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Geachte toehoorders,
1. Inleiding
Bijdeaanvaarding vandeeerste leeropdracht inde gewasecologie
inhetuniversitair onderwijs inNederland, ishet gewenst ditvakgebied nader teomschrijven.Volgens degroteVanDale betekent
"gewas",alwat ergroeitaanplanten ofookplanten envruchten die
gekweekt zijn,tevelde staan ofgeoogstworden.Ecologie betekent
volgenshetzelfde naslagwerk de leervan debetrekkingen tussen
dierenenplanten endeomgevingwaarin zij leven.Gewasecologie
betreft dus zoiets als de studievan debetrekkingen tussen planten
ende omgeving indeveldsituatie.Daarmeekomt deze omschrijving in
debuurtvandedefinitiezoalsdiedoorde Structuurcommissie
Gewasecologiewordt gegeven:gewasecologie omvat dealgemenebeginselenvan de samenhang tussen omgevingsfactoren enhet gedragvan
planten inde gewassituatie onderverschillende bodemkundigeen
klimatologische omstandigheden.Het zwaartepunt moet daarbijvolgens
deze commissie liggenopdekwantitatieve analysevan groeiprocessen
envan interacties tussen gewas enbiologische,fysische enchemischeomgevingscomponenten.Gewasecologie isdaarmee eenvakgebied
dat zichbeweegt tussenverschillende disciplines dienu alaande
Landbouwhogeschool vertegenwoordigd zijn.
Hetmoet eenbrugfunctie vervullen tussen enerzijds debasiswetenschappen zoalsplantenfysiologie,botanie,plantenecologie,
omgevingsnatuurkundeenanderzijds deop toepassing gerichtewetenschappen zoals deplantenteelt,gewasbescherming,plantenveredeling,
bodemkunde enplantenvoeding.Binnen de teeltvakgroepenwordt nu
reedsveel aandacht geschonken aanonderdelenvande gewasecologie
ende instellingvaneenaparte leerstoelvoor degewasecologie moet
danookgezienworden alseenuitbreiding enverdieping vanditintegrerendevakgebied.Om toteenversterking van de gewasecologie te
komenmoet samenwerking tussen devakgroepenworden bevorderd en
dient tewordenvoorkomen dat zicheennieuwevakgroep ontwikkelt
diedwars door debestaandeheenloopt.Niet deverschillen tussen
gewassen enprocessen diebij deproduktie eenrol spelenmoeten
daaromworden geaccentueerd,maarhet gemeenschappelijke dient te
worden benadrukt enversterkt.Dezeversterking van de gemeenschappelijke basis is indertijd bijde instelling vande VakgroepTheoretischeTeeltkunde begonnen.Integratie ismogelijk omdatvanuit de
basisprocessen diede groeivanplantenen gewassen bepalenwordt

gewerkt.Niet alleenhet gedragvanhet totale systeem,een akker
tarwe,eenkasmet tomaten ofeennatuurlijke weide indeSahel
wordt bestudeerd,maarook deprocessen die toteenbepaald gedrag
vandeze systemen leiden.Daardoorkanop grond vanalgemenebeginselenhet inzicht inhet gedragvan specifieke systemen worden
vergroot.Zowordt deaandacht nietalleen op de teeltkundige gevolgenvan eenwijziging vanN-bemesting gericht,maar ookop debodemkundige processen enplantenfysiologische processen diebeschikbaarheid enopnamevan de ionendoor deplant bepalen.Zo zalookniet,
indienmet gewasbeschermers wordt samengewerkt,alleen gekekenwordennaardeomvang van deoogstderving bijeenbepaalde ziektedruk,
maar ooknaar deplantenfysiologische processen diedeaard enmate
vanoogstderving uiteindelijk bepalen.In degewasecologie ligt
daarbij denadruk op de analysevan de functies diedeze processen
voor degroeienontwikkeling vangewassenhebben enniet opeen
gestructureerde beschrijving vandewijzewaarop deprocessen uiteindelijkverlopen tot ophetmoleculair niveau toe.Terverduidelijkingkanhier een telefooncentrale alsvergelijking wordengebruikt.Niet dewijzewaarop decommunicatiekanalen verlopen ende
technischehoogstandjes diedaarbijworden bereikt,worden bestudeerd,maar dewijzewaarop ditcommunicatiemedium in de samenleving
functioneert.
Dewijzewaaropwordt gewerkt,wordtbepaald doorhetstudieobject.De zosuccesvolle toepassingvan simulatiemodellen voor
integratievanprocessen teneindehet inzicht inhet gedragvan
systemen tevergroten iseenargument om indegewasecologie deze
werkwijze endit instrument tebenutten,maarer zijnnatuurlijk ook
anderemeerklassieke instrumenten en deontwikkeling staat niet
stil.Het spreekt vanzelf datvoor succesvol werk ophet terrein van
degewasecologie nauwe samenwerking nodig istussen teeltkundigen,
gewasbeschermers enbeoefenaars vandebasiswetenschappen opscheikundig,natuurkundig enbiologisch gebied.De juist geformeerde
werkgroep met ledenafkomstig uit diversevakgroepen zal daarbij een
voortrekkersrol moetenvervullen.
2.Groeienproduktie van gewassen
Groei,hier omschreven alsde toenamevan dehoeveelheid droge
stof,wordt bijgewassen uitgedrukt per oppervlakte-eenheid,bij
individuele planten perplant.Debelangrijkste bovengrondse factorendiegroeibeïnvloeden zijn temperatuur,straling, luchtvochtigheid,wind enCO-gehalte.
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Wanneergroeibevorderende factoren zoalsnutriënten optimaal aanwezig zijn en luchtverontreiniging enandere groeikortende factoren
zoals ziekten,plagen enonkruiden ontbreken,wordt degroeipotentieelgenoemd.Danwordt de groeibepaald door de optische,geometrische,fysiologische en fenologische eigenschappen vanhet gewas
en demeteorologische factoren.Er isberekend en experimenteelbevestigd datonder dezeomstandigheden inde zomer inNederland een
groeisnelheid gehaald kanworden die tussen de 150en 250kgha
dag ligt.Alshet groeiseizoen zoals inNederland zo'n 100dagen
bedraagt zaldepotentiële biomassa dus zo'n 15à 25 tondroge stof
ha kunnen bereiken.Onderzoek naardezeproduktiesituatie is
vooral gericht opbasisprincipes vandeenergievastlegging,de
morfogenese vangewassen endebenutting van dezekennisvoorverbeteringvanhet teeltresultaat doormanipulatie met de omgevingsfactoren zoals temperatuur,vocht en lichtintensiteit.Een aantal
projectenvan deVakgroep Theoretische Teeltkunde,Centrum voor
Agrobiologisch Onderzoek enVakgroep Tuinbouwplantenteelthebben
hierop betrekking.
De afstand tussenwatpotentieelmogelijk isen opditmoment
actueel inhetveld wordt gerealiseerd isnogerg groot.Meer dan
99%vande landbouw indewereld vindt plaats insituaties waarbij
één ofmeer groeifactoren beperkend zijn.Hetzijwater,hetzij
nutriënten of combinaties vanbeiden zijnniet optimaal aanwezig
waardoor degroei gedurendeeen deel ofhet gehele groeiseizoen niet
z'npotentiëlewaarde bereikt.Deze produktiesituaties zijnveel
ingewikkelder.Een groot deelvan deplantaardige produktie inde
wereld vindt zelfsnog plaats rondhetminimum van 800kggraanequivalenten ha .Een opbrengstniveau dat inNederland inde vorige
eeuwnog opveel plaatsen voorkwam.
Hetverkrijgen van inzicht inde groeien produktie van gewassen
insituaties,waarbijdeze groeibeperkende factoren een rol spelen,
vergenvrijwel altijd eengrondige studievanbodemkundigeprocessen.
Naast termenvandewaterbalans die totnu toe teweinig aandacht
hebben gekregen,zoalsafspoeling,dienenvooral deopnamevan stikstofen fosfaat enhun transport enomzetting indebodem beter te
worden gekend.Hieraan zal de interdisciplinaire WerkgroepGewasecologie aandacht besteden.Eenveel betere combinatie vanbodemkundige engewasfysiologische kenniskan leiden toteenveel zuiniger
gebruikvan externe produktiemiddelen zonderwelke,ook inontwikkelingslanden,geen duurzame landbouwkanworden bedreven.

Deverhoging vanproduktievergt inzicht enhulpmiddelen.Deze
hulpmiddelen zijnnodigvoor landbouwkundige activiteiten zoals
bemesting,regelingwatervoorziening, structuurverbetering en andere
vormenvanbevordering vande groeiomstandigheden vanhet gewas.De
toepassing van dezehulpmiddelen kanniet lukraak geschieden,maar
vergt zorg,kennis en inzicht.Zonder fysiologische en teeltkundige
achtergrondskennis slagen sommige boerenmet groenevingers erinhun
mogelijkheden goed uit tebaten.Anderen diedaarniet overbeschikkennemen deverkeerde beslissingen ofnemenhun beslissingen opde
verkeerdemomenten.Het funderenvanervaringsfeiten opwetenschappelijke inzichten enkennis,hetverbeteren van de landbouwkundige
produktie enhetverruimen vanhetperspectief opnieuwemogelijkhedenvormen debelangrijkste opdrachten vanhet landbouwkundig onderzoek.
Wat isbereikt,blijkt uit de stijging vande produktie peroppervlakte-eenheid, zoals bijvoorbeeld voor tarwevanaf 1850.Er is
sprake vaneendoorgaande groeiwaarbij twee discontinuïteiten kunnenworden onderscheiden.Deeerste isaanhet begin vandeze eeuw
bijdeopkomst vandeveredeling enhetgebruik vankunstmeststoffen
en de tweede,veel grotere,die zichzowel inEuropa als indeVerenigde Statenmanifesteerde isvankort nadeTweede Wereldoorlog en
kan getypeerd worden alseen groene revolutie dieonopgemerkt bleef.
Een combinatie vanveranderingen opverschillende gebiedenwasdaarbijhetbelangrijkste kenmerk.Opveredelingsgebiedvond deintroductievan dekortstrorassen dieHeine tijdens deTweede Wereldoorlog ontwikkelde plaats,opbemestingsgebied was ereen snel
toenemend gebruik van stikstofmeststoffenenop bestrijdingsgebied
vond de introductievan onkruidbestrijdingsmiddelen plaats.Niet
alleen dezeopbrengststijging maarvooral ookde snel toenemende
mechanisatie verhoogde dearbeidsproduktiviteit onvoorstelbaar.
Rond 1900was ervoor deverbouwvanéén ton tarwe zo'n300manuren
nodig,maarnu isditnogmaar 1,5 uur.DeWitbracht in1972als
eerstenaarvoren dathogere opbrengsten perhectareniet alleen
leiden totminder gebruik van grond pereenheid van produktmaar ook
totzuiniger gebruik vanveel zoniet alle andereproduktiemiddelen
endit leidde tot dekeuzevoorminder landbouwgrond bijhogeopbrengsten inplaatsvaneen lagereproduktie ophethuidigeareaal.
Berekeningen,experimentenen deontwikkelingen vanaf 1972hebben de
stellingvan deWit bevestigd dat landbouwmethoge opbrengsten
uit oogpuntvanenergie-efficiëntieen grondstoffenbenuttinggunstiger isdanals dezebijmatigeopbrengstniveaus plaatsvindt.Dit
geldt onderdevoorwaarde dat,goed,dus zonder overmatig gebruik
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van externehulpmiddelen,wordt geboerd.Deopbrengstproeven met
grasvanAlberda ,1971,waar deWitnaarverwijst toonden reeds
aan dathet stikstofverbruikbijopbrengsten van 20.000kgha
nauwelijks groter isdanbij40%lagere opbrengsten.Tijdige en
gedeelde giften resulteren indergelijkehogeopbrengsten enhebben
daardoor dus eenbijzonderhoge efficiëntie.AnalysesvanVander
Meer enKemp toonden aan datdeprimaire N-benutting in grasland
de laatste jarenals gevolgvanbeter beheer aanmerkelijk istoegenomen.Er zijnevenwel nogveelmeermogelijkheden. Een studieover
degroeienproduktievan gras instandweiden,dusbijcontinuebegrazlng,vanLantinga bijdeVakgroepen Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde enTheoretische Teeltkunde toonde aandateen effect
vanN-bemestingopde fotosynthese boveneengoed omschrevenminimum
N-waarde afwezig ismaar eralleen eeneffect opde strekkingsgroei
is.Er zijngoede aanwijzingen dat ingevalvan standweiden hetnadelige effect vanditgebrek aan strekkingsgroei tegengegaan zou
kunnenworden dooreenwat scherpere begrazing.Hethuidige N-advies
van400kgha zou opgrond van dezegedetailleerde onderzoeken
drastisch inneerwaartse richtingkunnenworden bijgesteld. Nadere
analyse door simulatie enexperimenteel onderzoek zoalsbij deVakgroepLandbouwplantenteelt enGraslandkunde geschiedtkan lerenwaar
deondergrens ligt.Niet alleen tenbehoevevan deboer,maar ookom
verspilling endaarmeevervuiling vanhetmilieu tegen tegaan,dienennieuweadviessystemen teworden ontwikkeld,waarbijveelmeer
dan totnu toegebeurt rekening gehoudenwordt met de feitelijke
situatie ophet bedrijf.
3.Opbrengstkortende factoren
Adviessystemen diedevoorlichter endeboerkunnenhelpen bij
hun dag tot dagbeslissingen zijnvolop inontwikkeling tenbehoeve
vande gewasbescherming. Deze gevenniet alleen aanwanneer bestredenmoetworden,maar ookwanneer ditniet nodig is.Bovendienbewerkstelligen zijeendirectewisselwerking tussen adviseur enboer
doordatwordt aangegeven waar,welkewaarnemingen inhetveld moeten
wordenverricht endanwaarom.
Bijdeontwikkeling vandeze systemen dient tewordenbedacht dat
dezelfde opbrengstkortende factoren verschillend uitwerken bijverschillende produktieniveaus.Zoneemt bij stijgende opbrengsten de
concurrentiekracht vanhet gewas tenopzichte van depopulatie van
onkruiden inhetveld overhetalgemeen toe,zodatonkruidbestrijdingeenminder aflatende strijd wordt.Voor deziekten-enplagen-

bestrijding isde situatie echterminder gunstig.Als gevolg van de
betere toestand vanhetgewas ende gunstige micro-meteorologische
omstandigheden ingoed vanwater ennutriënten voorziene gewassen
worden vele pathogèneorganismen bevorderd inhoog opbrengende
gewassen,waardoor zijrelatiefmeer schadeberokkenen.De toename
van de tarwe-opbrengsten inde jaren '70isvooreen zeer groot deel
aan gewasbeschermingsmaatregelen tedanken.Deelspreventief door
resistentieveredeling,maarjammer genoeg ookvoor een zeerbelangrijk deel door bestrijdingsmiddelen,want debiologische bestrijding
staathiervooralsnog indekinderschoenen.Daarom iseenverbeteringvan degewasbeschermingstechnieken vereist.Dit aspect van de
teeltkundeheeft deafgelopen jarenmeer aandacht gekregen en zal
ook dekomende jarennog veel meer aandachtvragen. Onoordeelkundig
enovermatig gebruikvanbiociden vormtvoor degezondheid vanmens
enmilieueen directe bedreiging endient dus teworden tegengegaan.
Ditzelfde geldt,wellicht inminderemate,voorhetgebruikvanbemesting enookhier isnog veel teverbeteren.Dat geldtvoorhoog
opbrengende gewassen,maarevenzeervoor gewassen ondermarginale
omstandigheden.De teeltkunde iserop gericht deproduktievanlevende systemen onderverschillende omstandigheden,dusniet alleen
deoptimale,teverbeteren en degewasecologie heeft daarbij de taak
debrug te slaannaarde basiswetenschappen. Ikwil aandehand van
eenvoorbeeld illustreren hoe ditkan gebeuren.Ditvoorbeeld is
ontleend aande interdisciplinaire samenwerking tussen teeltkundigen,
gewasbeschermers en plantenfysiologen.
Bijde teeltvangewassen dient dusde schadedoor ziekten,plagen
enonkruiden zoveelmogelijk tewordenvermeden.Teeltkundigemaatregelen,plantenveredeling enbiologische bestrijdingsmethoden dienen
daar indeeerste plaatsvoor teworden gebruikt,maar indien deze
maatregelen geenof onvoldoende effect hebben dient tot bestrijding
teworden overgegaan.Onder bestrijdingwordthiernietalleenverdelging vande schadeverwekkermet chemischemiddelen verstaan,maar
ook de toepassing van allerlei andere technieken,zoals inhet geval
van insekten,bijvoorbeeld hetgebruikvan lokstoffen, sexhormonen
e.d. Hetmomentwaarop enhetniveauwaarbij totbestrijding moet
worden overgegaan dient nietdoor dekalender,noch door eenvaste
drempelwaarde teworden bepaald.Bestrijding volgens dekalender
vindtnog steeds inverschillende gewassen plaats.Daarbij wordt
nietnagegaan of deziekte ofplaag aanwezig is.Het tijdstip van
bespuiting volgt een tevorenbedacht schema.Erwordt geen rekening
gehoudenmethet toekomstig verloop van de ziekte of deplaag enof
eralsgevolgvanbijvoorbeeld bepaaldeweersomstandigheden grote
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kansbestaat ophoge aantasting dooreen ziekte ofhoge dichtheid
vandeplaag.Voorhetmerendeel vande ziekten enplagen staande
zaken er ietsbeter voor envindt bestrijding plaats alseenbepaaldeaantasting of dichtheid wordt bereikt,maar dannogwel onafhankelijkvan deplaats,het tijdstipvanaantasting ofvan deontwikkeling en groeivanhet gewas.De omstandigheden verschillen evenwel
vanveld totveld envan jaar tot jaar.Zoveroorzaakte deaanwezigheid van 100hanepoot planten m ineen experiment van Kropff,
Vossen,Spitters endeGroot over degroeivan mais, in1982een
opbrengstreductie van8%,terwijlhetzelfde aantal onkruidplanten
m in1983een opbrengstreductie van88%veroorzaakte.De oorzaak
van ditverschil ineffect indeverschillende jaren isnagegaan met
eenmodel vande groei en concurrentie vanmais enhanepoot.Het
blijkt dathetkiemingstijdstipvanhet onkruid tenopzichtevanhet
cultuurgewas endeeerste fasevan degroeibepalend zijnvoorhet
latere resultaat.Tijdigheid vanbestrijding ishier dus zeer gewenst.
Ditvergt inzicht inde groei endewederzijdse beïnvloeding van
gewas enonkruid.Bijverschillende gewassen enonder verschillende
groeiomstandighedenzijn ergroteverschillen inconcurrentie tussen
gewasen onkruid.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk innog sterkere matevoor eenaantal ziekten enplagen ingewassen.Zozijn ingranen gedurende de
laatste 10jaar ziekten enplagen sterk inbetekenis toegenomen.Dit
wordt enerzijds veroorzaakt doorhet positieve effectvan goede
groeiomstandigheden op deepidemische ontwikkeling vandezepathogenen enanderzijds door derelatie vanhet gewasmet deschadeverwekkers.Bladluizen ingranenveroorzaakten blijkens proeven van
Rabbinge,Sinke enMantel ,1983,gedurendede 70-erjaren,bij
eenopbrengstniveau van zo'n 5000kgha eneenmaximale dichtheid
van15bladluizen perhalm rondhetmelkrijpe stadium eenoogstdervingvan 250kgha ,terwijl bijeen opbrengstniveau van 8000kg
zo'n 900kgoogstderving werd geleden.Deze opbrengstniveaus werden
voornamelijk bepaald door debeschikbaarheid vanwater en nutriënten.
Bijeen goedevocht-ennutriëntenvoorziening lijkt deopbrengstdervingpereenheid van schadeverwekker indit gevaldus toete
nemen.Daarmee iseenvaste schadedrempel,hetniveauwaarbij de
dichtheid van deplaag zodanig isdat dekostenvan de bestrijding
gelijk zijn aan dievande opbrengstderving, eenverouderd concept
geworden.Afhankelijk van degroeiomstandigheden endaarmee deopbrengstverwachting dienteenandere schadedrempel tewordengehanteerd.Dit experimentele resultaat zoukunnen betekenen dateen
groot aantal veldproevenmoetwordenverricht om opbrengstniveau-

afhankelijke schaderelaties op testellen.Ditvergt niet alleen
veel tijd en geld,maar isbovendien vrijwel onmogelijk omdathet
manipuleren vanhet gewasnaar eenbepaald sub-potentieel opbrengstniveau erg lastig,zonietonmogelijk is.Verstandiger ishetna te
gaanwat deachtergrond van dezeexperimentele veldresultaten isen
dezekennis tebenutten voorhet formuleren van schaderelaties die
zowelmatevan aantasting,groeiomstandigheden alsbereikbareopbrengst inrekening brengen.
Hetblijkt dat inditconcrete gevalbladluizen zowel directe
groeikorting veroorzaken doorhetwegzuigen of liever gezegd het
zich latenvolpompenmetassimilaten,alseen indirect effect door
injectievan speekselschede-materiaal endeafscheiding van een
grootdeelvandeopgenomen assimilaten indevormvanhoningdauw.
Dit uitscheidingsprodukt komt alseenkleverige,suikerige laag over
hetblad te liggen,waarheteenvoedingsbodem vormtvoor allerlei
saprofytische gisten en schimmels die daardoorworden bevorderd en
daarmee andere schimmels,zoalsdeveroorzaker vande bladvlekkenziekte negatief beïnvloeden.Dit effectwordt insamenwerking met
hetWillieCommelinScholten Instituut enhet Instituut voorPlanteziektenkundig Onderzoek bestudeerd.De suikerige laagdiehet blad
bedektheeft ookeenrechtstreeks effect op de fotosynthese. Zowel
de lichtbenuttingsefficiëntieals de fotosynthese bij lichtverzadigingwordenbeïnvloed.Deeersteeigenschap dooronderschepping van
het licht,de tweededoordat dehuidmondjes worden afgesloten. Dit
effectwordtnog sterkernaverloop van tijd,tenzij de kleverige
laagdoor saprofyten,regen ofanderszins wordt verwijderd. Hoe deze
effecten vandehoningdauw en de speekselschede-injectie deverschillende fotosynthese-karakteristieken beïnvloeden ishet onderwerp van
studievaneencombinatie vandeVakgroepen Plantenfysiologie,Entomologie enTheoretische Teeltkunde.
De absolute en relatieve bijdragevan iedervande schadecomponenten werd nagegaan indetailstudies over deopnamevan assimilatieprodukten doordebladluizen en dehoeveelheid stikstof diezij
via dezeassimllatenstroom aan deplant onttrekken. Zoblijkt een
jonge larvevande grotegraanluis perdag 0,2 mg floëemsap teconsumeren,eenvolwassen vrouwtje verzwelgt 1,6 mgperdag.Daarbij
produceren zijafhankelijk vande samenstelling vanhet floëensap
respectievelijk zo'n 0,15 en 1,1mghoningdauw die door deonderliggendebladerenwordt opgevangen.
Een deel van deze informatie isbijeen gebracht ineen simulatiemodelwaarmee degevolgen van deremming vande fotosynthese ende
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bijdrage van deverschillende schadecomponenten op degroei enproduktievanhet gewaskonworden berekend.Voortskonworden nagegaan
opwelkemomenten deaanwezigheid vandeze groeikortende factor
(bladluizen)degrootste gevolgenvoorde opbrengst heeft enwat de
betekenisvandeze schadeverwekker bijverschillende opbrengstniveaus is.
Uitonsonderzoek bleek dateenaantal veldproeven metverschillende opbrengstniveaus enbladluizendichtheden goed kunnen worden
gesimuleerd methet combinatiemodel van gewasgroei-enbladluizenpopulatiedynamica.
Voortsbleekde samenhang tussenbladluizen-schade perbladluis
dag enhet opbrengstniveau S-vormig teverlopen,deopbrengstderving perbladluishet grootst tezijnrondhetwaterrijpestadium,enhetaandeel vande directeen indirecte schade bijverschillende opbrengstniveaus sterk teverschillen.
Bij lage opbrengstniveaus< 5000kgha ishet aandeel vande
directe schadecomponent erggroot (zo'n 50%), terwijl ditbijhoge
opbrengstniveaus >5000kgha sterk afneemt.Ditkomt ten eerste
doorhetverkorten van deproduktieve periodevanhet groeneoppervlaken ten tweede door onttrekking van stikstof die inde periode
van dekorrelvulling sterkbeperkend isvoor degroei.Zowel bij
lagealsbijhoge lichtniveaus treden groteeffecten op omdat zowel
de lichtbenuttingsefficiëntieals de fotosynthese bij lichtverzadigingwordt beïnvloed enbeide effecten toenemen bijhet verouderen
van debladeren.Bij lageopbrengstniveau's zijn deze effectenminderbelangrijk omdat alsgevolgvan stikstoftekort de groeiduur toch
alkort isendeN-onttrekking als gevolgvanminder voorspoedige
bladluispopulatie-ontwikkeling gering is.Bijdeheelhoge produktieniveaus >9000kgha neemt de schadepereenheid van schadeverwekkernietmeer superproportioneel toedaar stikstof dan zoovervloedig beschikbaar isdatonttrekking doordebladluizen geen bijzonder groot effectmeerheeft en degroeiomstandighedenvoorde
bloeiwelkemede bepalend zijnvoordezehoge opbrengstniveaus niet
worden beïnvloed.Daardoor ontstaat bijdeheelhoge produktieniveaus
eenevenredige ofminder danevenredige produktiekorting.
Met behulp van deze informatiekunnen nu flexibele schaderelaties
worden geformuleerd die inteeltbegeleidingssystemen kunnenworden
benut.Daaraanwordt door deVakgroep Theoretische leeltkunde,de
Planteziektenkundlge Vakgroepen,deVakgroep Wiskunde enhetProefstationvoor deAkkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond gewerkt.
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Een andere schadeverwekker in tarwe die gedurende deafgelopen 10
jaar sterk aanbetekenis gewonnenheeft ismeeldauw.Ookhier is er
eenpositief effect van goede gewasconditie op deepidemischeontwikkeling doorverkorting vande latenteperiode bijgoede N-voorziening
enverlenging van de infectieuze periode.Bovendien ishetmicroklimaat inde doorgaans bladrijke,dichte gewassen zeer bevorderlijk
voor deontwikkeling van de epidemie.De schade doormeeldauw is
eveneens afhankelijk van de gewasconditie.Zo is inveldproeven van
Daamen envan derVliet bijhet Instituut voor Planteziektenkundig
Onderzoek gebleken datbij een laag aantastingsniveau van gemiddeld
1%,al eenopbrengstderving optreedtvan 7,5%. De oorzaak daarvan is
waarschijnlijk gelegen inhet directe effectvanmeeldauw op defotosynthese.Zo blijkt bij een aantastingsniveau van k%meeldauw de
fotosynthese bij lichtverzadiging almet 50%teworden verminderd.
Ook deveroudering wordt beïnvloed.De oorzaak vanhet sterke effect
op de fotosynthese blijkt nieteen rechtstreeks effect ophethuidmondjesgedrag te zijn.Gedetailleerde proevenbij verschillende externeCO -concentraties toonden aan dat deweerstand voorCO -dif2
2
fusievan degrenslaag,noch dievan dehuidmondjes rechtstreeks
werden beïnvloed door demeeldauw-aantasting,maar datwaarschijnlijkhet eigenlijke fotosynthese effectwordt verlaagd.Als gevolg
van een terugkoppeling van de dientengevolge vergrote CO -concentratie in de sub-stomataireholteworden dehuidmondjes ietsgeslotenopdat de interne CO -concentratie nietboven devoor tarwe
constantewaarde van 210ppmkomt.Dealsgevolg vandeze sluiting
vergrotehuidmondjesweerstand heeft tot gevolg dat de verhouding
assimilatie-transpiratiebijmeeldauwaantasting,althans bij lage
aantastingsniveaus,nietwordt beïnvloed.
Overde oorzakenvanhet effect op de eigenlijke fotosynthese
tastenwenog inhet duister.Het isnogonduidelijk ofdezogenaamde lichtreactie,d.w.z.devastlegging van de energie,ofde
biochemische reactie d.w.z.het vastleggen vanhet CO -molecuul
wordt beïnvloed. Daarvoor isnader plantenfysiologiscn onderzoek
nodig.Het isevenwel duidelijk dat zowelbijde aantasting door
deze ziektealsbij debladluizen-aantasting een reactie op fysiologisch niveau plaatsvindt,waarvanhet effect op gewasniveau intermenvan groei enproduktie aanzienlijkkan zijn.Berekeningen met
een simulatiemodel waarin debovengenoemde effecten van meeldauw
waren verwerkt bevestigden degrote effecten opgewasniveau die
Daamen envan derVliet experimenteel aantoonden.Na deze test
werden nog een aantal berekeningen uitgevoerd die aantoonden dat
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meeldauw anders danbladluizeneen opbrengstderving veroorzaakt die
bij gelijke ziektedruk proportioneel toeneemt methet opbrengstniveau.
Ookwerd het effect van deverdeling van deziekte inhet gewasnagegaan.Daarbij bleek datdeverdeling van demeeldauw inhet gewas
eengrote invloedheeft opdegroei-enopbrengstkorting. Eenzelfde
absoluteaantasting vanalleen debovenstebladlaagheeft eenaanmerkelijk grotere schade totgevolg daneen zelfde aantasting verspreid
doorhet gewas.Ookhier isdushetaangevenvaneenvaste schadedrempel onmogelijk endient eenactiedrempel voorbestrijding te
worden gehanteerd dieafhangt van tijdstip,gewasconditie,plaats
van aantasting en opbrengstverwachting.
Bladluizen enmeeldauw zijnobligate parasieten,dusvoorhun
voortbestaan volledig van een levende gastheer afhankelijk.Bladvlekkenziekte (Septoria tritici),eenandere ziekte in tarwe diede
laatste jaren sterk aanbetekenisheeft gewonnen,isvoorz'nvoortbestaan nietvan levendweefsel afhankelijk.Bijde analysevande
effectenvan deze ziekte bleek geenbijzonder groot effect opde
fotosynthese bij lichtverzadiging,terwijl elkeffect op lichtbenuttingsefficiëntieendonkerademhaling afwezigwas.Welwas ereen
effect op debladveroudering dooreenversnelde achteruitgang vande
fotosynthetische karakteristieken,maar diteffect isveelminder
sterk danbij devoorgaande ziekten.Analysevandeze effecten met
behulpvan simulatiemodellen, teneinde degroeikorting enopbrengstdervingvast testellen,vindt op ditmoment plaats in samenwerking
tussen deVakgroepen Fytopathologie enTheoretische Teeltkundeen
lijktuit temonden ineen schade dieminder danevenredig ismetde
opbrengst.Wehebben dusnu temakenmeteen schadeverwekker met een
proportionele enwellicht éénmet een subproportionele enéénmet
een superproportionele schaderelatie bij toenemende opbrengstverwachting.
Alsgevolgvaneenverschil ineffect vande ziekteofplaag op
fotosynthetische parameters en andere plantkarakteristieken blijkt
een grootverschil ingroeienopbrengstkorting op te treden.Met
behulp van traditioneel teeltkundig onderzoekkunnen deze dynamische
responsies alleen dooreenenorme inzetvanarbeid eneen bijkans
oneindig aantalproevenwordenverkregen.Simulatiestudies kunnen
veel snellerenmetminder arbeid toteenbeter resultaat leiden.De
simpele dosis-effect benaderingheeft daarmee plaats gemaakt voor
simulaties diegebaseerd zijn op dekwantificeringvande effecten
van de schadeverwekker op debasisprocessen die degewasgroeibepalen.Extrapolaties envoorspellingen zijnhiermeemogelijk.Deze
voorspellingenworden benutvoorverbetering van deziekten-en
plaagbestrijdingopdat overmatig gebruikvan biocidenkanworden

-12-

voorkomenen oogstverliezen worden tegengegaan.De goede resultaten
die inNederland invergelijking met b.v.Engeland hiermee zijngeboekt,maar liefst 50%minder bespuitingen ha intarwe,spreken
reedsvoor zich.
4. Onderzoeksinstrumenten
Bovenstaande beschouwingen illustreren nietalleenhoe simulatiemodellenworden gebruikt om dekennis vanuiteenlopende disciplines
met elkaar samen tebrengen,maar ookdat deuitkomsten vandeze integrerende beschouwingen moetenworden getoetst.Zowel ophetverklarendeniveauvandedisciplines alsophet teverklaren niveau van
develdsituatie blijven experimenten een centrale rol spelen omdat
ernogvelehiaten indekennis zijn.Door continue modelontwikkeling
en toetsing van onderdelen enhet geheel neemthet inzicht inhet
functioneren vanhet systeem enhetvertrouwen inhetmodel toe.In
zijnbeschouwing over theorie enmodel in1968beschrijft deWit
dezeheuristische werkwijze en geeft aandat debiolooghierbij in
deweinig benijdenswaardige positie verkeert dathijnoch op de
natuurkundige of scheikundige,noch opdeeconoom of socioloog kan
leunen.Van deenegroepheefthij geen steun teverwachten omdatze
dezeheuristische werkwijze nietnodighebben voor de ontwikkeling
vanhun theorieën,van de andere groepniet omdat inhun wetenschappen deniveausvankennis metverschillende relaxatietijden nog niet
voldoende uitgesproken zijn.
Sedert 1968 isermet dezeheuristische werkwijze inde landbouwwetenschappen en debiologie veelvooruitgang geboekt,zodanig dat
dit inzicht en dezekennishebben geleid totmodellen diedoor veelvuldige toetsing zo'nvertrouwenwekken datervoorspellingen mee
kunnenworden gedaan dienauwelijks toetsing behoeven.Modellen in
verschillende fasenvanontwikkeling kunnenworden onderscheiden:
conceptuele modellen,verklarende modellen en samenvattende modellen.De conceptuele modellen vormenveelal deneerslagvan eenaantalverschillende hypothesen overdewijzewaarop de samenstellende
processen het gedragvanhet systeem bepalen.Naverbetering van de
kennis vande deelprocessen kandoorgaans eenbeter onderbouwd kwantitatiefmodelworden samengesteld waarmeehet inzicht inhet functionerenvaneen systeemwordt vergroot.Opbasisvandezeveelomvattendekwantitatieve modellen isdoormiddel vanvereenvoudiging de
ontwikkeling vaneen samenvattend model mogelijk datvoorvoorspellingen teeltbeslissingen kanworden gebruikt. In verschillende
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wetenschapsgebiedenwordt deze reeks doorlopen enditheeftgeresulteerd inadviezen eneventueel adviessystemen diezowel ophet
niveauvan de teeltvan gewassen alsbijhetuitstippelen vanbeleidsadviezenkunnenworden gebruikt.Indegewasecologie zal veelvuldig
vanmodellen gebruikmoetenworden gemaakt.Vooral tenaanzienvan
deniet-optimaleomstandigheden ligternog eengroot braakliggend
terrein.Juisthierbiedt debenaderingwaarbij gebruik gemaakt
wordtvan simulatiemodellen veelperspectief omdatde eindeloze
kronkelwegvanbeschrijvende experimentenwordt verkort dooreen
doelgerichtebenadering.Daarbij zijn tochveel experimenten vereist
diebijvoorbeeld insamenwerking metplantentelers enbodemkundigen
moetenworden verricht,maar anders vanaard zijn.Demodellen in
verschillende fasenvanontwikkeling kunnenbij deprioriteitstelling tenaanzien vanditonderzoek eenbelangrijke rol spelen.
Voor de toepassing vandezekennis indepraktijk van de teelt
vangewassenkaneveneens vanmodellengebruikworden gemaakt.De
resultaten diedaarmee gedurende deafgelopen jaren ophet gebied
vande gewasbescherming en landevaluatie zijnbereikt belovenveel
voor detoekomst.
5.Onderwijs
Bijde instelling vanhetvakgebied dergewasecologie aande
Landbouwhogeschool is ineerste instantievoornamelijk vanuithet
onderwijs gedacht.Debehoefte aaneengemeenschappelijke basisvoor
deverschillende teeltvakken eneenversterking van deverweving van
basiswetenschappen en toepassingsgerichte vakken lagdaaraan ten
grondslag.De inmiddels ingesteldeWerkgroep Gewasecologieheeft al
een aanvang gemaakt methaar coördinerende en stimulerende taak,en
erzijneen aantal onderwijselementen op derails gezet diemoeten
leiden toteenversterking vandeband metde basisvakgroepen.
Juist doordezebenaderingswijzekan enmoet deHogeschool zich
onderscheiden vandeHogere Landbouwscholen.Het iseenmeer fundamenteel gerichte en opkennisvermeerdering en inzichtvergroting toegespitstewerkwijze.De traditionele beschrijvende benadering kan
vanzelfsprekend nietvolledig verdwijnen,maarhet accent dient toch
inde eersteplaats te liggenbijdezecausaal analytischebenaderingswijze.
De introductie vaneennieuwe studierichting aandeLandbouwhogeschool,waarbijzowel dekwantitatieve methoden ende toepassing
daarvan inde landbouwwetenschappen een zwaartepunt vormen iseen
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goedeontwikkeling.Degewasecologie als interdisciplinair vakgebied
zaldaaraan haar bijdragemoeten leveren.
Watbetrefthetonderwijs hebben vakgroep enwerkgroep nietalleeneen taakvoor deLandbouwhogeschool,maarookvoorhet Post
Academisch onderwijs enhet internationaal onderwijs.De ervaring
met deze laatste vormen van onderwijs zijn zopositief,zowel voor
dedocenten alsde cursisten,datdoor LHvakgroepen enonderzoeksinstituten vanhetministeriewordt gewerkt aaneenmeer blijvende
structuur van ditonderwijs.
Zowel voorvelen inde ontwikkelingslanden alsvoor collega's in
anderedelenvan dewereld kan deWageningse concentratievan systeemanalyse en simulatie inde landbouwwetenschappen veel betekenen
als bundeling van activiteiten plaatsvindt dienuvaak adhoc inde
vorm vankorte cursussen ofkorte projectenworden uitgevoerd. Het
programma van overdracht van dezekennis en introductievan deze
benaderingswijze inhetrijstonderzoek datdoorhetCentrum voor
Agrobiologisch Onderzoek en deVakgroepTheoretische Teeltkunde
samenmethet Internationaal Rijst Onderzoek Instituut met steunvan
hetDirectoraat Ceneraal voor Internationale Samenwerking inverschillendeAziatische landen isopgezet,kandaarbij alseen eerste
oefeningwordengezien.Decontinue evaluatievan begin toteind die
insamenwerking metdeVakgroep Voorlichtingskunde isopgezet kan
behulpzaam zijnbijhet verbeteren van deze overdracht van technologienaarde doelgroepen diemen uiteindelijk tracht tebereiken.
Ookbijhet tweede faseonderwijs kunnen de onderzoeksinstituten
vanhetMinisterie vanLandbouw enVisserijmeerworden ingeschakeld.De intensieve samenwerking die deVakgroepen Theoretische
Teeltkunde en Vegetatiekunde,Plantenoecologie enOnkruidkunde nual
methet Centrum voorAgrobiologisch Onderzoek bezittenkunnendaarbijalsvoorbeeld fungeren.Zowel de Instituten alsdeLandbouwhogeschoolhebbenvoordeel bij een samenwerkingwaarbij de LH-studenten
en inde toekomst deAssistenten InOpleidingworden ingeschakeld
bijonderzoek vanhoog niveau,endeLandbouwhogeschool haardocentenbestand uitgebreid zietmet eengroot aantalhoog gekwalificeerde
onderzoekers.Ook ophet gebied van deapparatuur en faciliteiten is
wederzijdse beïnvloeding uitmondend insamenwerking gewenst.De
vooraanstaande positievan 'Wageningen' indewereld kan alleen
worden gehandhaafd alswordt samengewerkt,en dat luktalleen als
zowel debereidheid als demiddelenbeschikbaarkomen.
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6. Slotwoord
Geachte toehoorders,
De omvang vaneen interdisciplinair vakgebied alsde gewasecologie istegelijkertijd erggroot en ergklein,erggrootvanwege de
contacten en samenwerkingsverbanden met zeervele en zeerverschillende disciplines,energkleinvanwege degeringe specifieke kennis
dieop iedervan debetrokken gebieden bij degewasecoloog bestaat.
Dit laatste schept veel onzekerheid,maar iktroostmij daarbijmet
degedachte datde steunvanvelen isverzekerd.De gewasecologie is
eenbenaderingswijzedievan debeoefenaren veel oefening endoorzettingsvermogen vergt.Het doetmijbijzonder veel genoegenmet dit
vak aan deHogeschool tezijnbelast en ikbetuig voormijnbenoeming totgewoonhoogleraar danook gaarnemijn dank aandeKroon.
Dames enheren ledenvanbestuursorganen, structuur- enbenoemingscommissies,
Hetverheugt mij de gelegenheid tehebbenmijn dankuit te sprekenvoorhet inmijgestelde vertrouwen. Ikhoop dat devakgroep en
werkgroep met Uw steun dehaar opgedragen taakkanvervullen. Ik
vertrouw erdaarbij opdat Ude toegezegde middelen zult verschaffen
diedaarvoor noodzakelijk zijn.
Dames enherenvan deVakgroep Theoretische Teeltkunde,
Julliewetenmaar al tegoedhoe jullievertrouwen inmijme
heeft geholpen bijhet accepteren van deverantwoordelijkheid voor
de taak diewe gezamenlijk hebben aangevat.Jullie inhoudelijke en
morele steunheeft me inhetverleden erggeholpen en sterkenmij in
de opvatting datwehetook inde toekomst samenwel zullenklaren.
Zeergewaardeerde leermeester,beste Kees,
Het isvoormij eengrootvoorrecht geweest vanafhetbeginvan
jouw loopbaanbijdeLandbouwhogeschool zo'n intensief contact met
je tehebben gehad.Jebentnietalleen voor mij,maar voor zeer
velen,een inspirerend leermeester.Bijjouw intree-rede aan de
Landbouwhogeschool heb je dehoopuitgesproken datje instaat zou
zijnhetvakgebied van de theoretische teeltkunde toteenvrucht-
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dragende plant uit te laten groeien.Jebent daarinmijns inziens
uitstekend geslaagd en ikhoopdatdeVakgroep Theoretische Teeltkunde endeWerkgroep Gewasecologie instaat zullen zijn deverdere
verspreiding vanjouw inzichten enbenaderingswijze tebevorderen.
Allen diebehoren totdeLH-geraeenschapenhet Centrum voorAgrobiologisch Onderzoek,
MetvelenvanUheeft deVakgroep Theoretische Teeltkunde inhet
verleden opplezierige en constructievewijze samengewerkt.Dit
geldt nietalleen voor deLHvakgroepen enCABO-onderzoeksafdelingen,
maarookvoor deondersteunende diensten zoals deAfdelingen Gebouwen
enTerreinen,Financiële enEconomische Zaken en Personeelszaken.
Voortzetting van deze samenwerking zalons instaat stellen deverdere integratie vandisciplines envakgebieden diemet de instelling
van deze leeropdrachtwordt beoogd, tebevorderen.
Dames enheren studenten,
Zoals gezegd stelt de gewasecologie zich tendoel bruggen te
slaan tussen debasiswetenschappen en toepassingsgebieden teneinde
het beheeren somszelfshetbeheersen vanplantaardige produktiesystemen tefunderen opkennis en inzichten overhet functioneren
vandiesystemen.Daarvoor iseenuitgebreide kennisvan debasiswetenschappen nodig,vaakmeer danU indenieuweprogramma'sverkrijgt.Samenwerking ingroepen en combinaties met basiswetenschappenkunnen eventuele lacunes invullen.De grotebetrokkenheid vanU
allenbijhetonderwijs inde theoretische teeltkunde endegewasecologie,totuitingkomend inaantallen studenten enUw positieve
bijdrage aandevoortdurende vernieuwing vandeonderwijselementen
stemmen totoptimisme.De aanwezigheid vaneencontinue stroom van
kritische studenten diezichnietdoorhet gezagvande docent,maar
alleen door zijnargumenten en inzichten laten overtuigen vormt één
vandeaantrekkelijkstekantenvanhetdoceren aande universiteit
encompenseert invelegevallen bureaucratische ellende.Het dwingt
totkritische zinenprikkelt totcreativiteit.Daarom ishet jammer
dat deperiodewaarin eigenvermogenswordenuitgeprobeerd wordt ingeperkten eenpuurcursorische studie de overhand dreigt tenemen.
Hopelijk zijn we instaatvoldoende ruimte te latenvoor deontwikkelingvandeeigen creativiteit die toch debasismoetvormen voor de
studie tot zelfstandig onderzoeker.
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Geachte toehoorders,
Aanheteindevandeze rede gekomenwil ikUallendiedoorUw
aanwezigheid blijkheeft gegeven vanUwbelangstelling eropwijzen
dat ikweliswaar doorhetaanvaarden vande leeropdracht de primaire
verantwoordelijkheid voor de leeropdracht opme genomenheb,maar
datjuist indit interdisciplinaire vakgebied een teamnodig isom
ditwerkelijk tekunnen doen.In dereceptieruimte,beneden,zultU
eenglobale indrukkunnen krijgenvandewerkzaamheden dieworden
verricht enzullen devakgroep enwerkgroep tonenwat zeonder
gewasecologie verstaan.
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