroeisnelheidvandekorrels;hetverschil in"effectivegrain filling
period"bleekgeringtezijnvoordedriebasalekorrels ineenpakje.
Ditbetekent,datdeontogenetischouderekorrelssneller,maarniet
langergroeien.Voordesnelleregroeiwerdgeenverklaringgegeven.
Indicatiesuitrecenteliteratuurzijn:meerendospermcellenofeen
beterevaatbundelverbinding.
Knievel (ThePennsylvaniaStateUniv.,V.S.)vergeleekdegroeiduuren-snelheidvandekorrelsbijwintertarwe indegewassituatie.
Tussendetweeonderzochtejarenvondhijzeergeringeverschillen,
hetgeeneengevolgwasvandevrijwelgelijkeweerssituatie.Devariatietussenrassenbedroeg:
-voordegroeiduur:7dagen (van20tot27dagen),
-1 -1
-voordegroeisnelheid:58kg.ha .d

(van128tot186kg.ha d ).

Defysiologischerijpheidwerdvastgestelddoordeareneenkleurstof
telatenopzuigenendekleurveranderingvasttestellen.
Overigethema's
a.Crorjadaptationto_limited_soilmoisture
DitthemawerdingeleiddoorBeggenTurner (CSIRO,Australië).
Beidenvondendeturgorendeosmotischepotentiaaldebelangrijkste
componentenvandewaterpotentiaalvandeplantorganen;dematrixen
gravimetrischepotentiaal zoudenbijmesofytenverwaarloosbaarzijn.
Ertredenvaakgrotedagelijksevariatiesindewaterpotentiaalvande
plantop;dezevariatieszijnindebovengrondsedelengroterdanin
dewortels.
8
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Droogteresistentievanplantenkangebaseerd zijnop:
-Ontsnapping aandroogte-stressdoorfenologischeaanpassing;
-Droogtetolerantievoorhogewaterpotentialenindeplantdoor:
.aanpassingvandewateropname,
.reductievanhetwaterverlies (gaatmeestalgepaardmetverminderdegroei);
-Droogtetolerantievoorlagepotentialendoor:
.hetoppeilhoudenvandeturgor,
.mechanismendieverdrogingtegengaan.
Aanpassingvandeplantaanwatertekortenkunnenonderscheiden
wordenin:
-Morfologischeaanpassingdoormiddelvan:
.verminderingvandelichtonderscheppingdoorhetzijpassieve(verwelking,afstervenoudebladeren)ofactieve (bladrol)reductievan
hetbladoppervlak,
.vormingvankleinerverdampingsoppervlak (bijvoorbeeldkafnaalden
inplaatsvanbladeren);
-Fysiologischeaanpassing,welketotstandkomtdooraanpassingvande
osmotischepotentiaal.
Eenvoorbeeldvandezeaanpassingwerdgevondenbij

Tritiaum

diaoaoum; dezetarwesoortkondeturgoroppeilhoudenalsdebladpotentiaaldaaldetot-13bar.Bij Tritiaum

aestivum ontbrakdezeaanpassing

endaaldedeturgorpotentiaal lineairmetdewaterpotentiaal.
Turner (CSIRO)zagvoordelenvoordeosmotischeaanpassingten
aanzienvancelstrekking,openingvanhuidmondjes,fotosynthesesnelheid
enherstelnauitdrogen.Debeperkingenvoordezeaanpassing zijngelegenin:
-Desnelheidvanopbouwvanstress-omstandigheden;
-Dematevanstress;
-Degenetischevariatietenaanzienvandezeeigenschap.
Hetvoordeelvandezefysiologischeaanpassingbovendemorfologischeisdeflexibiliteitenhetprocesisbinnenbepaaldegrenzen
reversibel.Voorbladerenzoudeosmotischeaanpassingdeturgorpoten-

:"Î..J-.)-f-nivu;".kunnen honden van '<tol -1",••:• •-.••;"noren!iaai ven
het lu,m cri;....".-..::•, -16 tot --32har inj hei .••. /'eiieu'groeirunt.
Wilson hiexas e nM Unie., \'.S.)onderzocht,'-eteffect van watertekort op de snelheid vande nettofotosynthese en op de ademhalingsprocessen bij horeè'.iK.hen verhoogde waterpotentiaal verlaagde de LAI
en de fotosynthesesnelheid. De benutting van fotosvnthescprodukten voor
groei, gemeten als de efficiëntie vande groei (0,7g.g ) ,werd niet
beïnvloed. Deonderhoudsademhaling daalde van 60 tot 35mg.g .d
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een toename van dewaterpotentiaal inhet blad van 0 tot -12 bar. De
onderhoudsademhalingwerd gemeten inde periode van 60 tot 72uur na
de lichtperiode.
Walker (Univ.of California, Davis,V.S.) onderzocht het effect
vanwatertekort op de zaadopbrengst bij "red_kidneY_beans"
vulgaris).

(Phaseoii-s

Hij vond eennegatief lineair verband tussenhet aantal

"stress-degree-days" (SDD) en de zaadopbrengst.De "stress-degree-day"
wordt alsvolgt berekend:
SDD = E N (T-T
v ).n
c a
n=11
T =temperatuur gewasoppervlak
T = luchttemperatuur
n =aantal dagen
Finn (Univ.ofMinnesota,V.S.) induceerde droogte-stress bij
so^aboonplantenmet behulp vanpolyethyleen glycol.De fotosynthese
14
'
werd gemetenmet C .Het verband tussen deosmotische potentiaal en
14
de C -fixatiewas alsvolgt:
Osm.potentiaal
Fotosynthese

0

-4

-9

-12

92

44

26

17

bar
dpm x 10 3 /plant.

Fischer (CSIRO,Australië)vergeleek de droogtegevoeligheid van
een aantal tarwerassen.Daarbij werd hetvolgende concept gebruikt:

Ydrought=Ypotential (1-SxD)
Ydrought

=korrelopbrengstbijwatertekort

Ypotential =potentiëlekorrelopbrengstbijvoldoendewater
S

=droughtsusceptibility =droogtegcvocligheid

D

=droughtintensity

=matevandroogte-stress

HetbleekdattussenderassenvoorYpenSeenzekerematevan
covariantieaanwezigwas.Eenrasmeteenhogepotentiëlekorrelopbrengstisdanooktevensdroogtegevoeliger.Ypwaspositiefgecorreleerdmetdeharvest-index (0,63),aantalkorrelsperm (0,67),totalebiomassa (0,63),1000-korrelgewicht (0,10)ennegatiefmetde
halmlengte (-0,47).Ydwaspositiefgecorreleerdmettotalebiomassa
(0,69),waterpotentiaalvanhetblad (0,28),bladpermeabiliteit (0,22)
ennegatiefmetdoodpuntigheidvandeaar (0,20).
Deconclusiewas,datvoorselectieopeenhogepotentiëlekorrelopbrengsteneengeringedroogtegevoeligheidgeenenkelvoudigeeigenschapaanwezigis.Dematevanwasbedekkingderbladerenbleekgeen
geschiktcriteriumtezijn.

b.Climateand_plant_ontogeny_;j)hysiological_effect_oftemperature
Baker (Univ.ofNottingham,England)besprakheteffectvande
temperatuuropdeaanlegvandevegetatieveengeneratieveprimordia
bijtarwe.Vanaf1-1,5 Cneemthetaantalbladprimordiaperdaglineairtoemetdetemperatuur.Verlengingvandedaglengtevan9,6tot
13,5uur (inclusiefdeschemering)verhoogdedeaanlegvanbladprimordiaoverhetheletemperatuurtraject.Bakermeendedattevroegzaaien
indeherfstkanleidentotdevormingvanmeerbladprimordiatenkoste
vandelatertevormenbloemprimordia.Uitzijnproevenbleekwederom
duidelijkdatdeaanlegvandebloemprimordia ineenzeervroegstadium
bepaaldwordt.
Monk (TexasA & M Univ.,V.S.)vondinzijnonderzoeknaardeinvloedvandeuitwendigeomstandighedenopdefenologischeenmorfologischeontwikkelingvantarwe,datdeperiodetussenveldopkomsten
11

:u.'Ci": \IVÀ >lp'7-"'( tot 55/28 ''(', [ntegz'osteiimtg tot liet lemperatuurcri.-_".:z! uj'.Iegrmmzz vond hij slechts een gering effect op de groei.snelheid tussen ff ee 26 (', kr »/aseen ontimuin van 8-9 me per dag per
zaad ivjjde temperatuurbehandeling 27/22 C. Pe ademhalingssnelheid per
zaaa r1eek geruime tijd constant teblijven; uet was ernicerademhaling
bij de temperatuur boven 20 C danbij 18/15 J(2.
Waarschijnlijk was er een tekort aan assimilâten bij de hogere
tviTuOfatureri,omdat er onder de beperkte lichthceveelheid van een klimaarkamer slechts eendag!engte van 8uurwas aangehouden.Volgens Egli
gaven ''excised cotyledons"gekweekt invitro op een vocdingsopiossing
IK •: "i sucrose en 62,5mM glutamine (gewiizigu-'olgensSinsmayor en
'b/H,i,1f'6S"!oozeifle temperatuureffectenop de groeisnelheid. lieook:
Thompson et e . ; :Çe7.Ann, Bot- 41: 29-59.

""'hotosv-ntaesi::ei_:yJ_roi!ment_andsourcojsbnk_re!acicns
'ferry mzz.v •.•.' California-Berkeley, V-C.) zencludee;de ui':zijn
•.''?'"zoekmet omz.,: dat door selectie op eenheter chlorofvlge^a]te
;
•'••zi•:•.:!.'. 10--~", zo-cm ")het aantal "pnoiosynzC-zc
zznits" toeneemt,

hetgeen bij hoi'? hentintensiteiten (Va. 200 ;ih.m '".sec ,400--700nmj
ieiat tot hogere i'ocesynthcsesnelheden.Hij beschouwt de hoeveelheid
calzp'efy!ais een maat voor de fotychemiscae vh,hnciteitper eerdieidvan
hhhdooiicrviaK.
broy (Oki.ihoma State Dniv. v.S.j onderzocht bij tarwerassea met
et; .erschi1lende pïantarchiteccuur de relatie rassen de fotysz™,chose.snelheidvan iter blad en de korrelopbrengst, He fetysynthesemetzngen
werden uitgevoerd tijdens devroegere groeistadia. Hoewel hij aziaties

these '->!jvolledige :-atonie;;scheppingweiuit'of•,-cveffectca.-.- t
opbrengst zijn,
Johnson (Washing;.onState ilnh. i!ui'':::p ; . S . c,;thet effect an
bewolking op rotosynthos?-enevapotranspiratie van eierertarwe.l.r\r.:-le
resultaten:
helder weer
fotosynthese (apparent)

32,3

taeio'kf

25,2

g CC, m ^

evapotranspirâtie

4276

2-39

g !io0 m

straling

2900

1140

J.aif-d~!

23,4

bladtenrperatuur

16,6

°C

Uit deze gegevensblijkt,dat deverschillen instraling en temper,/:au
een grotere invloed hebben opde evapotranspiratie danop de Coto^'.Tithese.
Dvfelle (Univ,of Idaho,V.S.)deed metingenbij verschillende klonen van aardappelenwat betreft de stomataire geleidbaarheid en de fo\
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tosynthesemet respectievelijk 'H,,0enC .Bi]aardappelen bleeke
wel eenpositieve correlatie tussende fotosynthese, gecorrigeerd ver
LA1, 1Ieknol- enbiomassa-opbrengst. De R^-waardcn bedroegen roroectieviI

0,72 en 0,8-,
(Cornell Ün.kv.,ithaca,V.S,)onderzocht het verloop va: ae

feta

nese tijdens hetgroeiseizoen inrelatie tot hbviafmetinger en

stik n 1ehalte bij de sojaboon.De lotosynthesesneIheid vandeir.divieluelebladeren nam doorveroudering eerder afdanhet eiwitgehalte en
het specifiekebladgewicht.Debladlagen tot enmet knoop 8waren 'eel
al afgestorven voordefase van zaadvulling. De fotosynthese (CER=
carbon dioxide exchange rate)was lineair gerelateerd aandehoevee17

heid bladeiwit inhet trajectvan 0,5-1,5mg eiwit per cm"blad; boven
13

_2
1,5m«on bladeiwitbleefdefotosyntheseconstant.Hetbezwaarvan
dezesamenhangen is,datnietalleenheteiwitgehaltevarieertmaardat
de lageeiwitgehaltenafkomstig zijnvanoudere,vergelendebladeren
(bijvoorbeeldbladerenvanknoop8)endehogereeiwitgehaltenbehoren
bijdejongerebladeren (bijvoorbeeldvanknoop 13).Erkunnendanook
andereverschillenzijn.ZovondLuggdaterindelagerebladlagenbij
hetbladtweelagenpalissadeparenchymaanwezigwarenenbijdebladerenindehogerebladlagendrielagen.Ditanatomischverschilkangevolgenhebbenvoordelichtabsorptieendusdefotosynthese.
Bijeventueleselectieopspecifiekbladgewichtdientmenrekeningte
houdenmetdeveranderingentijdenshetgroeiseizoen.
Knievel (PennsylvaniaStateUniv.,V.S.)concludeerdeuitzijn
veldproeven,dathetaantalkorrelsperkolfbijmaïsdefotosynthesesnelheidbeïnvloedde.Tevensvondhijkortnadebloeihogerefotysynthesesnelhedenbijmaïsgewasmeteenvroegerekorrelvulling,danbij
eenmeteenlatekorrelvulling.

d.Plant_growthregulators
Cole (NorthDakotaStateUniv.,V.S.)konnadriejaarexperimenterenmetgroeiregulatorenbijsuikerbietennietaltijdpositieveeffectenopdesuikeropbrengstvaststellen.GAhadeennegatiefeffect
viaeenverhoogdeademhalingopdesuikeropbrengstenverlaagdetevens
desapzuiverheid.
Schaeffer (USDA-Beltsville,V.S.)deedeenonderzoeknaarweefselenanthere-cultuurbij26tarwelijnert.Voordeanthere-cultuurgebruiktehijhetzogenaamdeChinesemedium,bestaandeuiteenmengselvan
200gaardappelmetagar,2,4-D,enz.Van250anthere-cultureswerden
tiengroeneenzevenalbinoplantenverkregen.

e.Dynamics_of_partitioning_ofglant_assimilates
DoorHesketh (Univ.ofIllinois,V.S.)werdonderscheidgemaaktin
PHOTOSYNTHATE (C-fixatie,N-reductie,enz.)enSINK (opslag-engroei-

materiaal,ademhalm o;.;

-one"!...deerde,datonooO''• ,:;:e:i:ode!o-d..,~

zoekmenoverdeassim.I*:'orerde'ing windes<— :o:•;': no;'mo* n-r,rvisi
dandoorllanwayenKebcr (I971)gevonden isme'henun;''andeklassieke
gewasanalyse.
HeskethberekendeopbasisvannormenvanPenningdeVries,datde/c-ldboon1,44gglucosenodighadvoordevormingvan!gprodukt ende
sojaboon2,03gglucose.Dezeberekendeverschillenwerdenechterniet
gevondenindezaadopbrengsten.HijverweesnaarpublikatiesvanRylc
enHirotaenTakeda (1978)voorverschillengemetentenaanzienvande
groei-ademhaling.
Duncan(Univ.ofFlorida,V.S.)hieldeenfilosofischverhaalover
hetwaaromvande"partitioning"tussen"seeds"en"survivaltissue".
Hijwasgefascineerddoorhetverschil1tussenso2§bonenen§§rdnoten
inopbrengstontwikkeling.Bijsojabonenbleefdezepraktischconstant,
gedurendedelaatste30jaar,terwijlbijaardnoteneenverdubbeling
optrad.
DoneyenWyse (USDA,Logan,V.S.)besprakendeassimilatenverdelingindesuikerbiet.VolgensWysewordtdesucroseverdelinginde
bietgereguleerddoor:
-celgrootteenaantalcellenindewortel;
-lengtevandediffusieweg;
-membraaneigenschappen;
-invertase-activiteit (bijvoederbietenerghoogalspH=5).
Doneyverondersteltdatereenrelatieistussenhetsuikergehalte
endeosmotischepotentiaal;dezerelatiewordtbeïnvloeddoordecelgrootte.Grotecellenhebbenrelatiefeenkleinercelwandoppervlak.
Suikerbietenhebbenmeercambiumringendanvoederbieten;deafstand
tussenderingenisgecorreleerdmetdecelgrootte.Milford(Rothamsted
vondtookdathetsuikergehalteomgekeerdevenredig ismetdecelgrootte.Deonderlingesamenhangenvandeverschillendeparametersmetde
suikeropbrengstwerdendoorDoneyalsvolgtweergegeven:
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suikeropbrengst

wortelopbrengst

osmotische
potentiaal

snelheidvan
celdeling

celgrootte

f.Nitrogenmetabolism
Jeppson (Univ.ofIllinois,Y.S.)onderzochtvariaties inredistributevanstikstofuitvegetatieveorganennaardezadenbijsojabonen.
Destikstof-harvest-index (NHI)bedroegin1975en1976respectievelijk
0,93en0,83.TussendeNHIenhetstikstofgehaltevandestengelsbedroegdecorrelatie0,50.Tussenzogenaamdeefficiënteeninefficiënte
lijnenbestondeenverschilinredistributievanstikstofuitdevegetatieveorganennaardezaden:
%herverdelingNuit

bladeren

peulen

stengels

efficiëntelijnen

60

53

80

inefficiëntelijnen

51

43

73

Conclusie:
-Erisvariatieaanwezig indestikstof-harvest-index;
-Dezevariatiekomtvoortuitverschilleninbeschikbaarheid vande
"vegetatieve"stikstof.
Boote (Univ.ofFlorida,V.S.)voerdefotosynthesemetingen ( Ctechniek)enstikstofbepalingenuitaanindividuelebladerenbijde
sojaboon.Bijdevergelijkingvanachtgenotypenbleekdat:
-Defotosynthesesnelheidbegonaftenemen,nadatdezadenvooreen
derdedeelgevuldwaren;
-Hetpercentagebladstikstofgecorreleerdwasmetdelevensduurvan
debladerenendeduurvandezaadvulling;
-Deveranderingeninhetstikstofgehaltevanhetbladvoor85°»de
variatiesinfotosynthesebepaalden;
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-stikstofherverdelingvandebladerennaardezadendebelangrijkste
oorzaakisvandedaling infotosynthese.
(N.B.:zie ookondercbijLugg.)
Friedrich (Univ.ofWisconsin,V.S.)bestudeerdehetlotvande
stikstoftoegediendtijdensdekorrelvullingbijmaïs.DeN-opnamebij
maïsverlooptsigmoid;degrootsteopnamesnelheid (ca.600mgNO,-N/
plant/week)wordtbereikttijdens"silking".DelaattoegediendestikstofverhoogdedeN-hoeveelheidindewortels,stengelenbladeren,
maarverhoogdedeN-opnameindekorrelnauwelijks.

g.Denitrification;_nitrous_oxide
Bremmer (IowaStateUniv.,V.S.)presenteerdemetpostersdeeffectenvanorganischebemestingopdeproduktievan_N^0.
Ineenproef,diezokongeldenvoordeNederlandseproblematiek,met
toevoegingvandriesoortenorganischmateriaal (maïsstro (C/N=34,4),
koemest (C/N=16,7)enkippemest (C/N=5,7))en2pH-niveauswerdde
dagelijkseN-O-fluxgemeten.
Voormaïsstrowasdezefluxzelfsnegatief,bijkoemestwerdnavijf
dageneenmaximumbereiktvanca.10ygN0?-N/ggrondenbijkippemest
4
werdnatiendageneenniveaubereiktvan10 ygNO-N/ggrond.Zowel
eenhogerepHalseenhoogvochtgehaltevandegronddedendeNO--flux
sterktoenemen.
h.Movingupthe_yield_curve^_advances_andobstacles
Ritchie (USDA,Texas,V.S.)besprakdeteeltkundigeenklimatologischeaspecten.Hijconstateerdeeenafnemendeopbrengststijgingbij
eenaantalgewassenindeVerenigdeStaten.Hetopbrengstniveauvan
dezegewassenbedroeggemiddeldvoordeperiode1970tot1977inde
VerenigdeStaten:
maïs

:ca. 6

sorghum

:ca. 3,5 ton

tarwe

:ca. 2

ton
ton

sojabonen:ca.1,5ton
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AanknopendbijeenstudievanHardy (1975)overhetverband tussenstikstofbcmestingengraanopbrengsten,concludeerdehijdatookin
deVerenigdeStatendeopbrengstenvaakdoorstikstofgebrckvandegewassenbeperktworden.
Bijmaïsbleekeenhogerebemesting,bijvoldoendebeschikbaarheid van
water,hetmeesteopbrengstprofijttegevenbijeenhogerestanddichtheid.IndeV.S.namhetaantalplantenperhatoevan12.000naar
36.000envervolgensnaarhethuidigeniveauvan70.000-90.000.Record2

opbrengstenvanmaïswerdenbehaaldalsermeerdan6000korrelsperm
waren.
Gemiddeld zijndemaïsopbrengstenop40-45 N.Br.hogerdanop
30-35 N.Br.Deoorzaakhiervoorisgelegenindedaglengtereactievan
maïs.Opeenhogerebreedtegraad isdegroeiduurlangerendaarmee
neemttevensdehoeveelheidbenutbarestralingtoe.Voorbeeld:
40-45°N.Br.
duur
(dagen)

straling
(W.m-2)

30-55°N.Br.
duur
(dagen)

straling
(K.nf2)

prefloraal

58

19.000

40

12.500

postfloraal

61

16.400

42

14.000

totgeneratievefase

119

35.400

Samenvattend:
Totaleds-produktie=NAR x groeiduur
NARwordtvooralbeïnvloeddoor:
-geabsorbeerdezonnestraling;
-temperatuur;
-watertekorten.
Groeiduurisafhankelijkvan:
-temperatuur (=biologischeklok);
-daglengte;
-genotype.

82

26.500

DeparametersNARengroeiduurzijntevenspositieftebeïnvloedendoor
eenbeterestikstofvoorziening.
Barber (PurdueUniv.,V.S.)besprakvervolgensdefosfaatvoorzieningvanplanten.Hijvondeenlineairverbandtussenwortellengteper
plantendeP-opname:ca.3,0gP/mcterwortellengte (R^=0,94).Tussenplantesoorten isereenverschilinwortelactiviteit endistributievandewortelsinhetbodemprofiel.Maïsworteltminderdiepdan
bijvoorbeelddesojaboon.Dewortelactiviteit,gemetenalsP-influx
(yM/m.d.),isindejeugdfasehoog,maarneemtspoedigsterkaf;bij
desojaboonishetbeginniveaulager,maardeactiviteitblijftveel
langergehandhaafd.Barberkonmeteenbeperktaantalplant-enbodemparametersdeionenopnameineenmodelbeschrijven.
Debelangrijksteparameterswaren:
-t.a.v.deplant:
.morfologische(r),
.fysiologische (Km,Imax,E, Vo);
-t.a.v.debodem:
.concentratievoedingsstoffen (ei),
.buffercapaciteit(B),
.diffusiecoëfficiënt(De).
i.Reducing_fossil_energ^_use_in_agricultural_pTO
Heiche1 (USDA/Univ.ofMinnesota,V.S.)besprakhetenergieverbruikindeAmerikaanselandbouw.Hettotaleverbruikindelandbouw
bedraagt 2,8%vanhetenergiebudget indeVerenigdeStaten:hiervanwei
in1977ongeveer37%besteedaankunstmestnluspesticiden (bron:Van
Arsdall&Devlin,1978).
Daarnaastisdevervangingvanarbeiddoormechanisatiebelangrij]
geweestvoorhetenergieverbruik.VolgensHeichel zalindelandbouwtechnologiemoeilijkeropenergietebezuinigenzijndanindeindustr
vanwegedediffusietoepassingovereengrootlandoppervlak.
Mogelijkhedentotbezuinigingvanhetenergieverbruik zoudenmeer
energie-efficiënteteeltsystemenkunnenzijn.
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Voorbeeld:

continu 2xmaïs+ 2xmaïs
3xmaïs+
maïs
1xsoja
1xhaver+ .Sxsoja+
1xluzerne 1xtarwe+
3xluzerne

encrgic-eff.=
energie-opbrengst
energieverbruik
energieverbruik
(Meal/acre/day)
droge-stofopbrengsten
(lbs/acre)

6,7

17,4
776"

12,9
6216

-,S

8,3

10,"
733"

9,7
6150

Erblijkendusteeltsystementezijnwaarbijbijeengeringer
energieverbruikdeopbrengstreductiebeperktblijft.
IndeVerenigdeStatenheeftmenookscenario'suitgewerktvoor
hettoekomstigenergieverbruik indelandbouwbijeennormalevooruitgangindeproduktietechiiologie(Gavett,1978):
1980

1985

1990

111
106

119
109

125
114

96
106

98
110

100
114

Opbrengsten:
plantaardigeprodukten
dierlijkeprodukten

1974=100

Energieverbruik
plantaardigeprodukten
dierlijkeprodukten

Degeringeteverwachtenstijgingvanhetenergieverbruikbijde
plantaardigeproduktieiseengevolgvaneendaling inhetlandbouwareaalsinds 1974van100naar92(relatief).
Watbetreftdekosten,zijndeprijzenvankunstmestenbrandstofde
laatstejarenmindergestegendandeuitgavenvoormachinesengrond.
Daardoorisdebelangstellingvoorenergiebesparing indelandbouwin
deVerenigdeStatenookweerafgenomen.
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Totslotzouikwillenopmerken,datinditverslagslechtseen
beperktaantalvandemeerdan500voordrachtenweergegevenis.Deze
subjectieveselectiekanbelangstellendenattenderenoplopendonderzoekindeVerenigdeStaten.Het lijktmijmetnamenuttig,datmenin
NederlandprofiteertvandekennisindeVerenigdeStatenophetgebied
vandroogte-stressendenitrificatie.Vooreenmeeruitvoerigoverzicht
vanallevoordrachtenwordtverwezennaardeAGRONOMYABSTRACTS.
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