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WERKPLAN 1990

CABO

Woordvooraf

In het werkplan 1990 zijn weer een groot aantal nieuwe projecten opgenomen. Het betreft
vooralnieuweprojecten metbetrekkingtotdekwaliteitvansierteeltgewassen, devormingvan
vezels(metnamehennep) eninhoudstoffen, geïntegreerdeonkruidbestrijding en geïntegreerdeplantaardige produktiesystemen.
De presentatie van het werkplan heeft nog niet zijn definitieve vorm gekregen. Er zalgestreefd worden naar een eenduidigepresentatievandeprojecten. Nuzijnook de medefinanciersvermeld bij de afzonderlijke projecten. De projecten staan alfabetisch op projectleider
zowelvermeld per afdeling alsper thema.Indetoekomstzaldeprogramma-indeling belangrijk worden.
Doordeturbulente ontwikkelingenophetgebiedvanprogramma-financiering iseenwerkplanslechtseenmomentopname.Desondankshoopikdatumetditwerkplanvoldoendegeïnformeerd bent omverder zonodigcontacten teleggenmet de staf en onderzoekers.
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Organisatieschema per1januari 1990

Gewas-enGraslandkunde

dr.H.M.Dekhuijzen, Hoofd
dr.H.Breteler,plv.Hoofd
assimilaten-, nutriënten- en
waterhuishouding
dr.H.M. Dekhuijzen
D.R.Verkerke
ir.L.F.M.Marcelis
mw.L.R.Baan Hofman-Eijer
P.Brouwer
ir.P.A.C.M.vandeSanden
mw.F.H.M.Ammerlaan
dr.B.W.Veen
A.G.M. Broekhuijsen
morfogenese enhormonaleregulatie
ïr.M.Benschop 3)
vacature
,
dr.J.Th.M.Elzenga c
J.H.M. Overbeek
dr.D.Kuiper
-^
mw.drs.H.S.vanReenen J (per01-02-90)
S.A.Ribôt
dr.F.M.Maas.-.
vacature
'
dr.P.Miedema ^ 6-.
mw.G.C.Kamminga *
CR.Vonk
E.Davelaar
moleculaire- encelbiologie
mw.ir.M.Blom-Zandstra
mw.J.van Hattum
J.T.M.Koot
dr.ir.H.Breteler
mw.dr.P.Adamse.
drs.W.M.vanderKrieken
M.J.H.Jansen
M.H.M.Visser
fytofarmacie en-toxicologie
dr.D.H.Ketel
P J J . Pikaar
dr.ir. J.L.P.vanOorschot
ing.P.H.vanLeeuwen
dr.ir.H.deRuiter
mw.E.Meinen .,..
K.R.Straatman l)

dr.S.C.vandeGeijn, Hoofd
ir.H.G.vanderMeer,plv.Hoofd
gewas-en produktkunde
ir.R.Boon
ing.E.J.J.Meurs
drs.C.Grashoff,
ir.R.SlokkersDJ
H.G.Smid
dr.ir.AJ.-JJaverkort
vac.AIO £ï
M.vandeWaart
ing.J.Marinus
A.C.Looijen
ir.W.J.M. Meijer
mw.ing.E.W.J.M.Mathijssen
dr.ir.C.J.T.Spitters iUi m
ir.H..J.Hartingsveldt -L
mw.ing.M.J.Marinissen '
D.Jansen
grasland-en voedergewaskunde
ir.J.J.M.H. Ketelaars
J.H.Geurink
ir.H.G.vanderMeer
ing.L.Sibma
T.Baan Hofman
K.Sikkema
G.vandeSluis
dr.A.J.C.deVisser -A
drs.T.Bouma
*>
mw.M.J.deKoek
gewasfysiologie enoecologie
drs.J.A.tenCate
ir.J.G.Giizen ^
ing. CS.Pot
dr.S.C.vande Geijn
J. Groenwold
mw.ir.B.Habekotté )
ing.H.D.J.vanHeemst (tot01-02-90)
dr.ir.A.H.C.M.Schapendonk (per01-02-90)
J.vanKleef<-\
H.deVries ^
dr.ir.A.L.Smit
mv.ingM.G.vanUum-van Lohuijzen
gewas-en produktchemie
ir.H.J. Bouwmeester 6)
drs.J.Jaarsma -'
B.deBruin
drs.J.A.Reerink K-,
ir.H.G.M.TiedinkZJ
J.A.R.Davies
drs.N.Vertregt
B.Rutgers L,..
mw.H.E.Selis >

Vegetatie-enOnkruidkunde

dr.ir.M.Hoogerkamp, Hoofd
dr.ir.F.Berendse,piv.Hoofd
terrestrischeplantenoecotogie
dr.ir.F.Berendse
y\
mw.ir.H.S.Bloemhof '
y.
mw.drs.M.M.I.vanVuuren ^
R.H.M.E.Geerts
W.Th.Elberse
W.deVisser
drs.M.J.M.Oomes
H.J.Altena
aquatische plantenoecotogie
mw.dr.P.H.Best
drs.W.vander Zweerde
F.H.H.Jacobs
T.Kraak
onkruidoecologie en-beheersing
mw.ir.A.G.Elema '
mw.ing.C.M.J.Bloemhard 1)
dr.L.A.P.Lotz
R.M.W.Groeneveld
A.J.M. Uffing
mw.G.H.Zanstra-Westhof
dr.ir.P.C.Scheepens ,-.
drs.P.A.M.J.Frantzen°-'
P.C.deMan
~
mw.ir.C.B.deJong •*
vegetatiebeheersing
dr.ir.M.Hoogerkamp
A. Hoogerbrugge
botanisch laboratorium
J.G.Heij
c\
mv.M.A.T.vanAsseldonk -*
mw.A.G.A.G.Barten

Directie-secretariaat
oybcrg (secretaresse)
mw. H.A. Hooybe,
mw. I.B.. van Zijl "(adm. medew.)

Agrosysteemkunde

dr. H. Breman, Hoofd
prof.dr.ir. H.van Keulen, plv. Hoofd

simulatie en systeemanalyse
7

dr. F.W.T. Penning de Vries ^
dr.ir. H.F.M. ten,Berge
ir. D.M.Jansen '
*•.
ir. P.D. de Jong
U
mw. ing. H. Drenth
-'
ir. F.WMeij'boom (tot 01-02-90)

produktiesystemen (tropischegebieden)
dr. H. Breman
ing. P.WJ. Uithol
prof.dr.ir. H.van Keulen
ing. W. Stol
ir. N.van Duivenbooden
IrA. P.A. Gosseye ' -,-.
drs. F.R. Veeneklaas }

produktiesystemen (gematigdegebieden)
ir. H.F.M. Aarts
0,
ir. G.W.J. van de Ven L>
vacature
L. ten Holte
dr. P.H. Vereijken ?)
ir. J. Schans
'

teledetectieen simulatie
ir. B.A.M. Bouman 1<
ir. M.A.M. Vissers '
D. Uenk
dr.ir. C.J.T. Spitters
ir. H.W.J. van Kasteren

Onderzoeksfaciliteiten

dr. L.W. van Broekhoven, Hoofd
mw.A.E.M. Berben-Jorritsma (adm. medew.)

chemisch laboratorium
dr. L.W. van Broekhoven, Hoofd
G.W. van den Born, plv. Hoofd
H. Beijer
E. Ebbenhorst
G.J. van Harn
E.W.M. Jansen
mw. E. Veenhof
A.R. Kowsoleea
W.A. Pape
G.W. Valkenburg
W. Verhagen

informatica enstatistiek
drs.J.A. ten Gate, Hoofd
D. Crebolder
^
drs. M.G.M. Verbeek°>
dr. M. Jansen
•*
J.C.M. Withagen

ir. A.P.W, de Wit, Hoofd
J.W. Lammere,plv. Hoofd

algemene-enbedrijfseconomische zaken
J.W. Lammers, Hoofd

financieel beheer
G.J. van Butselaar,
G. Nijburg
mw. C. Geertsma

materieelbeheer
G.J. Seijnaeve,
mw. C. Geertsma

bode- enconciërgedienst
F.van Nieuwenhuijsen
M. Zandvoort

huishoudelijke dienst
mw. N.Flikweert-van der Wielen À
mw. M.W. de Jong-Breekveldt .J
mw.J.A. Klaassen-Buitendijk
'

personeelszaken

proefbedrijf
W. de Jager, bedrijfsleider
J.W. van Westeneng, plv. bedrijfsleider
F.H.M, de Bekker, assistent-bedrijfsleider
H.P.van Mersbergen, assistent-bedrijfsleider
J. van Beek 5)
P. de Bruin
J. Derksen
J.H. Hartholt
C.W. Holleman
J. Laros
G. Mekking
G.J. Smeitink
G.W.W. Stegerman
N.C. van der Wekken

proeftechnische dienst
L. Voskamp, Hoofd
C.B. Jansen
H.E. Peetere
A. van der Scheur
A. Kooijman
D. Peterse

AlgemeenManagement

9)

G. Klingenberg, Hoofd
mw. P.van Es-Krop
mw.J.M.W. Krikke-van der Lee

bibliotheek
mw. P.E.M. Geurts-Jeuken, Bibl.
mw. M.G. de Bie

publiciteit, redactieen informatie
dr. L.A.M. van der Heijden, Hoofd
mw. drs.J.M. Braber
J. Engelsman

tekstverwerkingenreceptie
mw.J.P. Huisman, Hoofd
mw. L.C.van Brenk
mw.J.C. Hermsen-van Eden
mw. M.L. Holleman
mw.J.M.W. Krikke-van der Lee
mw. M.F. Wulff

gebouwen en techniek
J.W. Eikhoudt, Hoofd
M. van den Bom, plv. Hoofd
A.Th. Claassen
P.A. Louwers
J. Noordhuizen
A.Th.A. IJkhout
S.H. Achterberg •*,techn. opz,

foto- en filmdienst
P.R. Stad, Hoofd
F.D. Klinge

1) Z-formant
2) gedetacheerd bij CABO
31gedetacheerd bij COWT
4i medewerkers t.l.v. materieel krediet
5^ tijdelijke vervanging wegens ziekte
6) tijdelijke A-plaats
7) tijdelijk werkzaam bij IRRI
8) stafmedewerker
9) gedetacheerd bij ITAL
10) KOP-project
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Afdeling Biochemie enFysiologie

Hoofd
H.M. Dekhuijzen
Plaatsvervangend hoofd H.Breteler
Selectievanhoogproducerendecellijnen
ITAL-127
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

P.Adamse
M.J.H.Jansen
KUN
PcLB

Het komendejaar moet de regeneratie vanprotoplasten nogverder worden ontwikkeld, zodanigdatookkleinehoeveelhedenprotoplastendoorgekweekt kunnenwordentotnieuwecelsuspensies.Het thiofeengehalte vanprotoplasten wordt geanalyseerd met behulpvan HPLC,
waarbij getracht wordt een methode te ontwikkelen om ook in kleine hoeveelheden protoplasten thiofenen te meten.
Voordat met de doorstroommeter (FCM) nauwkeurig kanworden geselecteerd op thiofeengehalte moet eerstdevolumebepalingwordengeoptimaliseerd.Voorlopigwordt daarom
eerst de scatter alseen grove maatvoorvolumegebruikt. Er worden danprotoplasten gesorteerd met een hoog of een laag thiofeengehalte. De gesorteerde fracties worden in erste instantie met HPLC getest omte controleren of er werkelijk fracties zijn opgevangen met een
hoogofeenlaagthiofeengehalte. Blijkt ditte kloppen,danwordt opnieuwgesprteerd.Totnu
toehoefde erbijhet sorteren nietsterielgewerkt teworden,maar indezefase vanhet onderzoek wordt dit wel noodzakelijk. De gesorteerde fracties worden doorgekweekt tot er weer
celcultures zijn ontstaan. Van deze cultureswordtviaHPLC en de FCM regelmatig het thiofeengehalte en de frequentieverdeling daarvan gecontroleerd. Dit om het effect van het sorteren ende stabiliteitvandethiofeenproduktie vastte stellen.
Het doel is het verkrijgen van hoogproducerende cellijnen, maar ook niet-producerende
cellijnen zijn interessant. Hiermee kanmogelijk meer lichtworden geworpen opde regulatie
vandethiofeenbiosynthese. DegegevensvanHPLCenFCMworden mogelijk aangevuld met
microscopische waarnemingen over de lokatievan thiofenen in de cel.Gestreefd zal worden
naar kwantitatieve microscopische fluorescentie gegevens.
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Biochemischeaspectenvanverschilleninbewortelingvanin-vitro gekweekt
plantmateriaal
731
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

M.Benschop (gedetacheerd bijCOWT)
COWT,PBSG

Het onderzoek zal in 1990, evenals in 1989,gericht zijn op de ontwikkeling van een modelsysteemvoordebestuderingvandecel-biologischeenmoleculair-biologische achtergrondvan
de recalcitrantie bij beworteling vanweefselkweekmateriaal. Dit onderzoek moet een goed
wortelvormende eneenslechtwortelvormende lijnopleveren.Deverkregen resultaten zullen
gebruikt worden inhet samenwerkingsproject vanCABO en COWTbetreffende het cel- en
moleculair biologische onderzoek naarwortelvorming (CABO-project 768).
Deinhetjaar 1989verkregen resultatenzullengedeeltelijk herhaald moetenworden, omdat de tot nu toe gebruikte agar niet meer geleverd kanworden. De nu gebruikte agar isvan
eenandere samenstelling.Ditbetekentdaterveranderingen aangebracht zullenmoeten worden inde protocollen vanhet vermeerderings- enbewortelingsmedium. Tot nu toe zijn geselecteerd de pere-onderstam "Leskovacz" en de appelonderstam "M9"en "Jork".Van "Leskovacz"isbekend, dat het bewortelingspercentage zogoed als niet verandert, zelfs na vele vermeerderingscycli.Zo'nveranderingwordtwelgevondenbijdeappelonderstammen. Resultatenvaninleidende proevengevendeindruk,datdehoofdscheut vanappelsslechter bewortelt
dandeuitokselknoppen gegroeidezijscheuten. Onderzocht zalwordenofer eenverband bestaan tussen devermeerderingsfactor van de scheut, resulterende in een hoofdscheut en een
aantalzijscheutenendebewortelingvanbeidesoortenscheuten.Aandepere-onderstam"Leskovacz"zal microscopisch onderzoek gedaan worden om te kijken of in de niet-bewortelde
scheutenwortelprimordia gevormd worden.
Het EEG-COST 87project zalhoogstwaarschijnlijk eind 1989worden afgesloten. Eenbeslissinghierover zal op de bijeenkomst innovember van dewerkgroep Malus genomen worden.De resultaten vanhet onderzoek aan deappelonderstam "M9"zullenworden verzameld
envan commentaar worden voorzien. Het ligtinde bedoeling deverkregen resultaten te publicerenineengezamenlijke publikatie,uitgegeven doordeEEG.Ditproject zalin 1990worden afgesloten.
Derolvannitraat enorganischeverbindingen indeosmoregulatiebijdegroeien
ontwikkelingvan groentegewassen
703
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

M.Blom-Zandstra
J.van Hattum,J.T.M.Koot
RUU(vakgroep Botanische Oecologie)

Dekinetiekvannitraat-enmalaatopnamedoorvacuolesvantweeslarassenisbestudeerd. Nitraat en malaat zijn individueel of in eikaars aanwezigheid bestudeerd. Voor de volledigheid
moeten nogenkele kleine experimenten wordenuitgevoerd,zoals:
- opnamekinetiek van nitraat en malaat door de tonoplast van vacuoles uit nitraatrijke en
nitraatarme planten;
- metingvan efflux van nitraat;
- een controle opdebetrouwbaarheid vanmetingvan ATP-ase-activiteit.
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De resultaten zullen inhet komendejaarwordenverwerkt tot publikaties, die een onderdeelvormenvaneenproefschrift. Hetprojectwordt in 1990 afgesloten.
Celbiologisch enmoleculair-biologisch onderzoek naarwortelvorming;een
verkenning
768
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.Breteler,W.M.vander Krieken
M.J.H.Jansen,M.H.M.Visser
COWT,KUN (afdeling Moleculaire Plantenfysiologie)

Het doel van het onderzoek is om celbiologische en moleculair-biologische determinanten
voorverschilleninwortelvormingtevinden.Dezekenniskanwordentoegepastomdewortelvorming invitrovan met name houtige gewassen te bevorderen.
In 1990zalverder gewerktworden aanhet toetsen en selecterenvaneen geschikt systeem
ommeete experimenteren.Ineersteinstantiezaldewortelvormingvanvruchtbomen (appel,
peer) enbosbomen (eik, douglasspar) bestudeerd worden. Het doel isde selectie van één of
meer genetisch sterkverwante lijnen/klonen binnen één soort, waarvan er één slecht en één
goed wortelsvormt. Daarbij zullen de stadia die aanworteluitgroei voorafgaan morfologisch
worden beschreven.
Uitliteratuuronderzoekisgeblekendathetauxinemetabolisme,metnamedegevoeligheid
vanweefsels voor auxine (receptoren?) een belangrijke rol kan spelen bij het al dan niet bewortelenvaneenstekinvitro.Onderzoek naarhet auxinemetabolisme zalin 1990starten met
het testenvanhet effect vaneen aantal auxinesenhet analyserenvanhet lotvanéén of meer
auxinesinhet gekozen systeem.
Kwantitatieve bepalingvanCalciuminplantaardigecellen
732
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.M. Dekhuijzen,A. Boekestein (TFDL)
D.R. Verkerke
TFDL

Calcium speelt zeerwaarschijnlijk een rol indeveroudering vanpeulwanden. Het doel isom
calciumopcelniveau gedurende deverouderingvanpeulwandenvan Viciafaba entijdens de
ontwikkelingvanaardappelspruiten tebepalen. Hierbij zalgebruik gemaaktwordenvangolflengte-ofenergiedispersieveröntgenmicro-analyse.Hiervoorishetnoodzakelijk omhetplantmateriaalzeersnelintevriezenomzovormingvanartefacten tegentegaan.Daarnamoet het
materiaal gefreesd worden. Dit moet zodanig gebeuren dat het oppervlak van het bevroren
materiaal absoluut vlak is. Met beide onderdelen van de methode zalin 1990ervaring opgedaanworden.Daarna zaleenmethodeuitgewerktwordenomcalciumopcelniveau kwantitatief te bepalen.
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Heteffectvandroogtetijdensdezaadvullingsfase opdewaterhuishouding van
Viciafaba
774
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.M. Dekhuijzen,D.R. Verkerke
CPO

De groei en ontwikkeling vanpeulwandenen zaden doorloopt verschillende stadia. De snelheidwaarmee de stadia doorlopenworden,issterk afhankelijk vanuitwendige omstandighedenzoalstemperatuur envochtvoorziening.Onderinvloedvanhogeretemperaturenwordtde
veroudering van de peulwanden versneld. Parameters voor deveroudering zoals fotosynthese,ademhaling,chlorofylgehalte, chlorofyl-fluorescentie endelekvanelektrolytenzijngemeten aan Viciafaba, cv.Minica. De gegevens over de ademhalingvanzaden zijn in een manuscript samengevat.
Deinvloedvanwatergebrek opdegroeienontwikkelingvandeplantzalwordennagegaan.
Hiertoe wordt aan veldboneplanten op voedingsoplossing in de klimaatcel, de lengtegroei
(strekkingsgroei) van delen van de vegetatieve top en van dejonge peulen aan de onderste
knopen continu gemeten metverplaatsingsopnemers. De beschikbaarheid vanwater voor de
plantwordtgevarieerd doortoedieningvanPEG (polyethyleen-glycol) aandevoedingsoplossingtijdens verschillende groeifasen van de zaden. Uit de groeimetingen moet blijken of de
hypothesejuist is,datpeulgroei doorwatertekort relatief weiniggeremd ofzelfs gestimuleerd
wordttenopzichtevandegroeivandevegetatievetop.Aanonderdelenvanvergelijkbare plantenwordenwaterstress-parameters gemeten.Dezewordengerelateerd aandegemetengroeiparameters.Derolvanabscissinezuurbijdeverouderingvandepeulwandenzalverder onderzocht worden.
Moleculair-biologisch onderzoek naar deethyleenhuishouding bij
sierteeltgewassen
786
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

vacature
J.H.M.Overbeek
ATO,LUW(vakgroep Plantenfysiologie), LBO,PBN

In 1990zal begonnen worden met onderzoek naar de moleculaire basisvan de veroudering
vansierteeltgewassen. Het onderzoek zal zich richten op de expressievan genen die betrokken zijnbijde synthesevanenzymen, die eenrol spelenbijde knopvalbij sierteeltgewassen.
Hierbij zalaandacht besteed worden aan:
- Hetverkrijgen vaneengoedsysteemommeetekunnenexperimenteren.Zeer waarschijnlijk zalhet onderzoek verrichtworden aandeknopvalvandelelie.
- Het opsporen van specifieke eiwitten (enzymen) diebetrokken zijn bij de knopval (zoals
ACC-synthetase, cellulase,pectinase).
- IsolatievanmRNA en in-vivo-translatie.Bepalingvande mogelijke overeenkomsten tussende translatieprodukten en de eiwitten.
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Oorzakelijkverbandtussen membraaneigenschappen enkwaliteitvan
sierteeltprodukten
735
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

J.Th.M.Elzenga
J.H.M.Overbeek
PBN
Produktschapvoor Siergewassen(PvS)

Bladvergeling treedt bij afgesneden stengelsmetbloemenvanAlstroemeriavaak op voordat
van bloemverwelking sprake is.Deze bladvergeling is dan ook de voornaamste oorzaak van
kwaliteitsverliesvanhetgeoogsteprodukt.Voorbehandeling met GA3, lichtomstandigheden,
lichtkwaliteit en nutriëntenaanbod kunnenbladveroudering beïnvloeden.
Dewerkhypotheseisdatbladverouderingafhankelijk isvanveranderendeassimilatenen/of
nutriëntenverdelingtijdens debloemontwikkeling onder omstandighedenwaarintekortenoptreden(geenopname,geenfotosynthese).Hieruitvolgtdatbehandelingen diede translocatie
vannutriënten en assimilaten beïnvloeden, ook hun invloed hebben ophet verouderingsproces.Aangezien eenbelangrijke componentvantransport deopname over decelmembraanis,
wordt vooral gekeken naar veranderingen in demembraanfunctie onder invloed van behandelingen die devergeling tegengaan.
Fluorescentie-spectrometrie-technieken kunnen gebruikt worden om membraanpotentiaalveranderingeneneffecten oppH-gradiënten overdemembraantebepalen.Metdezetechniekenzalwordenbestudeerd ofGA3een directeffect heeft opde membraanfunctie.
Indeafgelopenverslagjaren iseenbeschrijvingvanhetverouderingsproces onderverschillendeomstandigheden gemaakt.Daarnaast isgewerkt aaneenbalansvandebelangrijkste nutriënten,N-verbindingen enassimilaten omveranderingen indeverdelinghiervannadeoogst
tekunnen kwantificeren. De invloedvan een aantal behandelingen op de opnamekarakteristiekenvooraminozurenensucrosevanbladsponsjes,protoplastenengeïsoleerde vaatbundels
isvastgesteld en ditwerkzalinhet laatsteprojectjaar worden afgerond.
Werkingvanherbiciden inrelatietotgroeienontwikkelingvandeplant
773
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

D.H.Ketel
P.J.J. Pikaar
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-Ecologie en
Vegetatiekunde,Plantenoecologie en Onkruidkunde)

Centraalinditonderzoek staatvoorlopig de algemenevraaginhoeverre het detoxificatiemechanisme in onkruid- engewasplanten een negatieve dan wel een positieve rol speelt bij het
metabolisme van herbiciden die in subletale doses worden toegediend. Indien tijdens deze
oriëntatiefase significantefeiten aantoonbaarblijken,zalineenlaterstadiumdevraagconcretergeformuleerd kunnenworden hoeopdatdetoxificatiemechanisme ingespeeld kanworden
omhet herbicidengebruik te verminderen.
Het onderzoek zalworden begonnen met een screeningvande gevormde herbicidemetabolieten, en voor zover mogelijk met hun lokalisatie en identificatie. Later in hetjaar zullen
experimenten worden verricht waarbij enkele karakteristieke groei- en ontwikkelingsstadia
van de plant alsparametersvoor de activiteit van het detoxificatiemechanisme in het onderzoekworden betrokken. Alsmodelsysteem isgekozen voor debestrijding van melganzevoet
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(ChenopodiumalbumL.)metglyfosaat ofbetanalineenbietegewas.Ditwerksluitaanopproject787.
Regulatievande bloemknopopening
762
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

D.Kuiper
S.Ribôt
PBN,RUG(Laboratoriumvoor Plantenfysiologie), LUW
(vakgroep Plantenfysiologie)

De visuele verschijnselen van een slechte bloemknopopening zijn die vanveroudering (verkleuringenverdroging).Dezeverschijnselen treden opalsgevolgvaneenslecht functioneren
van membranen. Om de membraanfunctie, in onsgeval dievan deplasmamembraan, vast te
leggenisgekozenvoor een dubbele aanpak:
- Aan de handvan lipiden- envetzuuranalyseswordt desamenstellingvan de plasmamembranen inde tijd gedurende debloemknopopening gevolgd.
- Metbehulpvanactiviteitsbepalingen aanprotonpompen enCa-ATPasewordthet functionerenvan deplasmamembraan inde tijd gedurende debloemknopopening gevolgd.
Het grootste deelvan hetjaar zalnodigzijn omde methodieken optezoeken, te ontwikkelen of te optimaliseren.
Derolvanhetkoolhydraatmetabolismeenvanplantegroeistoffen bijde
bloemknopopening vanderoos
765
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

D.Kuiper, mevr.H.S.van Reenen
S.A. Ribôt
LUW(vakgroep Plantenfysiologie),ATO,PBN
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij

Problemen bij de bloemknopopening van de rode roos cultivar "Madeion" kunnen gedeeltelijkopgelostworden door afgesneden bloemen opeensucrosebevattende oplossingte zetten.
Ditgegeven ondersteunt de hypothese,dat deze roosvaakmet eenkwantitatief of kwalitatief
koolhydraatgebrek wordt afgesneden. Er zijn dus te weinigjuiste koolhydraten beschikbaar
voor processen zoals ademhaling, osmoregulatie, membraanstabiliteit, etc.Het is de bedoelingdat eenkoolstofbalans, ditiseenoverzichtvanproduktieplusverbruikvankoolhydraten,
wordtgemaakt vanintacte en afgesneden bloemen.Ditvergelijkend onderzoek zalzichmoetenuitstrekken over de hele duurvanbloemknopopening en ineerste instantie onder gelijke
klimaatomstandigheden. Dit promototie-onderzoek wordt begeleid door prof. Karssen en
wordt medegefinancierd door Directie Akker- enTuinbouw (EBG-gelden).
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Effectvanlichtkwalitelt opgroeienontwikkelingvan sierteeltgewassen
723
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

F.M.Maas
vacature
LBO,PBN,LUW(vakgroep Tuinbouwplantenteelt)

Veel sierteeltgewassen vertonen 's winters een sterke afname in groei en bloemproduktie.
Daarnaastzijndewelgevormdebloemenkwalitatiefvaakminderdandiegevormd tijdensperiodesmetmeerlicht.Bijkasrozentreedtindewinterperiodebloemknopabortie opwaardoor
erblinde of loze scheuten ontstaan. De matevandeze loosvormingisafhankelijk van de cultivarentreedt indepraktijk veelvaker opbijcultivarMercedes danbijcultivar Sonia.Eentekortaansuikersindejongescheuttijdens defasewaarindebloemknopzichontwikkelt wordt
gezienalsdebelangrijkste oorzaakvandeloosvorming.Ineeneersteserieexperimentenwordt
het verband tussen lichtkwantiteit en bloemknopabortie bestudeerd aan zowel cultivar Mercedes alscultivar Sonia.Hierbij worden zowel groeiparameters alsparameters van het koolhydraatmetabolisme (o.a. suiker- en zetmeelgehaltes en activiteitsmetingen van de enzymen
sucrosefosfaatsynthetase en invertase) bepaald. Hierdoor en door beide cultivars met elkaar
te vergelijken wordt getracht een beter inzicht te krijgen in de rol van suikers bij de bloemknopvorming inrozen. Opbasisvan deresultatenvan deze experimenten zaleen lichtconditiewordengekozenwaarbij-onderwitlicht-eengrootpercentagebloemknopabortie optreedt
enzal onder deze omstandighedenworden gekeken of en hoeveranderingvan lichtkwaliteit
bij gelijkblijvende lichtkwantiteit de groei enbloemvormingvanrozenbeïnvloedt. Ook hierbijzullennaastgroeiparameters debovengenoemdeparametersvoorhet koolhydraatmetabolismeworden bestudeerd.
Morfogenese enstofverdeling vankasgewassen inrelatietot hetkasklimaat
733
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

L.F.M. Marcelis
L.R. BaanHofman-Eijer, P.Brouwer
PTG,LUW(vakgroep Tuinbouwplantenteelt)

De modellering van drogestofverdeling in ongedetermineerd groeiende kasgewassen, zoals
komkommer, is nog zwak onderbouwd. Aangezien deze verdeling in sterke mate door de
vruchtenwordtbeïnvloed,wordt zeinrelatie tot de groeivanvruchten onderzocht.
In 1990zaldeinvloedvanwisselendetemperaturen opdepotentiëlevruchtgroei (groeibij
niet-limiterendefotosynthese) onderzochtworden. De effecten vanbeschaduwing vanvruchten opdevruchtgroei zullengekwantificeerd worden. Omhet effect van vruchtbeschaduwing
opvruchtgroeitescheidenineeneffect opvruchtfotosynthese eneeneffect opsinksterkte,zal
tevensde C02-gasuitwisseling (fotosynthese enrespiratie)vandevruchtengemeten worden.
Ineenkasproef zaldedrogestofverdeling tussenvruchten onderling entussenvruchten en
vegetatieve delen gemetenworden. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden om het simulatiemodel te testen.
In 1990zaleenbegingemaaktwordenomdeeersteresultateninwetenschappelijke publikaties samen te vatten.
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Onderzoek over deresistentievanonkruidentegen herbicidendiede
fotosynthese remmen
645
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.L.P.vanOorschot
P.H.vanLeeuwen
PD,LUW(vakgroep Plantenfysiologisch Onderzoek)

Deinventarisatievanresistente onkruiden tegentriazinenindemaïs-enfruitteelt zalin 1990
zoveel mogelijk worden afgerond, vooral ten aanzienvannieuwe soorten. Inde afgelopen jarenzijn er elf soorten gevonden, terwijlvoldoende duidelijk isgeworden, dat vooral resistente melganzevoet, zwarte nachtschade en kruiskruid zeer algemeen zijn verbreid.
Klachten oververminderde bestrijding vanduist inwintertarwe zouden -evenals inEngeland -op resistentie tegen diverse ureumverbindingen kunnenwijzen. Om ditvia meting van
defluorescentie (zieproject 744)verder nategaanmoeten debladeren anderswordenbehandeld omdat deze vorm van resistentie niet in de chloroplasten zetelt, maar aan afbraak van
dezeverbindingen induist iste wijten.
Inditproject zalopnieuwaandachtwordenbesteed aanderesistentiefactor, eenmaatvoor
deresistentietenopzichtevangevoeligebiotypen.Inaansluitingdaaropzalook kruisresistentie tegen andere herbiciden diede fotosynthese remmen, naderworden bestudeerd.
Tenslotte zullen ook de fotosynthesemetingen aan bladeren van resistentie en gevoelige
biotypenworden voortgezet. Daaruit kunnen verschillen ingroeikracht vanbeide typen worden afgeleid.
Ontwikkelingvanmethodenvoorfluorescentiemetingenaanintacte bladeren
744
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.L.P.vanOorschot
P.H.van Leeuwen
LUW(vakgroep Plantenfysiologisch Onderzoek), RUG,IPO,
TFDL

Metkortefluorescentiemetingen aanbehandeldebladerennaeendonkerperiode kanworden
vastgesteld ofplanten resistent zijn tegen remstoffen vanhet elektronentransport in de fotosynthese.Hiervan isgebruik gemaakt bij de opsporingvan resistente onkruiden tegen triazinen.Tot nogtoeluktedit nietwanneer resistentie opafbraak vanhetherbicideinhet onkruid
isgebaseerd, zoalswellicht ook in Nederland bij duist het geval is.Aanwijzingen dat een anderebehandelingsmethode vandebladerenweltotresultaat kanleiden,zullenverder worden
nagetrokken. Mogelijk kan door metingvandefluorescentie deremmingvande fotosynthese
ook kwantitatief worden bepaald.
Er wordt nu gewerkt met een door de TFDLverbeterde sensor (glasvezels + filters), zodatreflectie vanhet invallendelicht niet meer stoort.Ookhetprogrammavooropslagenverwerkingvan de metingen met een PCis door de TFDL aangepast. Voor verdere fluorescentiemetingen wordtvoorlopig doorgegaan met de inschakelingvan een donkerperiode.
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Deinvloedvantoevoegingen opde penetratievanherbiciden inplanten
665
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.deRuiter
E. Meinen,K.R. Straatman,A.J.M. Uffing
TFDL,AKZOChemie B.V.
AKZOChemie B.V.

Met ditproject wordt beoogd inzicht teverwerven indewijzewaarop deformulering van een
herbicide de effectiviteit vaneenherbicidebeïnvloedt. Dedoelstelling istekomen tot nieuwe
formuleringen waarbij debenodigde doseringvanhet herbicide kanworden verlaagd.
Onderzocht wordt opwelke wijze de hechting van druppels aan het bladoppervlak en de
opname van herbiciden via het bladoppervlak worden beïnvloed door toevoeging van oliën,
oppervlakte-actieve stoffen en zouten.
In 1990wordt nagegaan inhoeverre toegevoegde stoffen, met eenwerking op de celmembraan, de opname van glyfosaat door kweekgras verhogen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
metprotoplasten geïsoleerduitkweekgras.Insamenwerking metdeTFDLwordtnagegaanin
hoeverre toevoegingen de doorlaatbaarheid vande cuticula beïnvloeden.
Tevens wordt een veldproef betreffende de bestrijding van kweekgras met verschillende
formuleringen vanglyfosaat uitgevoerd.Deze proef iseenherhaling van een in 1988gestarte
proef endient omdereproduceerbaarheid te controleren.
Een deelvanhet onderzoekwordt insamenwerking met AKZO Chemie B.V. uitgevoerd.
Ditonderzoek iseind 1989gestart.Onderzocht gaatworden opwelkewijze deopname enhet
transportvanhetherbicide2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) wordenbeïnvloed door enkeleAKZO-produkten.Tevenswordtinhet kadervandegenoemdesamenwerking een beperkt
aantal veldproeven uitgevoerd. Daarbij wordt de invloed van de AKZO-produkten gemeten
opdeonkruidbestrijding insuikerbieten en uien.
In samenwerking met het Laboratorium voor Fytofarmacie van de Rijksuniversiteit Gent
wordtin 1990een Nederlandstalige bijeenkomst georganiseerd, met alsonderwerp de relatie
tussen de formulering en debiologische activiteitvan pesticiden.
Fysiologisch onderzoek metbetrekkingtotverminderdeventilatie inde kasteelt
621
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

P.A.C.M.vandeSanden
F.H.M.Ammerlaan
PTG,LUW(vakgroepTuinbouwplantenteelt)

Hetproject istoegespitst oponderzoek naar de effecten vandeluchtvochtigheid en deosmotischepotentiaalvandevoedingsoplossingenopdegroeienstressbestendigheid vankomkommerzaailingen. In de loop van ditjaar zalverslaglegging zijn afgerond en zal dit project worden afgesloten.
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Vruchtgroeivankasgewassen,metnametomaat,inrelatietotde
waterhuishouding
775
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

P.A.C.M.vandeSanden
F.H.M.Ammerlaan
PTG

Ditproject heeft tot doelde relatie tussen degroeivandevrucht (versgewichttoename, eindgrootte)endewaterhuishoudingvandevrucht(turgescentie,osmotische potentiaal)tekwantificeren.
Naarverwachtingwordt inde loopvanhet tweede kwartaal 1990met ditproject een aanvanggemaakt.De belangrijkste werkzaamheden zullen zijn:
- het bouwenvan eenproefopstelling enmeet- en regelsysteem;
- derealisatievanopkweekenteeltvanvruchtdragendetomatenplantenonderoptimaleomstandigheden;
- het ontwikkelenvaneentechniekvoor debepalingvandewaterpotentiaal vandevrucht;
- eenbeginmakenmet demetingenvandevruchtgroei,waterhuishoudingvandevrucht en
microscopisch onderzoek aan devrucht onder optimale omstandigheden.
Invloedvanbeperkt nutriënten-enzuurstofaanbod opdegroeienontwikkeling bij
deteelt in voedingsoplossingen
704
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

B.W.Veen
A.G.M.Broekhuijsen,J.J. Uittien
IB,PTG,LUW

Bijhet onderzoek naar de invloed vanzuurstofgebrek op het functioneren vanwortelszal de
matewaarinwortelsvanverschillendeplantesoorten instaatzijngebruik te makenvananaërobe vergisting worden gekwantificeerd. Uit een gelijktijdige meting van C02-produktie en
02-opname zalhet Pasteur-effect worden berekend.
De invloedvan de nitraatvoorziening opgroei en drogestofverdeling bijtomaat zalin een
klimaatkamerworden onderzocht met24unitsmetcirculerendevoedingsoplossingwaarin de
nitraatvoorziening kanworden gevarieerd.Eerst zullen degroei,nitraatopname en stofverdeling over spruit,wortel en vruchten bij optimale nitraatvoorziening worden gekwantificeerd,
evenals eenaantal morfologische plantkenmerken dievanbelangzijnvoor degroei.
Opgrondvandebijoptimalevoorzieninggemetennitraatopname zalinvolgende proeven
de nitraatvoorziening worden beperkt en de effecten daarvan opgroei en stofverdeling worden gekwantificeerd.
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Enzymatische immunotoetsenvoor planteregulatoren
671
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

CR. Vonk
E.Davelaar
LBO

Immunotoetsenmetpoly-enmonoklonaleantilichamenkunnenalleenwordenuitgevoerd,als
gelijktijdig beschikt kan worden over koppelingsprodukten van synthetische planteregulatorenmet KHL-eiwit.
Zonodig zalin 1990eenkoppelingsprodukt voor één der door ons ontwikkelde immunotoetsenworden aangemaakt.
Gebruikersvanimmunotoetsenzalinstructiegegevenwordenoverdetevolgenmethodiek
en devoorzuiveringvanplantaardig materiaal.
AanmaakvaneenkwantiteitKHL-eiwitgebondenplanteregulator,voorderden,kantegen
betalingworden uitgevoerd.
Cytokininebiosynthese inbolgewassen ondernormaleenlichtarme
omstandigheden
708
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

CR. Vonk
E.Davelaar
LBO

Cytokininen, dieworden gevonden indebolbodemvan deboliris, spelen eenbelangrijke rol
bij de assimilatenverdeling vandeboliris onder lichtarme omstandigheden.
Zeatineishetmeestvoorkomende cytokininevandebolbodemdat,naextractie,wordtgevonden.Het zeatine kan indebolbodem worden omgezet in een allylische fosfaatverbinding
(ZAP).Dit ZAP kan door de microsomale fracties uit de bolbodems van iris en knollen van
Helianthus,onder bepaalde omstandigheden, worden gevormd.
ZAP isvermoedelijke de natuurlijke vorm waarin het zeatine, dat na extractie wordt gevonden, voorkomt.
Argumenten en experimentele gegevens voor deze stelling werden in het afgelopen verslagjaar gepubliceerd. Ineentweedepublikatie werd de organisch chemische synthesevanallylischfosfaatverbindingen beschreven.
In 1990zullen de condities,waarbij optimale vormingvan ZAP kan plaatsvinden, onderwerpvan studie zijn. Zo mogelijk zal daarbij ook de rolvan promotoren en inhibitoren worden betrokken.
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AfdelingGewas-en Graslandkunde

Hoofd
S.C.vandeGeijn
Plaatsvervangend hoofd H.G.vander Meer
Analysevanfactoren diehetschietenvan vollegrondsgroentenbepalen
724
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

R.Booij
E.J.J. Meurs
PAGV

Hetonderzoek naardegevoeligheidvanknolselderijvoorbloei-inducerende omstandigheden
(12°C), in afhankelijkheid van het ontwikkelingsstadium, wordt voortgezet. Uit voorgaande
proevenisonvoldoende duidelijk geworden ofersprakeisvaneenjeugdfase ofvaneengeleidelijke toenamevan degevoeligheidgedurende de ontwikkeling.
De voor bloemkool ontwikkelde methode om achteraf het tijdstip van aanleg van het
bloemgestel teschatten,isookvoorknolselderijbruikbaar, echterdelangeperiode tussenhet
moment waarop de inductie isvoltooid enwaarop de microscopisch zichtbare aanleg plaatsvindtmaakthet onderzoek gecompliceerder.
Dein 1989gestarte proef naar deinvloedvandaglengte tijdens debloei-inductiewordt in
1990afgerond. Hiernawordtgestartmet onderzoek naar heteffect vandaglengte opderealisatievanhetbloemgestel nadatdebloei-inductieisvoltooid.Dooralleenhetdeelvandeplant
waarhetvegetatiepuntzichbevindtaanbloei-inducerende temperaturenbloot testellenishet
mogelijk gebleken de aanleg van het bloemgestel te induceren. De methode zalverder wordengeoptimaliseerd,waarnadezezalwordengebruiktomheteffect vangedurendehetetmaal
fluctuerende temperaturen te bestuderen.
Onderzoek naar de bloëi-inductie onder natuurlijke omstandigheden zal worden uitgevoerd door in hetvoorjaar planten naar buiten te brengen en deze opgezette tijden terug in
de kas (20°C) teplaatsen, waardoor het moment waarop de inductie isvoltooid kan worden
vastgesteld.
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Kwantificering vandeenergiekostenvanonderhouds-entransportprocessen in
veldgewassen
740
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Tj.J.Bouma(LUW),A.J.C,deVisser
LUW(vakgroepTheorethischeProduktie-ecologie), RUU
(vakgroep Botanische Oecologie)

In het tweede jaar van dit project zullen de snelheden en de influx-effluxverhoudingen van
membraantransport met behulp van labelexperimenten gemeten worden. Met geleidbaarheidsmetingen zalverderworden nagegaanhoebijdezeexperimenten de behandelingseffecten (artefacten) vermeden kunnen worden. Met deze meetmethode zal tevens getracht wordendemaximalelekkagesnelheid tebepalen.Nader onderzocht zalworden,welkedebelangrijkste lekkende mineralen en organische stoffen zijn en welke bij de labelexperimenten betrokkenmoetenworden.Tevenszullendemogelijkheden vanNMR-metingen aan dit proces
experimenteel worden verkend. De mogelijkheden voor het meten van eiwitturnover zullen
verderworden onderzocht. Daarnaast zaldeefficiëntie vandeproduktie vanATP enreducerendvermogen inhet gebruikte plantmateriaal bepaald worden. De metingen zullen worden
verricht aan twee aardappelrassen waarvan bekend is dat zij verschillen vertonen in zowel
ademhalingssnelheid alslekkagesnelheid.Effect vanfluctuerende klimaatfactoren opdefotosynthesevan kasgewassen.
Deinvloedvanomgevingsfactoren opdegewasstructuur endevormingen
samenstellingvanhetzaad bijkarwij
777
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.J. Bouwmeester,W.J.M.Meijer
B.deBruin
CPO,ATO,PAGV
Ministerievan Landbouw, Natuurbeheer enVisserij:
Karwijprogramma

In een nationaal onderzoekprogramma voor karwij wordt gestreefd naar ontwikkeling van
nieuwe toepassingen voor karwij en naar gelijktijdige verbeteringen op de deelgebieden van
deplantaardige produktie. Ditproject heeft in datgeheel tot doel het inzicht te vergroten in
de gewasfysiologie, de zaadvorming en inde factoren die de zaadsamenstelling bepalen. Die
basiskennis isnodigvoorhetveredelings-enteeltonderzoek. Het onderzoek wordt begonnen
meteenliteratuurstudie,waarinnaasthetbeperktegebiedvankarwij, ookliteratuur oververwanteschermbloemigenwordtbenut.Ineenkleinschaligeproef meteentraditioneel, tweejarigras,wordt de invloedvandegewasdichtheid opdebloemvorming,zaadzetting enzaadvullingbestudeerd.Bijeennieuwéénjarig typewordtdeinvloedvandezaaitijd opde gewasgroei
en-ontwikkeling, dezaadvorming en de zaadsamenstelling onderzocht.
Binnenhetkadervanditprojectvallenookdecoördinerende activiteitenvanhet nationale karwij-onderzoekprogramma.
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Effectvanfluctuerende klimaatfactoren opdefotosynthesevankasgewassen
694
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.A.tenCate
S.Pot
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologieen
Tuinbouwplantenteelt)

Metbetrekking tothet experimentelewerkzalin 1990denadruk komenteliggen ophet realiseren van snelle temperatuurswisselingen. Het aanbrengen van deze wisselingen stelt hoge
eisen aan de water-adsorptiekarakteristiek van de bladkamer. Aangezien onlangs geconstateerd isdatdewater-adsorptievandebladkamer onacceptabel hoogis,zaleerstgewerktworden aan hetverbeteren hiervan.Ook zalin 1990een aantal herhalingen gedaanmoeten wordenvandeexperimenten ondersnelwisselendeC02-concentraties ensnelwisselendelichtniveaus.
De uitkomstenvandeexperimenten onder snelwisselende omstandigheden zullenalsartikelengepubliceerd worden. Ookwordt een artikel geschreven over degebruikte methodieken en materialen. Na goedkeuring zullen deze artikelen gebundeld worden en uitgegeven
worden in de vormvan een proefschrift. Er zal een artikel geschreven worden over een onlangsgeconstateerd verschil tussen de algemeen geaccepteerde berekenmethode vangaswisselingsexperimenten enuitkomstenvaneigen experimenten.
Verbandtussengroeienactiviteitvanwortels,bodemfactoren engewasgroeiin
modelopstellingen
657
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

S.C.vandeGeijn, A.L Smit,J.Groenwold
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),
IB

Inhet kadervanditproject wordtgeen experimenteel werkmeer uitgevoerd. De eerder uitgevoerde proeven worden uitgewerkt en ineenverslag vastgelegd.
Devoorbereidingvoorhet totstand komenenhet testenvande apparatuur rond het Wageningen Rhizolab zalworden ondergebracht ineen nieuwproject (782).
Integratievanfysiologische modellentenbehoevevandeoptimaliseringvande
kasteelt
763
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.G.Gijzen,J.A.tenCate
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie en
Tuinbouwplantenteelt), TFDL, IMAG,PTG

De modellen voor fotosynthese en drogestofproduktie van een kasgewas geven redelijke tot
goede resultaten, maar kunnen nog,met namewat betreft de drogestofproduktie, belangrijk
verbeterd worden indien degroei-en onderhoudsrespiratie beter gemodelleerd kunnen worden.Insamenwerking methetProefstation voordeTuinbouwonder Glaswordt aandachtgeschonken aanverdere validatievandeze modelaspecten.Tevensworden ophet Proefstation
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experimentenuitgevoerdomnauwkeuriger deeffecten tebestuderenvanrelatieveluchtvochtigheid, licht en CO2op de huidmondjesopening. Met de resultaten hiervan kunnen verdampings-enfotosynthesemodellen verbeterd worden.
Deresultatenvaneenuitvoerige gevoeligheids-simulatiestudie naargewasfotosynthese in
eenkaszullenwordengepubliceerd, o.a.tenbehoevevanmodellen dieeconomische berekeningen uitvoeren.
Tenbehoevevanhetgebruikvanmodellenvoordekasteeltinexpertsystemenwordtinsamenwerkingmet deTFDLgewerktaaneengegevensmodel datfysische enfysiologische processeninhet kasgewassysteem beschrijft. De standaardisering van subroutines en uitbreiding
vandebibliotheekvansubroutineskan opditgegevensmodel gebaseerd worden.
Modeltheoretisch enexperimenteel onderzoek naar deoorzakenvan
opbrengstvariabiliteit bijveldbonenenerwten
709
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

C.Grashoff
H.G.Smid
PAGV

In 1990zalditprojectwordenafgesloten.Demeesteaandachtzaldaaromwordengegevenaan
hetafronden vandepublikatiesoverhetverband tussenvochtvoorziening en opbrengstvariabiliteitbijpeulvruchten.Dezeserieverschijnt inhetNetherlandsJournalofAgriculturalScience.Verder zullen deproefresultaten van 1988en 1989over de invloed van groeiregulerende
middelenopdegroei,dedrogestofverdeling endeopbrengstvanveldbonenwordenverwerkt
ineen onderzoeksrapport.
Experimenteel enmodelmatig onderzoekvoor deprognosevanproduktiviteit en
opbrengstvariabiliteit vanveldbonen enerwten inEG-landen
710
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

C.Grashoff
H.G. Smid,R.Stokkers
PAGV, EC-JFBT-Network
EG-DGVI

Ditprojectwordtin1990afgesloten. Insamenwerking methetPAGVzullenderesultatenvan
verkennende simulatiestudies en prognoses worden verwerkt in een eindrapport. Daarnaast
worden deze resultaten gepresenteerd op een symposium in april 1990.Een presentatie van
de resultaten tenbehoevevanhetEC-JFBT-Network isin voorbereiding.
Deinternationaleveldboneproef inEG-verband,waarin25rassenwordenvergeleken, die
verschillen in produktiviteit en/of in gehalten aan ANF's en eiwit, zal op "De Eest" worden
voortgezet. "DeEest"ishierbij éénvandetwaalfproeflokaties in West-Europa.
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Oriënterend onderzoek naardeinvloedvanklimaatenbodemopdevormingvan,
endegehalten aananti-nutritionelefactoren (ANF's) inpeulvruchten
784
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

C.Grashoff,J.M.Braber
CPO,ATO,RIKILT, EC-JFBT-Network

Erwordt eenuitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar devraagof, enzojawelke omgevingsfactoren (vochtvoorziening, temperatuur, bemesting en dergelijke) eeninvloed uitoefenen opdevormingvanANF's (met namevicine,convicine) en op hungehalten instengels,
wortels,bladeren enreproduktieve organen,gedurende het groeiseizoen.Opbasisvanderesultatenvan dit literatuuronderzoek zalworden beslist of er al dan niet voldoende relevante
vragenzijnvoorverder experimenteel onderzoek naarbovengenoemde invloed.
Gewasfysiologischensimulatie-onderzoek naar deproduktiecomponenten,het
opbrengstniveau endeoogstzekerheidvankoolzaad
751
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

B. Habekotté
H.G.Smid
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-Ecologie)
NGC

Voorjaar 1990zal de verwerkingvan de experimentele gegevens van 1989worden afgerond.
Dit betreft onderzoek naar de lichtinterceptie en assimilatenproduktie van blad, stengel en
hauwen, de vorming en reallocatie van reservekoolhydraten, de drogestofverdeling naar de
verschillende plantorganen, de bloemvorming, hauw- en zaadzetting, en de groei en ontwikkelingvanhauwen en zaden.
Beperkt aanvullend onderzoek zalindiennodiguitgevoerdworden inhetveldofindekas.
Een groot deel van hetjaar zalbesteed worden aan de verdere ontwikkelingvan een gewasgroeimodelvoorwinterkoolzaad (structuur,parametriseringentoetsing).Daarbijzalwaarmogelijk ookgebruikwordengemaaktvandatasetsuitDuitsland en/of Engeland.Indienhetmodel ver genoeg isgevorderd zal het gebruikt worden voor het analyseren van de invloed van
verschillende planteigenschappen opde opbrengsthoogte en -stabiliteitvanhetgewas.
Gewasfysiologisch onderzoek naar deinvloedvanbodempathogenen en
abiotischestressfactoren opdegroeivanaardappelen
757
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.J.Haverkort, M.vandeWaart
IPO,HLB,LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie)

Het Verticilliumdahliaeonderzoek ondergeconditioneerde omstandighedenwaarbij decultivar Saturna inbakken onder de foliekap werd geteeld heeft twee seizoenen gelopen. Drogestofproduktie en-verdeling onder invloedvandezebodemschimmel moet nogverder worden
uitgewerkt endedrogestof vandeverschillendeplantedelenmoet nogverderworden bepaald
op chemische inhoudsstoffen. In 1990wordt onder de foliekap een proef uitgevoerd waarbij
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aardappelogenwordengepoot opbuizenvanongeveer 1,5m;oogsten opgezette tijden levert
vooral informatie op ten aanzien van de dieptegroei van de wortels als beïnvloed door V.
dahliaeen droogte.
Ophetveldiseenherhalingvoorzienvantweein 1989aangelegdeproeven metV. dahliae
opDroevendaal.Eengroteveldproefmetviercultivarswaarbijindetweedehelftvanhetgroeiseizoenuiteenlopende vochtregimesworden aangelegd door beregening. Dit levert gegevens
opoverdelichtopvangenbenuttingervandoorhetgewas,overdedrogestofveredeling ennutriëntenopname en over kwaliteitsaspecten zoals knolgrootteverdeling en drogestofgehalte
van de knollen. Een tweede proef betreft het meten van de gewasfotosynthese met het fotomobielvanaldannietmetV. dahliaegeïnoculeerde aardappelveldjes. Met hetIPOzalvoorts
eenproef worden aangelegd met eengroot aantal cultivars om selectiecriteria voor resistentietevinden;dezezalmogelijkindeFlevopolderkomenteliggen.Metdeverslagleggingwordt
vooraltenbehoevevanlezingen, een aanvang gemaakt.
In de Veenkoloniën zijn gedurende twee seizoenen veldproeven uitgevoerd met verschillende aardappelrassen geïnfecteerd met het aardappelcysteaaltje Globoderarostochiensis in
combinatie met droogte.De gegevenswordenverwerkt en gebruikt voor een simulatiemodel
met infectiedruk en bodemvocht als belangrijkste parameters. In 1990 zal de proef voor de
laatste keerwordenuitgevoerd indeVeenkoloniën terverificatie vanhet model.
Experimenteel enmodelmatig onderzoek naardesturingvande
knolgrootteverdeling van aardappelen
758
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.J.Haverkort, M.vandeWaart
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),
PAGV,RIKILT

Het analyserenvaninvroegerjaren uitgevoerdeveldproeven leidt tot een drietal publikaties
enmoet eenbasisvormenvoor een knolsorteringsmodel. Aanvullende veldgegevens, in 1988
enin 1989door stagiairesvande Landbouwuniversiteit (Landbouwplantenteelt en Graslandkunde)verzameld met eenvoudig opgezette proeven met cultivars Bintje en Spunta, moeten
noggrotendeelswordenuitgewerkt.Dezegedetailleerdegegevens,waarinde aantalsdynamiek
van deverschillende plantorganen in de tijd wordt beschreven voor individuele planten, zullen onderwerp zijnvansimulatie door een derde stagiair (Theoretische Produktie-ecologie).
Door middelvan frequente bemonstering van aardappelvelden van de cultivars Bintje en
Spunta,aldannietvoorgekiemd, kanhetmodelworden getoetst. De invloedvanzeer vroege
droogte (bijhet poten) ophet aantal stengelsisnognauwelijks beschreven inde literatuur. In
proeven inplatte bakken in het voorjaar waarbij het bodemvocht varieert, zal de rol van het
bodemvocht ophet aantal stengelsnaderworden onderzocht.
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Aangepastheidenoogstzekerheidvandeaardappelteelt in (sub)-tropische
gebieden
785
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):

vacature,A.J.Haverkort,C.J.T.Spitters
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie en
vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),
CIP(International PotatoCentre)
DGIS

Ditaio-projectvangtaanin 1990.Erzalwordenbegonnenmethetinventariserenvanteeltgebieden en -seizoenen,van deproduktiesystemen envan klimaatseffecten op de ontwikkeling
vanverschillende rassen.Deklimaats-engewasgegevenszulleneenbelangrijke bijdrage leveren aandetotstandkoming, de calibratie en devalidatievaneengewasgroeimodel dat kennis
eninzicht moet verschaffen in de achtergronden vande groeivan aardappelgewassen inverschillende klimatologische omstandigheden.
Naast het inwerken in de problematiek ishet vanbelang in dit eerstejaar experimentele
gegevensbestandenvanonderzoekenkweekwerkuitde (sub-)tropen teverzamelen. Hiermee
worden contrasterende teeltseizoenen inklimaatsgebieden met representatieve technologieniveausenproduktiesystemen beschreven.Genetische ideotypen moetenworden beschreven
naar deze situatieswaarbij in aanmerking wordt genomen of deze zonder vermeerdering ter
plaatse ofmet een ofmeerdere vermeerderingen ter plaatseworden geteeld.
Ditiseenpromotie-onderzoek datgefinancierd wordt door DLO,medegefinancierd door
DGIS enbegeleid door prof.dr. R. Rabbinge.
Chemisch-fysiologischonderzoek naardeolie-eneiwitvorming inkoolzaad
726
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

J.Jaarsma
B.deBruin
NGC(werkgroepOliehoudende Zaden) enVU (afdeling
Genetica)
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij
(m.c.b.-gelden)

Denadrukzalliggenopanalyseenverwerkingvandein1989uitgevoerdeexperimenten. Daarnaastzullen nogeen klein aantal experimenten worden uitgevoerd met invitro hauwcultures
ominzichttekrijgen inde effecten vanlichtentemperatuur opdeoliesamenstellingvankoolzaad.De verkregen gegevens zullenworden gepresenteerd ineen eindverslag.In 1990wordt
ditproject afgesloten.

21

WERKPLAN 1990

GEWAS-enGRASLANDKUNDE

Toetsingvaneenhypotheseoverdereguleringvande ruwvoederopnamedoor
herkauwers
692
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.J.M.H.Ketelaars
J.H.Geurink
LUW(vakgroepen Dierfysiologie enTropische Veehouderij)

Ditprojectwordtmedio 1990afgesloten. Erwordengeenexperimentenmeeruitgevoerd.Alle
tijd zalbesteed worden aan deverslaggeving.Deze gebeurt in devormvaneen gezamenlijke
proefschrift vanKetelaars enTolkamp (Veehouderij LU) met alsonderwerp voederopnameregulering door herkauwers.
Effectenvandechemischesamenstellingvangrasopdevoederopname en
stikstofbenutting door melkvee
792
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.J.M.H.Ketelaars,J.H.Geurink
IWO, CPO

Dewerkzaamheden inhetkadervanditproject worden medio 1990opgestart en zullen voorbereidend van karakter zijn. Ditbetreft onder meer de keuze van objecten voor voederproeven,deaanlegvanproefvelden voordeteeltvanproefvoeders onderverschillende omstandigheden, de keuzevanproefdieren enhetbepalenvandeopzetvanvoederproeven. Een eerste
keuzevangenotypes (soortenenrassen)gebeurt inoverlegmethet CPOen opbasisvananalysesvangrassamenstelling uit het project vanVertregt. Ook zalworden bekeken of het mogelijkisvooreenextremeresamenstellingvangrasspecialegenotypestelatenselecteren danwelonder specialeomstandigheden optekweken.Tenslottezullendemogelijkheden worden
onderzocht om door toevoegingvanmodelstoffen (verschillende typen koolhydraten en stikstofverbindingen) desamenstellingvangrasrantsoenen kunstmatig te variëren.
Vermeerdering enbewaringvanplantmateriaalvanaardappelen en
groeivermogen van pootaardappelen
627
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Marinus,A.J.Haverkort
A.C.Looijen
ATO,RIKILT

Deverzameldegegevenszullenwordenuitgewerktengepubliceerd.Hetprojectwordtin1990
afgesloten.
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ln-vitroenin-vivo knolinductieten behoevevansnellevermeerderingvan
pootaardappelen
764
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Marinus,A.J.Haverkort
A.C.Looijen,M.vandeWaart
LUW(vakgroepen Landbouwplantenteelt enGraslandkunde
enPlantenfysiologie), PAGV

Het onderzoek naar de knolvorming "invitro"zalbij een aantal rassen vooral gericht zijn op
hetbestuderenvandeinvloedvanomgevingsfactoren (temperatuur, licht)opdesnelheidvan
knolvorming, de knolgroei enhet aantal knollenper plantje.
Inveldproeven zal de pootgoedwaarde van dergelijke knolletjes worden onderzocht met
debedoeling om:
- de teelt tevervroegen omeindjuliacceptabele opbrengsten te verkrijgen;
- het aantal knollenper plantte vergroten.
In een kasproef zalgetracht worden devormvanbovengrondse knollen bij het ras Alpha
gunstigtebeïnvloeden metgroeiregulatoren.Uitdezeproef moetblijken ofdemethodiekgeschikt isvoor het bestuderen vandeknolgroeibij aardappelen.
Degroeikrachtvanbovengrondse knollenvanverschillende fysiologische ouderdomzalin
veldproevenworden onderzocht.
Kwantificeringvandebijdragevanvlinderbloemigegewassen aande ruwvoederenstikstofvoorziening vanalternatieve landbouwbedrijven
623
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.G.vander Meer,T. BaanHofman

Het eindverslag van het op het Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen (OBS) verrichte
onderzoek zalworden afgerond.
Met Dr. P.R. Ball uit Nieuw-Zeeland zal voor het tijdschrift Biological Agriculture and
Horticulture ineen overzichtsartikel deN-huishouding enN-verliezenvangras/klaver-mengselsvergeleken worden met dievan met Nbemest grasland. Er vindt nog overleg plaats met
het tijdschrift over afbakening vanhet onderwerp.
Ditproject wordtin 1990afgesloten. Er zalmetverschillende instantiesenpersonen overlegworden gevoerd over een eventueel nieuwproject overvlinderbloemige voedergewassen.
Optimaal gebruikvandierlijke mestopgrasland inrelatietotstikstofbenutting,
graskwaliteit enmilieu
685
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.G.vander Meer,J.H.Geurink
K.Sikkema,G.vandeSluis
SC,PR,IB/NMI,RUU
FOMA, Produktschap voor Veevoeder

Develdproef opdeproefboerderij Droevendaal overdeinvloedvandenitrificatieremmer Didin opbenutting en uitspoelingvanNuit inhetwinterhalfjaar geïnjecteerde runderdrijfmest
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zalindeaangepaste opzetnogéénjaarwordenvoortgezet. Door hetuitrijverbod en vanwege
degeringe N-werkingisde injectie inhet najaar vervallen. Evenalsvorige winterwordt er nu
naargestreefd indecember, eindjanuari/beginfebruari enmaart/aprilteinjecteren. Er wordt
overlegd met het Staring Centrum om het onderzoek naar nitraatuitspoeling voort te zetten
enmet devakgroepBotanische OecologievandeRU Utrecht omopenkeleobjecten denitrificatiemetingen uit te voeren.
Evenalsin 1989zalparallel aanmetingenvanammoniakvervluchtiging uitmestsoorten en
mestverwerkingsprodukten (project 761) onderzoek naar de N-werking op grasland worden
uitgevoerd.Tot een definitieve proefopzet zallaterindewinterbeslotenworden alsderesultatenvanhetnoglopende onderzoekvan 1989bekend zijn.Het ligtindebedoelinginditonderzoek in 1990meer aandacht te besteden aan demogelijkheden om door beïnvloedingvan
demestkwaliteit (o.a.viadeveevoeding)ofdoormestbehandeling (scheiden,verdunnen, aanzuren) deammoniakvervluchtiging te beperken.
Alsdatdoordebegeleidingscommissiewenselijkwordtgeacht,zalweermedewerkingwordenverleend aanPROPRO Noord-Brabant.
Er zalveel aandacht worden besteed aan rapportage en publikatie van de resultaten van
hetonderzoek.Inenkelegevallenzullenerbijdragen wordengeleverd aannationale en internationale bijeenkomsten over de mest- en milieuproblematiek, o.a. op themadagen van de
COLA en opinternationale congressen.
Gewasfysiologischonderzoek naaroorzakenvanachteruitgang vande
zodekwaliteit vannieuw-ingezaaid Engels raaigras
750
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.G.vander Meer,T.BaanHofman
G.vandeSluis
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),
PR,PAGV

De in 1987aangelegdevruchtwisselingsproef metmaïsengras(samenwerking met PAGV en
PR)wordtvolgensplanvoortgezet.Voorditproject gaatdebelangstellinguit naarverschillen
inzodekwaliteit enproduktie tussenin 1987,1988,1989en 1990ingezaaid Engels raaigras en
naardeoorzakenvandezeverschillen.Erwordtnagegaanofdeafnemende produktiviteitvan
grasindejaren na inzaai het gevolgisvanbodempathogenen. Bijvisueelwaarneembare verschillentussendegraszodenvanverschillende ouderdom,zalgedetailleerder onderzoek wordengestart naar de aard en oorzakenvan dezeverschillen. Zo nodig zal hiervoor een aparte
proef opDroevendaal worden aangelegd.
In eenveldproef opDroevendaal zal aansluitend opproject 701gewasfysiologisch onderzoekworden uitgevoerd naar dehergroeiverschillen vanvier rassen Engels raaigras die sterk
verschilleninpersistentie.Het proefveld isinhetvoorjaar van 1989aangelegd. Derassenzullenin 1990wordenvergelekenbijtweestikstofniveaus (ongeveer200en500kgha" jaar" )en
tweemaaifrequenties (maaienbij 1800en3600kgdrogestof ha" ).Ervindt overlegplaatsmet
medewerkersvandevakgroepLandbouwplantenteelt en Graslandkunde voor waarnemingen
vande spruitdynamiek inenkele objecten.
Er zal een wetenschappelijke publikatie worden geschreven over de invloed van persistentie-verschillen bijEngels raaigras opde drogestofopbrengst en N-benutting.
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Oriëntatieopdeontwikkelingen bijdekleineakkerbouwgewassen enopde
mogelijkhedenvoor nieuwegewassen
700
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

W.J.M.Meijer
E.W.J.M.Mathijssen
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),
CGN,CPO,ATO,PAGV,oleochemischeindustrie

Sindsde aanvangvan ditproject in 1987isonderzoek uitgevoerd aan inulinegewassen, vezelgewassen en oliehoudende zaden.Het werk aan cichoreiwordt begin 1990afgerond met een
publikatie.Vervolgensiseeninventarisatieenpublikatiegeplandvanhetuitgevoerdehenneponderzoek. Hetvervolgvanhetwerk aan hennep isineen apart project (777) ondergebracht.
De groep nieuwe oliehoudende zaden vormt in 1990 de hoofdmoot van het experimentele
werk.Inhetoriënterendeonderzoekin1989aandezegewassenzijndebelangrijkste probleemgebiedenvoordeteeltinkaartgebracht.Bijsommigesoortenwordtdeplantontwikkelingsterk
door de temperatuur beïnvloed, waardoor vooral inwarmejaren de vegetatieve groei te geringisenhetgroeiseizoen tekort.Andere soortenrijpen telaat,speciaalinkoelerejaren. De
bloei en de rijping verlopen bijna zonder uitzondering sterk asynchroon en dat levert, samen
metdegeringevastzadigheid,groteverliezenop.Indedrogestofverdeling zijndemeestesoortentenslotteweinigtoegespitst op zaadvorming.
Omdat voor erucazuur-rijke olie goede afzetperspectieven bestaan en omdat voor één
nieuw kandidaatgewas voor die produktie al relatief goede rassen ontwikkeld zijn, wordt als
eerste bij dat gewas,Crambe, meer indetailbestudeerd hoe de relaties tussen de opbrengstcomponenten zijnbijverschillende gewasstructuren. Van een aantal minder ontwikkelde gewassen (Dimorphoteca, Calendula, koriander eneventueel Limnanthes)worden de morfogeneseendebloeisynchronisatievastgelegdbijvroegeenlatezaaiinhetveld.Aansluitend daaropworden diewaarnemingen ookverzameld ineenkasproef bijdrietemperaturen bijenkele
verschillende fotoperioden.
Studienaarderelatietussenoogstbaarheidvanstroenzaadvanvezelvlasende
relatietussendeverhoutingvanhetstroende verwerkingskwaliteit
730
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

W.J.M.Meijer,N.Vertregt
M.vandeWaart, B.Rutgers
ATO,PAGV
HoofdproduktschapvoorAkkerbouwprodukten (HPA)

De rootbaarheid en rootgraad vanvlasstrozijngoed afte lezenuit respectievelijk het verloop
vanhet pectinegehalte tijdens het dauwroten en hetbereiktepectinegehalte aan het eindvan
de rootperiode. Het dauwrootproces lijkt te zijnvoltooid alshet pectinegehalte in de stengel
isgedaald tot 5gper kgdrogestof. Onderzocht zalworden of de gevolgde benadering nauwkeuriggenoegisomderelatief geringeverschillen tussenrassen,teeltwijzen en rootbehandelingen te meten.
Depectine-afbraaksnelheid zalwordenbepaald invlasstrowaarvanhetdauwrootproces is
bevorderd doorvooraf kneuzen of drogenvande stengels.
Voortszalworden onderzocht ofhetdauwrotenkanwordengereguleerd viahet beïnvloedenvande schimmelgroei met nutriënten of fungiciden.
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Aandacht zalwordenbesteed aandebepalingvandevezelkwaliteitvanhet onder deverschillende rootomstandighedenverkregenvlas.
Fysiologieengewassimulatievanhennep inrelatietot kwaliteits-en
opbrengstverbetering
760
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

vacature (LUW),W.J.M.Meijer
E.W.J.M. Mathijssen,vacature
ATO,CPO,PAGV,LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt
enGraslandkunde)
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij:
hennepprogramma

Invoorgaandonderzoekisvastgesteld datdebeschikbare Westeuropese rassenmatigzijnaangepastaandeproduktiedoelen inhethuidigeontwikkelingprogramma vanhennep alspapiergrondstof.Onder derelatief vocht-enstikstofrijke Nederlandse omstandigheden ontstaat een
zeer bladrijk, dicht gewas.Door de sterke concurrentie en hoge ziektegevoeligheid sterven
veelstengelsvoortijdig afenisdelevensduurvanhetblad zeerkort.Dat gaattenkostevan de
stengel-envezelopbrengst. De opbrengst wordtverder beperkt doordat deze rassen te vroeg
bloeienendandestengelvormingbeëindigen.In1989isonderzochtwelkeeffecten verminderingvanbladhoeveelheid heeft opde gewasopbouw enzijn degewaskarakteristieken van enkelerepresentatieve Oosteuropese enEuraziatische rassen bestudeerd. De voorlopige resultatengevenaanleidingomhetkomendejaaruitdezegewasseninsamenwerkingmetCPO een
aantal gewastypen te selecteren en daarvan debelangrijkste produktieparameters in het veld
tebepalen.Belangrijk onderdeel daarvanzullendekwaliteitscriteria zijn.Inhet elders lopendetechnologische onderzoek ishet traditionele kwaliteitscriterium, eenhoogaandeelbastvezel,geleidelijk vervangen door nieuwe eisen die nog afhangen van de te ontwikkelen procesgang.Inhet komendejaarzullen methodengezochtworden omhetgewasmateriaal te toetsen
openkelebelangrijke elementenvandeverwerkingskwaliteit. Gedachtwordtineerste instantieaanlengteen doorsneevandeprimaire ensecundaire bastvezels en dehoutvezels,het parenchymaandeel en het ligninepercentage.
Onderzoek naarfactoren enprocessen diedeproduktieenkwaliteitvanwitlof
beïnvloeden
729
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

J.A. Reerink
J.A.R.Davies
PAGV
Landbouwschap, Produktschapvoor Groenteen Fruit(PGF),
Centraal Bureau(CB)

DoorhetPAGVwordt onderzoek uitgevoerd naardeinvloedvanmilieu-omstandigheden op
de groei en ontwikkelingvan de witlofwortel en naar de mogelijkheden om door middel van
teeltmaatregelen dekwaliteitvan dewortel teverbeteren. Hierbij worden ineerste instantie
factoren alszaaitijdstip,plantgetal enrooitijdstip gevarieerd.
Door het CABOwordt chemisch-fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar de redistributie
vanbestanddelen van dewitlofwortel en de morfogenese en groeivan de krop.De in het af26
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gelopenjaar uitgevoerde experimenten haddenbetrekking opde invloed vanvariabele factoren in de trekomstandigheden op de kropontwikkeling. Voorbeelden van deze factoren zijn
temperatuur, tijdsduur envoedingsgift tijdens detrek,alsmede demaat enchemische samenstellingvan hetwortelmateriaal. Naar aanleidingvande resultaten zalhet onderzoek hetkomendejaar eenspecifieker karakterkrijgen.Zozaldeinvloedvandesamenstellingvanmineralen (N, K,Ca) en van koolhydraten in de wortel, in relatie met de minerale samenstelling
vandevoeding,ophettransportvandezestoffen naar,endebenuttingdoordegroeiendekrop
voor devormingvanstructureel materiaalbestudeerd worden.
Dekropontwikkeling zalnietlouter indevormvanproduktiebestudeerd worden,maar er
zalmeer aandacht besteed worden aan kwaliteitsaspecten, zowelvisueel als chemisch.
Doormiddelvangroei-analysezalbestudeerd wordenopwelkmomenttijdens detrekbepaalde effecten zichtbaar worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een volledig
seizoenmet door het PAGV geteeldewortelsvanverschillende maten en oorsprong (N-rijke
ofN-armebodem,vroege oflate oogst, korte of lange koudeperiode).
InvloedvanatmosferischeC02-concentratie opdegewasgroeien de relatie
tussenspruitenwortelvangewassen
783
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.H.C.M.Schapendonk,J.Goudriaan (LUW),S.C.vandeGeijn
J.Groenwold,J.vanKleef,vacature (LUW)
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie)

InviereenhedenvanhetWageningen Rhizolabzalhet effect vaneenverdubbeld C02-niveau
(700ppm t.o.v.het niveau nu:350ppm CO2)op de gewasontwikkeling vanzomertarwe worden bestudeerd. Naast de ontwikkeling van de bovengrondse organen wordt ook de wortelgroeien-verdelingmetobservatiebuizengevolgd.IndegewaskamersophetWageningenRhizolabzullen de fotosynthese, ademhaling en transpiratieworden gemeten. Met open-top begassingskamers zullen in een nevenexperiment bij dezelfde C02-niveaus tussenoogsten wordenuitgevoerd, zodatookde stofstromen (CenN) kunnenworden bepaald.
Gebruiksmogelijkheden vanchlorofylfluorescentiealsdetectiemethodevoor
koudetolerantie bijmaïs
790
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.H.CM. Schapendonk, O.Dolstra(CPO)
CPO

Dit onderzoek is een voortzetting van het onderzoek dat in de afgelopen jaren op de SVPis
verricht.De activiteitenworden geconcentreerd rondtwee deelaspecten van koudetolerantie
(fotoinhibitie enchlorose) endedaarvoorbestaande oftecreërengenetische variatie.
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Stikstofopname en-benuttingdoorsnijmaïsengras
754
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

L Sibma,H.G.vanderMeer
G.vandeSluis
IB,PAGV,SC

Inhet voorjaar van 1989werden opbrengsten bepaald vandewintergewassen rogge enItaliaansraaigrasmet het doelnategaanhoeveel Ndezegewassen indewintermaanden vastleggenbijverschillende hoeveelheden in het najaar (na de oogstvan snijmaïs) in de grond aanwezigeanorganischeN.Nahetgereedkomenvandebetreffende gewasanalyses(drogestof- en
N-gehalten) inde herfst van 1989zijn de gegevensvan de in 1988opDroevendaal aangelegdeveldproef compleet enzullenzetot eenpublikatieworden verwerkt.
De in concept gereed zijnde notitie: "Deinvloedvanbraaklegging op de stikstofhuishoudingvanlandbouwgronden"zalvoorpublikatiegereed gemaakt worden.
Gewasfysiologisch onderzoek naar deinvloedvanbodempathogenenen
a-biotische stressfactoren opdegroeienproduktievansuikerbieten
759
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.L Smit,A.J.Haverkort,W.vanderWerf (LUW)
M.G.vanUum-van Lohuyzen
PAGV,1RS,PD,LUW(vakgroepTheoretische
Produktie-ecologie)

De in 1989uitgevoerdebakkenproef waarinbietenwerdengeteeld inmetwit bietecysteaaltje
(Heteroderaschachtii)besmette grondzalingewijzigde vormherhaaldworden in verrijdbare
bakkenonder defoliekap. Met dezebakkenkangedetailleerdere informatie verzameld wordenoverdematewaarinbietecysteaaltjes dewaterhuishoudingvandeplantenverstorenenin
hoeverre beperkingen van het wortelstelsel hieraan ten grondslag liggen. Als proeffactoren
zullenin deproef worden opgenomen:vochttekort enbesmettingsniveau. Tevens zullenverschillende genotypen dieverschillend reageren opaaltjes en droogte,bestudeerd worden.
Het rhizomanie-onderzoek opde PD-tuinteEmmeloord gaathet derde en laatstejaar in.
Debesmetting isthanszwaarenbegint ookinde controle-objecten optetreden.In 1990zullen aanvullende gewasfysiologische waarnemingen plaatsvinden en wordt begonnen met de
verslaggeving.
Plasticiteitvanwortelstelsels inrelatietotbiotischeenabiotischestress
781
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.L.Smit
M.G.van Uum-van Lohuyzen
CPO,IPO,LUW

Uit literatuuronderzoek isgebleken dat inveelgevallenniet duidelijk ishoe door bodempathogenen degroeivan deplanten negatief wordt beïnvloed. Vaak isniet bekend in hoeverre
eendoorhet pathogeenveroorzaakte reductievandegroottevanhetwortelstelsel alsprimaire oorzaak van schade aangemerkt moet worden of dat ook schade ontstaat door andere mechanismen:toxinen,vaatverstoppingen(pereenheidwortelmindernutriënten)enwateropname enz.
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Ditjaar zal in een serie kas-en klimaatkamerproeven het schadeproces onderzocht worden.Daartoe zalvan een aantalplant-pathogeen-combinaties (in eerste instantie bonen/erwten enwortelknobbelaaltjes) de interacties bestudeerd worden tussenziektedruk envochttekorten nutriëntentekort. Zo kandevraagbeantwoord wordeninhoeverre de schadelijke effecten van een pathogeen lopen via een beperkt wortelstelsel (de gevolgen hiervan zijn met
modellen in te schatten),ofvia andere mechanismen. Indien genotypen beschikbaar worden
gesteld die beter bestand zijn tegen de aaltjes (tolerantie) zal tevens onderzoek gedaan wordennaar defysiologische achtergrondenvanditverschijnsel.Hetvermogenvanwortelsomin
ruimteentijd tecompenseren voorongunstigeomstandigheden (plasticiteit)zalhierbij onder
verschillende omstandigheden geanalyseerd worden.
Ontwikkelingsfysiologie, opbrengstvorming enstikstofhuishouding vanwinter- en
zomergerst
711
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

C.J.T.Spitters,J.J.R.Groot (IB)
M.J. Marinissen
NIBEM-TNO,IB
NGC

Mouterij enbrouwerijvragenvooralgoedgevuldekorrelsvanuniforme grootte eneenniet te
hoog eiwitgehalte.Centraal staat daarom de korrelvulling, zoalsbepaald door de "sink-source"relaties, d.w.z.door deverwerkingscapaciteit van de korrel voor koolhydraten en stikstof
(desink-capaciteit) endoor het aanbod vandezevoedingsstoffen (deomvangvande source).
Opbasisvanproevenindeklimaatkaszalgepoogdwordendeinvloedvanmilieufactoren (stikstof,temperatuur) opkorrelvullingssnelheid en -duur teverklaren uit de effecten ophet aantalgevormde endospermcellen enzetmeelkorrels.Deze relatiesworden ineen gewasgroeisimulatiemodelgeïntroduceerd.Ter toetsingvanhetmodelwordteengedetailleerde veldproef
uitgevoerd met twee rassenvanverschillende brouwkwaliteit (Prisma en Golf) bij drie N-niveaus.InsamenwerkingmetNIBEM-TNOzalgetrachtwordenderasverschilleninbrouwkwaliteit nader te omschrijven in termen van fysisch-chemische criteria, die voor de veredeling
bruikbaar zijn.
Fysiologische aspectenvankwaliteit enoogstzekerheid vanhaver
791
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

C.J.T.Spitters
H.J.van Hartingsveldt
NGC

Doelstellingvanditproject iste onderzoeken hoe de opbrengst- en kwaliteitsbepalende processenvanhaverwordenbeïnvloed dooromgevingsfactoren omzoeenbeterinzichttekrijgen
hoe via teeltmaatregelen (met name stikstofbemesting) en veredeling ("ideotype") een hoge
opbrengstvangoede kwaliteit iste realiseren.De belangrijkste criteria voor de havermoutindustrie zijnuniform grotekorrels meteenlaagbastgehalte.
Een gewasgroeimodel voorhaver zalontwikkeld worden, met namealseen middel om de
fysiologische kennisvanditgewasopeenkwantitatievewijzeteintegrerenensamentevatten.
Een gedetailleerde groei-analysezal inhet veldworden uitgevoerd met twee contrasterende
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rassen (normaal en kortstro) bij drie niveaus van N-bemesting. De korrelvulling zal in meer
detail ineen kasproef worden onderzocht inrelatie tot temperatuur en N-voorziening.
Nitroseringvanstikstofhoudende verbindingen ingroenten
752
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.G.M.Tiedink,J.H.Koeman (LUW),LW. van Broekhoven
J.A.R.Davies
LUW(vakgroepToxicologie envakgroep Organische
Chemie),RIKILT
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,Directie
VKA

In 1990 zal het onderzoek naar precursors van direct-mutagene N-nitroso-verbindingen in
Brassica-groentes worden afgesloten met nogtweepublikaties.
VanBrassica-groenteswordtovergestapt optuinbonen.InColumbiaanse tuinbonen komt
4-chloro-6-methoxyindool (4C-6MeOH-I)voor,eenverbinding dienanitroseringuiterst mutageen is.Tot op heden isnietbekend of 4C-6MeOH-I ook in Nederlandse tuinbonen voorkomt,maargezien dehogemutageniteit van (witbloeiende) tuinbonen nanitrosering,ligtdit
welvoordehand.Methulpvandevakgroep Organische ChemievandeLUW zaleen methodeworden opgezet om het gehalte aan 4C-6MeOH-I in Nederlandse tuinbonen te bepalen.
Daarnazullendiverserassen Nederlandse tuinbonen, diegeteeld zijn onder gelijke condities,
wordengescreend opde aanwezigheidvan4C-6MeOH-I.Bovendien zaldemutageniteit met
eenAmes-test worden bepaaldvandezetuinbonen na nitrosering.
4C-6MeOH-Iiscommercieelnietverkrijgbaar, maareenzeerkleinehoeveelheidisonster
beschikking gesteld door Ciba-Geigy. De stabiliteit van genitroseerd 4C-6MeOh-I zal onder
verschillende conditiesworden onderzocht. Daarna zalde mutageniteit vangenitroseerd 4C6MeOH-Iengenitroseerde tuinbonenworden bepaald met zoogdiercellen.
Uiteerderonderzoekisgeblekendatgenitroseerd4-chloro-indool(4CI)en N-nitroso-verbindingenintuinbonenreversibelbindenaaneiwitten(caseïneentuinboneneiwit zelf).Invervolghieropzalookdemodulerendewerkingvanandere invoedingvoorkomende eiwitten ten
aanzienvandemutageniteit vangenitroseerde tuinbonen en genitroseerd 4C-6MeOH-I worden onderzocht.
Eind 1990zullen de resultatenvan ditproject wordenverwerkt tot een proefschrift.
Deinvloedvandesamenstelling vanverschillende soorten dierlijke mest opde
omvangvandeammoniakvervluchtigingnaaanwending opgrasland
761
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

N.Vertregt
H.E.Selis
IMAG,PR,IB, IWO, NMI
RIVM,FOMA

Inde eerste fase vanhet onderzoek isde omvangvande ammoniakvervluchtiging vergeleken
bijverschillende mestsoorten. De ammoniakvervluchtiging uit drijfmest blijkt in sterke mate
beïnvloed te worden door het bodemvochtgehalte. Na uitbrengen op natte grond ishet vervluchtigingspercentage hoog.Verschillentussenmestsoortenzijnonder deze omstandigheden
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niet meer waarneembaar. Bijuitbrengen op droge grond ishetvervluchtigingspercentage lager, devervluchtigingblijkt danwelafhankelijk tezijnvande aardvande mest.
De factoren die deomvangvande ammoniakvervluchtiging bepalen,zullennader worden
onderzocht. Hierbij zalinhetbijzonder aandacht worden besteed aan:
- deinvloedvandefysische structuur, drogestofgehalte ofviscositeitvandemest,opde ammoniakvervluchtiging;
- het kwantificeren vanderelatie tussenbodemvochtgehalte envervluchtiging;
- de dynamiekvande ammoniakvervluchtiging inhet eerste etmaal na aanwending;
- de invloedvanberegening op devervluchtiging;
- de invloed vanpH-verlagingopde ammoniakvervluchtiging;
- de invloedvanbodemeigenschappen opde ammoniakvervluchtiging.
Aardenafbreekbaarheid vanstikstofverbindingen enkoolhydraten ingras
778
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

N.Vertregt
B. Rutgers
CPO,LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde)

De samenstellingvangraskan over eenbreed traject variëren, afhankelijk van bemestingsniveau, groeistadium en soort. De voederwaarde, en mogelijk ook de opname van gras,wordt
medebepaald door eenverschil inverhouding tussen de bestanddelen en door verschillen in
de snelheid waarmee deze componenten voor destofwisseling beschikbaar komen. De variatiebreedteinsamenstellingeneigenschappenvandeorganischebestanddelenvangraszalwordenbepaaldingrasmonsters afkomstigvanexperimentenbijverschillende stikstofbemestingsniveaus.Hetgraszalwordengeoogstbijverschillendegroeistadiagedurendehetgehelegroeiseizoen.Destikstoffractie wordtonderscheideninoplosbareenonoplosbareeiwitten,aancelwandengebonden stikstofverbindingen, vrijeaminozurenennitraat.Vandeeiwittenwordt de
afbraaksnelheid bepaald metgeschikte hydrolytische enzymen.
De koolhydraatfractie wordt onderscheiden inmono- en oligosachariden, fructanen, pectine en verteerbare celwandbestanddelen. Van de polymèrekoolhydraten wordt de afbraaksnelheid ook bepaald met behulpvangeschikte enzymen.Voorafgaand aanhet experimenteleonderzoekwordteenliteratuuronderzoek uitgevoerd enzullengegevensuitvroeger onderzoekworden geanalyseerd.
Defysiologische basisvanverschillen indeefficiëntievanstikstofbenutting
tussen rassenvan Engels raaigras (Loliumperenne L.)
701
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.J.C, deVisser
M.J.deKoek
RUU(vakgroep Botanische Oecologie),CPO

De nadruk ligt ophet vergelijken van de energiehuishouding vanklonenvan enkele rassen in
dehergroeifase.Sterkeaanwijzingen zijngevondenvoorrasverschilleninfotosynthese alsoorzaak van verschillen in drogestofproduktie en daarmee in efficiëntie van N-benutting. Veldwaarnemingen (samenwerking project 750) kunnen aanwijzingen opleverenvoor andere factoren diebijdragen aan de rasverschillen in hergroeisnelheid.
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Onbekend is,inwelke mate spruit-"survival"of "vitaliteit"van de overlevende spruiten de
snelheid van hergroei bepalen. De kinetiek van de drogestofproduktie zal nauwkeuriger geanalyseerd worden om de groeifase te vinden waarin de rasverschillen optreden. De rasverschilleninhergroeisnelheid zijn sterk afhankelijk van dynamiek ingroeiomstandigheden (Nvoorziening,temperatuur, dampdrukdeficiet, lichtintensiteit en-kwaliteit),maar onbekend is
opwelkeprocessen deze factoren primair ingrijpen. Onderzocht zalworden wat de relatieve
betekenis isvanfotosynthese, koolhydraatmobilisatie en opname vanionenenwater voor de
bladexpansie indeverschillende fasen vande hergroei. Alsgeschikte klimaatruimte beschikbaarkomt,zullendeverschillendefysiologische enmodelstudieskunnenwordenafgerond. Dit
geldt met name voor het werk aan de kwantitatieve invloed van verschillen in fotosynthesesnelheid en foto-inhibitie op de drogestofproduktie. Chlorofylfluorescentie en fotosynthese
(fotomobiel en cel9)zullen hierbijworden gemeten, evenals microklimaatsparameters.
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AfdelingVegetatie- enOnkruidkunde

Hoofd
M.Hoogerkamp
Plaatsvervangend hoofd F.Berendse
Deinvloedvandenutriëntenbeschikbaarheid opdeconcurrentietussen
graslandplanten
736
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

F.Berendse,W.Th.Elberse
R.H.M.E.Geerts,W.deVisser;J.G.Heij, E.G.A.G.Barten
(botanischlab)
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie en
Bodemkunde en Plantevoeding)

Denu30jaar oudebemestingsproef op"DeOssekampen"enhetconcurrentie-experiment op
"DeSinderhoeve"zullenwordenvoortgezet.Op"DeSinderhoeve"zalindemonocultures van
reukgras, rood zwenkgras, Frans raaigras en grotevossestaart de mineralisatie-snelheid wordengemetenomnategaan,welkeinvloeddezesoortengedurendedelaatstedriejaar hebben
gehad op de stikstofkringloop indeze proefvelden.
Erzalwaarschijnlijk eenexperiment ondergeconditioneerde omstandighedenwordenuitgevoerd omgroeisnelheid enblad-turnovertemetenvaneenaantal dicotyle graslandsoorten.
Vergeleken zullen worden: fluitekruid en ridderzuring (karakteristiek voor voedselrijke milieus),knoopkruid enduizendblad (milieusmeteenintermediaire nutriëntenbeschikbaarheid)
enblauweknoop enmuizenoortje (voedselarme milieus).
Inhet najaar van 1989iseenlange-termijnexperiment ingezet omde invloedvanverschillendegraslandsoorten opde accumulatievanorganische stof indebodem en de mineralisatie
vanvoedingsstoffen temeten.Dit experiment zaltienjaarwordenvoortgezet.Inhet voorjaar
van 1990zalworden begonnen met het metenvan de turnovervanwortels en bladeren.
Groeimodellenvoorwaterplanten alshulpmiddel bijhetbeheervanwatergangen
675
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

E.P.H. Best
F.H.H.Jacobs, F.vanderZweerde
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie en
Hydraulica enAfvoerhydrologie)
Rijkswaterstaat

Erzijn simulatiemodellenvoor degroeivandesubmerse soorten hoornblad,waterpest en het
emerserietinontwikkeling.Dezemodellenzijngebaseerdopdekoolstofstroom doordeplant.
Gegevens over seizoensgebonden variaties inbiomassa, fotosynthese- en respiratie-activiteit
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wordenhierinverwerkt.Erdienenaanvullendeexperimenten tenaanzienvandeonderhoudsademhalingplaats tevinden.Een en ander zalinpublikatiesworden verwerkt.
Het effect van langzame waterstroming op de groeivan submerse waterplanten wordt in
het laboratorium onderzocht. Gezien de sterk variërende respons van reeds geteste planten
dient de meetserievan 1989van aanvullende gegevensvoorzien te worden. De hydraulische
aspectenvandit onderzoekwordeni.s.m.devakgroepHydraulica &Afvoerhydrologie bestudeerdinmodelopstellingen eninproefsloten. Ditproject wordt in 1990 afgerond.
Effectenvanaardenfrequentievanmechanisch onderhoud opdehergroeivan
submersewaterplanten
717
Projectleiding:
Medewerkers):
Samenwerking met:

E.P.H. Best,W.vanderZweerde
F.H.H.Jacobs,T.Kraak
LUW(vakgroepenTPEenVPO)

Deeffecten vandefrequentie vanmechanischonderhoud opdebiomassavormingvandeplant
worden in een tweejaar durend experiment bestudeerd. Hiertoe zijn op het CABO-terrein
kweekbakken aangelegd met drie soorten submerse waterplanten: hoornblad, waterpest en
schedefonteinkruid. Het mechanisch onderhoud wordt volgens een strak schema uitgevoerd
endeplantenworden opdiversetijdstippen geoogst.De hergroeicapaciteit wordt bestudeerd
inrelatietotdereservestoffen vandeplant.Dezehergroei,dereactie opdemechanischeverwijderingvan debiomassa tijdens hetvoorafgaande jaar, isinhet tweedejaarvan het experiment (1989) gemeten. Analyse van het plantmateriaal op koolhydraatreserves en macronutriënten(C,NenP)zalin 1990plaatsvinden.Geziendegrotebelangstellingvan waterbeheerders voor dit project verdient het aanbeveling het experiment te herhalen bij andere waterdieptes.De kweekbakken ophet CABO-terreinbieden demogelijkheid hiertoe.
Concurrentietussenplantesoorten inaquatischevegetaties bijwaterlopen in
landbouwgebieden
741
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

E.P.H.Best,W.vanderZweerde,R.Pot(LNV)
F.H.H.Jacobs,T.Kraak
AdviesgroepVegetafiebeheer, 6Water- en
Hoogheemraadschappen, Staatsbosbeheer

Het beheervanwaterlopen iserop gericht hunprimaire functie, het transporteren van water,
te garanderen. Het watertransport wordt door watervegetaties geremd, maar niet door elke
soortingelijkemate.Ombijhetbeheerteprofiteren vandesoortskarakteristieke eigenschappen isinzicht in de factoren die dominantie vanbepaalde soorten inde hand werken van belang.
Het concurrentie-onderzoek valtintweefases uiteen, namelijk: a) een oriëntatie ten aanzienvanrelevantesoorten enfactoren, enb)specifiek onderzoek naar concurrentiebijwaterplanten. In de oriëntatiefase, van 1989tot 1992,worden water- en oevervegetatie (tot dewaterlijn)beschrevenopeenzestallokaties.Genoemde lokatiesverschilleninbodemtype (zand,
veen of klei) en/of waterkwaliteit (eutroof/zoet vs.eutroof/zout). Alle lokaties omvatten een
gelijk aantalveldjes, die over de helewaarnemingsperiode vandriejaar één tot drie maal per
jaar mechanisch worden onderhouden. De opgelegde combinaties van frequentie en tijdstip
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van onderhoud omvatten zowel actuele alspotentiële combinaties. Gangbare fysisch-chemischeparameters vanwater enbodemwordenregelmatig gemeten.
Verwacht wordt door numerieke analyse van de verkregen gegevens relaties te kunnen
identificeren en te kwantificeren tussen voorkomen en frequentie van soorten waterplanten
en bodemtype,waterkwaliteit en tijdstip/frequentie van mechanisch onderhoud. Op klei zullenbijv.anderesoorteninteressantzijnvooreenconcurrentiestudie danopzand,terwijlgangbaarmechanisch onderhoud inheteerstegevalwaarschijnlijk eenveelgeringer effect heeft op
soortensamenstelling enbiomassavorming daninhet laatstegeval.
Een onderzoeksprogramma zalwordenvoorbereid, datalsraamwerkvoorhet onderhavigeproject envervolgprojecten van 675en 717fungeert en tevens aansluiting kanbieden met
onderzoek aansoortenrijke graslanden.
Simulatievanproduktieennutriëntenhuishouding vanwegbermvegetaties
767
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.Bloemhof (LUW),F.Berendse
LUW(vakgroepVegetatiekunde,Plantenoecologie en
Onkruidkunde)
Rijkswaterstaat

Metbehulpvangegevensdiehetafgelopenjaaropdeproeflokaties "Born-Zuid"en"Ossekampen"verzameld zijn over hetbiomassaverloop en denutriëntenopname door devegetatie,zal
worden gewerkt aan de ontwikkeling van een simulatiemodel dat de nutriëntenkringloop in
graslandvegetaties simuleert. De metingen van de biomassaproduktie diein het voorjaar van
1989begonnen zijnopbovengenoemde proeflokaties, zullenworden afgerond inhet voorjaar
van 1990.
Inhet groeiseizoen zal de aandacht voor een belangrijk deelgericht zijn op de mortaliteit
vanboven- en ondergrondse plantedelen en de terugtrekking en redistributie van nutriënten
vanuitafstervendeplantedelen.Dedynamiekvanhetwortelstelselzalwordengevolgdmetbehulpvaneenwortelendoscoop.Hiertoezullenopbeidelokatieseenaantalminirhizotronsworden geïnstalleerd.
De decompositie-experimenten, die zijningezet omde afbraaksnelheid van verschillende
typenplantemateriaal (blad,wortels,stoppels) te meten,zullenworden voortgezet.
Dit iseen promotie-onderzoek dat begeleid wordt doorprof.dr. P. Zonderwijk.
Dispersievanplantezaden alssleutelfactor inhetherstelvansoortenrijke
graslanden
800
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

D.van Dorp (NWO),J.M.vanGroenendaal (VPO),F. Berendse
RUG
SRO(NWO)

De dispersiekarakteristieken vaneenaantalgewenstegraslandsoorten zalworden bestudeerd
als functie van de aerodynamische eigenschappen van zaden en meteorologische factoren.
Daarnaast zal de verdeling van tijd en ruimte van gunstige kiemomstandigheden voor deze
soortenwordenvastgelegd.Dezekenniszalwordengeformaliseerd ineenmathematisch mo35

WERKPLAN 1990

VEGETATIE-enONKRUIDKUNDE

del,waarmeedekans,datnieuwesoortenzichvestigeninhetomtevormengraslandkanwordenberekend,inafhankelijkheid vandeoecologischeinfrastructuur vanhetomringende agrarischelandschap.Het onderzoek zalgrotendeelsplaatshebben opdeVeenkampen en directe
omgeving.
Eenrisico-analysevoor deverspreidingvanonkruidenen planteziekten met
dierlijkemest
727
Projectleiding:
Medewerkers):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

A.G.Elema(PAGV),P.C. Scheepens
C.M.J.Bloemhard
PAGV,IPO
FOMA

Doelvanhet onderzoek isvaststellingvan aard engroottevanhet risicovanverspreiding van
onkruiden enplanteziekten met dierlijke mest en aan te geven hoe en inwelke mate risico's
kunnenwordenvermeden of gereduceerd.
In 1990wordt aandacht besteed aan risico-houdende veevoeders. In 1989zijn maïsmonstersuitmaïskuilengenomen diein 1989en 1990worden onderzocht op deaanwezigheid van
onkruidzaden en-knolletjes (aantal,onkruidsoort).Daarnaastwordt het effect van processen
bij de (meng)voerbereiding opdevitaliteitvanzaden bepaald.
Hetonderzoeknaarderisico-analysezaleind 1990gereedzijn.Viahetverzamelenenrangschikkenvanbestaande gegevens en ervaringen en met de resultaten van de uitgevoerde experimenten zalhet risicovoor diverse mestsoorten (runder-, varkens-en kippemest) en voor
verschillende organismen ofgroepen organismenwordenbepaald.Om aantegeven of hetrisicovanverspreidingvan onkruiden enplanteziekten (on)aanvaardbaar is,zalhet risicowordenvergeleken methet bestaande verspreidingsrisico.
In 1989isaanvullende subsidiegevraagdvoor onderzoek naar het effect vanverhittenvan
mest op de overleving van onkruidzaden tijdens mestverwerking. Dit onderzoek zal aansluitenopeenonderzoekvandriemaandenin 1989.Ditvervolgonderzoek isnoodzakelijk ombetrouwbareuitsprakentekunnendoenoverheteffect vandrogenvanmesttijdens mestverwerkingopdekiemkracht envitaliteitvan onkruidzaden.
Biologische bestrijdingvanakkerdistel metde roestschimmelPuccinia
punctiformis
728
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

J.Frantzen,P.C. Scheepens
P.C.deMan
LUW(vakgroep Fytopathologie),IB
VROM,MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,
directieNMF

De in 1989gestarteveldobservaties worden voortgezet om meer inzicht te krijgen inhet natuurlijk infectieproces. Belangrijk ishetbepalenvandeinvloedvandetemperatuur ophetinfectieproces, de hoeveelheid sporen die van nature worden gevormd en de invloed van de
schimmel op de distelpopulaties. Tevens zal inéén terrein een proef worden gestart met het
gericht aanbrengen vanteleutosporen vande schimmel alsbioherbicide.Temperatuur zal de
bepalende factor zijnvoor het tijdstip vanaanbrengenvanteleutosporen inhet veld.
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Inlabexperimentenzaldeinvloedvandetemperatuur opdeknop-enspruitvormingbijde
akkerdistelnaderwordenonderzocht.Oriënterendeexperimentennaarhetinspoelenvansporen in de bodem zullen zo mogelijk wordenvervolgd met een uitgebreider experiment in samenwerkingmet hetIB.
Hetproducerenvanteleutosporen enoptimaliserenvandeproduktiezalookin 1990weer
veelaandacht vragen.
Herinzaaiendoorzaaivangrasland;criteria eneffecten
770
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

M.Hoogerkamp
A. Hoogerbrugge
PR,LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde)

Bijeenenquête indepraktijk isgebleken datdebruto-opbrengst vanhetgrasland alseencriteriumvoordenoodzaaktotherinzaaiwordtgebruiktendatstraatgrasenkweekalstweezeer
belangrijke onkruidenworden gezien.
Op twee proefvelden en een proef onder geconditioneerde omstandigheden wordt nagegaanwelkeinvloeddedichtheidvaneenLoliumperenne-bestand heeft opdeopbrengstenwat
de consequenties zijnvanhet opvullenvaneen opengrasmat metPoaannua. Erwordt nauw
samengewerkt met de vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde van de LUW. De
CABO-proefvelden liggenopzandgrond endeproevenvandevakgroepopkleigrond.Degegevens over de botanische samenstelling van grasland op stikstofproefbedrijven en de factoren die hierop invloed hebben (met name de leeftijd, de grondsoort, het gebruik en hetjaar)
wordenverwerkt.Tevenswordtvoordiegevallenwaarzodekwaliteit eendoorslaggevende rol
speeldebij deherinzaai nagegaanbijwelke botanische samenstelling isovergegaan tot herinzaai.
Erwordt eenliteratuuroverzicht gemaakt omtrent de invloedvandezodekwaliteit (dichtheid enbotanische samenstelling) op de bruto-opbrengsten.
Geïntegreerde onkruidbeheersing inakkerbouwgewassen onder
praktijkomstandigheden
719
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

L.A.P.Lotz,P.C.Scheepens, R.M.W.Groeneveld
LUW(vakgroepVegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkruidkunde),PAGV

Op de proefboerderij te Borgerswold worden drieverschillende bedrijfssystemen met elkaar
vergeleken:gangbarebedrijfsvoering metvierjarigerotatie,gangbarebedrijfsvoering metachtjarige rotatie, geïntegreerde bedrijfsvoering met achtjarige rotatie. Vanaf 1989wordt op de
proefboerderij Vredepeel eenvergelijking gemaakt tussen eengangbare en een geïntegreerdebedrijfsvoering (beide achtjarig).Integenstellingtot opBorgerswold makenop Vredepeel
vollegrondsgroenten (schorseneren, doperwten en stamslabonen) deeluitvande rotatie.
Voor devergelijkingvanresultatenvangangbare engeïntegreerde bedrijfssystemen ishet
vanbelang inzicht te verkrijgen inde onkruidontwikkeling (over meerderejaren) bij toepassingvanelkevandeze systemen.Hiertoeworden devolgendevragen gesteld:
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- Zijn erverschillen tussen de bedrijfssystemen, over meerdere jaren gemeten, in dichthedenensoortenspectrumvanonkruiden,ofindehoogtevaninvesteringentenbehoevevan
de onkruidbeheersing?
- Zijn er dergelijke verschillen inafzonderlijke jaren in de gewasrotatie (specifieke jaar- of
gewaseffecten)?
- Zijn er tussen debedrijfssystemen verschillen indewijze waarop specifieke onkruidsoorten eenverspreiding hebbenbinnen een perceel?
Debeantwoordingvan delaatstevraaggeeft voor de bedrijfsvoering relevante informatie
inzakeverspreiding van soorten (onder andere van belangvoor de bestrijding van meerjarigen).
De drievragenwordenvoorbeide bedrijven beantwoord door:
- a. gedurende meerdere jaren in de laatste week vanjuni per perceel op vaste plekken in
eengrid 30telvlakkenuit te zetten,waarin het aanwezige onkruidper soortwordt geteld.
- b.gedurendemeerderejareninfebruari/maart op24monsterplaatsenperperceeldelengtevan rhizomen vankweek en het aantal knopen daarop te bepalen. Deze monsterplaatsencorresponderen met 24vaste plekken vande 30genoemd in a. Daar deze monstering
destructief isdienen deplotsvanaen dievanbenige metersvanelkaarverwijderd teliggen.
Kwantificerenvangewas/onkruid-interactie tenbehoevevan geïntegreerde
landbouw
769
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

L.A.P.Lotz,M.J. Kropf (LUW)
R.M.W.Groeneveld,G.H.Zanstra-Westhof,A.J.M. Uffing,
N.C.vanKeulen(LUW)
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie en
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkruidkunde),1RS

Tenbehoevevandeuitbreidingvanhetreedsbestaandemechanistischemodelvoorgewas/onkruid-concurrentie met subroutines,waarin demorfologische ontwikkelingvan suikerbieten,
maïs,melganzevoet,perzikkruid,vogelmuurenhanepootwordtgesimuleerd,werden invoorgaande jaren experimenten in fytotrons uitgevoerd om deze subroutines te parametriseren
voor de effecten van temperatuur en daglengte. Het uitgebreide model zal worden geëvalueerd metgegevensvanveldproeven. De verkregen resultaten zullenworden bewerkt tot een
tweetal publikaties.
Tot nog toewerden interactie-effecten tussen de twee gewassen en de onkruiden slechts
gerelateerd aangewasopbrengst. Ineengewasrotatie kanhetuiteraard ookvanessentieel belangzijn omhet niveauvangewas/onkruid-interactie te relateren aan onkruidreproduktie en
dusaanpotentiële dichthedenvanonkruiden intoekomstigejaren. Daartoe zal een reedsbestaandesubmodulevoorreproduktievanonkruidenmeergedetailleerd wordenuitgewerkt en
geparametriseerd.Doordezekoppelingvanzaadproduktieaanhetmechanistischemodelvoor
gewas/onkruidinteractie kan nagegaanworden met behulpvangevoeligheidsanalyses in hoeverre, en onder welke rangevan omstandigheden, voor éénjarige onkruiden de hoeveelheid
geproduceerd zaad tebeschrijven isalseen eenvoudige functie van de plantgrootte.
Insamenwerkingmet CABO-project 773zullenverkennende experimenten worden opgezetomteonderzoekenwathetkwantitatief effect isvansubletale doseringenvanenigespeci38
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fiekeherbicidenopgroei,morfogenese enreproduktievanonkruiden.Modellenmetverschillende mate van detail zullen worden ontwikkeld. Het uiteindelijke doelvan dit onderzoek is
de ontwikkeling vanprogramma's voor onkruidbeheersing waarin de relatieve concurrentiekracht van het onkruid gereduceerd wordt door bespuiting met lage doseringen van herbiciden.
Contacten met onderzoekers uit verscheidene Europese landen hebben ertoe geleid dat
nagegaan zalworden inhoeverre inhet onderzoek naar gewas/onkruid-concurrentie eenvoudigebeschrijvende modellengestandaardiseerd enuitgewisseld kunnenworden.Eendergelijkestandaardisatievanmodellenwordtmetnamevanbelanggeachtvooreenbrede ondersteuningvan adviesmodellen voor onkruidbestrijding. Met behulp vanbovengenoemd mechanistisch model zullen potentieel geschikte beschrijvende modellen geselecteerd worden envervolgens getest met datasets van schaderelaties voor gewas/onkruid-concurrentie uit verschillendelanden. Het studiegewas zalaanvankelijk wintertarwe zijn. Coördinatievan deze internationale samenwerking zalplaatsvinden binnen dit project.
Modelontwikkeling voor adviessystementer ondersteuning van geïntegreerde
onkruidbeheersing
787
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

LA.P. Lotz, M.J. Kropff (LUW),vacature
vacature
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologieen
Vegetatiekunde enPlantenoecologie), PAGV
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,
programmaGeïntegreerde Landbouw

Inhetkadervanhet"Aanvullend Onderzoeksplan" (NRLO-rapport 98/21)vande Taakgroep
Geïntegreerde Plantaardige Produktie is een onderzoeksproject geformuleerd met als doel
eenadviessysteem te ontwikkelenvoorgeïntegreerde onkruidbeheersing indeakkerbouw en
devollegrondsgroenteteelt. Indit systeem zaldoor optimalisatievanhet effect vantijdstip en
frequentie van toepassingvan specifieke bestrijdingsmaatregelen de totale inspanning in onkruidbeheersing, c.q.dehoeveelheid toegepasteherbicide,geminimaliseerd worden.Aansluitend op de aanwezige expertise met het simuleren van gewas/onkruidrelaties bij maïs zal de
inpassingvan het model ineen adviessysteem eerst voor ditgewasuitgevoerd worden. In een
later stadium zal de verkregen modelstructuur geparametriseerd worden voor enige vollegrondsgroenten. Mits de financiering van dit project tijdig rond is,zal het onderzoek in 1990
worden gestart.
Dekringloopvannutriënteningraslandecosystemen inrelatietothet beheer
766
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

M.J.M.Oomes,F.Berendse,H.Altena
W.deVisser, Bot.anal.: E. Barten,J.Heij
RUU(vakgroep Botanische Oecologie), LUW (vakgroep
Natuurbeheer),SC

De voor langere tijd geplande graslandbeheersexperimenten op "De Veenkampen" en "De
Born"worden ongewijzigd voortgezet.De gegevens over de effecten vanbeheer en grondwaterstand op devegetatie in"De Veenkampen"worden verwerkt tot een publikatie. Op grond
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vanderesultatenzalwordenbeslotenwelkevandevijfvarianteninwaterstandvoortgezetzullen worden. Momenteel isonduidelijk of er voldoende grote verschillen in grondwaterstand
gerealiseerd worden ommet allevijf varianten door tegaan.
De metingen aan deN-mineralisatieindebodem zullen ook indiepere lagenworden uitgevoerd.Bovendienwordt geprobeerd een methode te ontwikkelen waarbij meer dan tot nu
toe rekeningwordt gehouden met het effect van dewisselingen inwaterstand. Van belang is
vasttestellenwathet effect isvandewaterstanden opdewortelactiviteit. Hiertoe zalopverschillende diepten Nworden ingebracht en zalde opname door devegetatieworden gemeten.
Selectieveonkruidbestrijding metpathogèneschimmelstenbehoevevan
geïntegreerde landbouw
776
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

P.C. Scheepens
P.C.deMan

Uitaangetasteplantedelenvanenkeleonkruidsoortenwordenschimmelsgeïsoleerd.De pathogeniteit van deze schimmels wordt achtereenvolgens getoetst op stukjes planteweefsel en
intacteplanten.Ineentweetalkleineveldproevenzaldeontwikkelingvanmeeldauw opkleefkruidwordengevolgdengerelateerd aaneigenschappen diebepalend zijnvoorhet concurrentievermogenvan de plant.
Deinvloedvanhulpstoffen opdeinfectievanhanepoot enmelganzevoet door pathogenen
bijlagerelatieve luchtvochtigheid wordt infytotronproeven onderzocht.
Eenvergelijkend onderzoek naarderolvandominanteplantesoorten inde
nutriëntenkringloop inheide-oecosystemen
725
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

M.M.I.vanVuuren(BION),F. Berendse
W.deVisser (BION)
RUU(vakgroep Botanische Oecologie)
BION(NWO)

Het experimentele werkzalbestaanuit hetvoortzettenvande lopende decompositie-experimenten op de Edese Heide en het Uddeler Buurtveld en een tweede kasexperiment. In het
kasexperimentwordtderelatietussendechemischekwaliteitvanstrooiselende beschikbaarheidvan stikstof onderzocht. De experimenten inhet veld en inde kasworden aan het einde
1989 afgerond.
Het werken aan deverdere ontwikkelingvan het simulatiemodel isin de eerste maanden
van1990gepland.Ditmodelbeschrijft denutriëntenkringloop invegetatiesgedomineerd door
éénofmeervan de onderzochte soorten.
Er zalveel tijd besteed worden aan de verwerkingvan reedsverzamelde gegevens en het
schrijvenvanpublikaties.
Dit is een promotie-onderzoek onder begeleiding van prof.dr. P.J.M, van der Aart en
prof.dr. M.J.B.Werger.
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AfdelingAgrosysteemkunde

Hoofd
H.Breman
Plaatsvervangend hoofd H.vanKeulen
Modelmatige analysevansystemenvanruwvoederproduktieen-benuttingvanuit
dedoelstellingenvangeïntegreerde landbouw
713
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.F.M.Aarts
SC,IB,PR,PAGV,LEI,IMAG,LUW(vakgr.Agrarische
Bedrijfseconomie enLandbouwplantenteelt en
Graslandkunde),CLM

Eenbelangrijk negatief aspectvoordecontinuïteitvandehuidigemelkveehouderijisdeemissievannutriënten naar hetmilieu.Vooral de emissiesvangrote hoeveelheden nitraat en ammoniakworden niet langer geaccepteerd.
Het onderzoek iser opgerichtgeweestzichttekrijgen opmogelijkheden om melkveehouderijsystemen teontwikkelen,dievoldoendeinkomenopleverenmaar ookbinnendegrenzen
blijven die aan de emissiesvan nutriënten gesteld zullenworden. Het onderzoek richtte zich
vooralophet grondgebruik en de teeltvangrasen andere gewassen tenbehoevevan devoedingvanhetvee en ophethergebruik vandestikstof indemest.Onderzoekaanpak en scenario-ontwikkeling stonden daarbij centraal.
Hetproject zalin 1990met eenverslagworden afgesloten. Het onderzoek heeft geleid tot
destartvandeprojecten 779en780,waarindeontwikkelingvaneenconcreet melkveebedrijf
en de melkveehouderij ineen concrete regio centraal staan.
Deontwikkelingvaneenmelkveebedrijf opzandgrond bijstringente milieunormen
779
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.F.M.Aarts,E.Biewenga (CLM), R.Donker (PR)
CLM, PR
LNV,VROM,Landbouwschap, ProduktschapvoorZuivel

In1990wordtgestartmetonderzoekaaneenbedrijfssysteem opeendaarvoortestichtenproefbedrijf "Melkveehouderij en Milieu". Op dit proefbedrijf zal worden onderzocht hoe economischoptimaal melkkanwordengeproduceerd alsaanverwachte toekomstige milieunormen
moetworden voldaan. Modelmatige verkenningen hebben geleid tot een bedrijfssysteem dat
theoretisch hetbestetegemoetkomtaandedoelstellingen.Doorexperimenteel onderzoek op
ditproefbedrijf wordt het mogelijk modeluitkomsten engerealiseerde produkties en emissies
41

WERKPLAN1990

AGROSYSTEEMKUNDE

tevergelijken, waarna hetbedrijfssysteem kanworden geoptimaliseerd. Het onderzoek iszodanigopgezetdatextrapolatievanderesultatennaaranderebedrijven opzandgrond mogelijk
is.
Het onderzoek in 1990zalvooral betrekking hebben op het verkennen van plantaardige
produktiemogelijkheden, de daarvoor benodigde hoeveelheden meststoffen en water en de
daaruitvoortvloeiende stikstofemissies ophet proefbedrijf.
Deontwikkelingvanscenario'svoor hetbeperkenvanemissiesvannutriëntenuit
demelkveehouderij inzandgebieden
780
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.F.M.Aarts,N.J.P.Hoogervorst (LEI)
vacature (CABO),vacature (LEI)
LEI,CLM,SC, PR
FOMA

Deberekeningen vande milieubelasting diedelandbouw ineen regioveroorzaakt zijntot nu
toeergglobaal.Inditprojectwordtgetrachtdeemissies,vanmetnamestikstof,vanuitdemelkveehouderijindezandgebiedenvanGelderland tekwantificeren opbasisvanindividuelebedrijfsgegevens en lokale bodemeigenschappen. Vervolgens worden de effecten van de introductie van maatregelen of pakketten van maatregelen op bedrijfsniveau berekend. Daarbij
wordt verondersteld dat er bij introductie van maatregelen het individuele systeem zodanig
wordt aangepast dat het economisch optimaal zal gaan functioneren. Daarbij speelt ook de
aan-ofafwezigheid vananderebedrijfstypen indedirecte omgevingeenrol.Vervolgensworden regionale effecten berekend. Gepoogd wordt de verkregen gegevens direct bruikbaar te
doenzijn alsinputvoor transport- en SchademodellenvanStaringCentrum en RIVM.
Simulatieensysteemanalysetenbehoevevande rijstteelt
714
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.F.M,ten Berge,F.W.T.PenningdeVries(IRRI)
H.Drenth,D.M.Jansen (LUW),P.D.deJong,
L.Bastiaans(LUW)
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie), IPO,
IRRI,diversenationaleonderzoekcentrainAzië
DGIS

Project 714iseen overkoepelend project voor "Simulation and SystemsAnalysisinRice Production" (SARP),waaronder 742en 743als onderzoeksprojecten in engere zinvallen. Voor
werkplannen aangaande water- en nutriëntenhuishouding in rijst, zie 743;voor plannen met
betrekking tot ziekten en plagen in rijst, zie 742.Onderzoek aan de vier thema's zal worden
voortgezet: (1) "cropping systems",(2)potentiële produktie, (3)water, nutriënten enwortels,
en(4)ziekten,plagenenonkruiden.Viathematischgeoriënteerde"workshops"wordt getracht
deuitwisselingvanbevindingen enmodellenbinnen SARPtestimuleren.In 1990zalover het
thema "cropping systems"een"workshop"wordengehouden inCoimbatore (India).
Experimenteel onderzoek vindt plaats in de veertien aangesloten netwerkcentra. Modelbouw enplanningvan experimenten gebeurt innauwe samenwerking tussen netwerkdeelnemersen SARP-staf.
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Training:in1990zullenbestaandegroepenwordengeconsolideerd,tenkostevannieuwte
vormengroepeninplaatsvanhetopleidenvannognieuwegroepen,zoalseerstwasvoorzien.
Welzullenuitelkvandeveertienaangeslotencentratweenieuweonderzoekers deelnemen
aandetweejaarlijkse SARP-cursus,welkeinfebruari enmaart 1990zalwordengegeven.BinnenIRRIzalsimulatieensysteemanalysealsonderzoekstechniekwordengeïntegreerdineen
kwartvandeonderzoeksprojecten.Tevenszaleenthematischestructuurparallelaandievan
SARP(bovengenoemde thema's)wordengeëntameerd.
Modellering vanvocht-ennutriëntenvoorziening inderegenafhankelijke
laaglandrijstteelt
743
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.F.M,tenBerge
H.Drenth,F.W. Meijboom
LUW(vakgroepenTPE,BOPLA,BODGE),SC,IB,IRRI,
LECSA-INRA
DGIS

HetprojectmaaktdeeluitvanSARP-thema"Water,nutriëntenenwortels".Onderzoekwordt
deelsuitgevoerdvianetwerkinstituteninAzië.Metnamegeldtditexperimenteelwerkaanefficiëntie vanstikstofmeststoffen (BORIF,Indonesië;GPUAT,CRRI,TNRRI,India;UPM,
Maleisië;CES,Korea;IRRI,Filipijnen).Eenmodelbeschrijving vanstikstofdynamiekinhet
bodem-gewas-systeem zal in 1990afgerond en getoetst worden. Gegevens (verkregen via
SARP-experimenten enuitliteratuur) overmeststofefficiëntie zullengetoetst wordenoplineariteit ingift-opname-relaties. Het aldannietbestaanvanlineariteit inditverbandisbelangrijkvoormodelvorming.
HetdoorSARPontwikkeldebodemwatermodelSAWAHzalverdergetoetstworden(o.a.
WaterTechnologyCenter,India;UPM,Maleisië).
Experimenteelonderzoekaanheteffectvanwortelporositeitophetfunctioneren vanwortelszalbinnenhetCABOwordenvoortgezet.Eenwortelgroeimodelvoorlaaglandrijst,waarvandebasisisgelegdin1989metmedewerkingvanhetCropExperimentalStation(Suweon,
Korea),zalwordengetoetst.
Herkenningvangewassen enhungroeistadium metradar
638
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

B.A.M.Bouman
M.A.M.Vissers,D.Uenk
LUW(vakgroep Landmeetkunde), NLR,FEL-TNO,TUDelft
BCRS

Wegensgemaaktetechnischefouten indeopnamevandeDUTSCAT-data in1987isdeanalysevanderadargegevens eenjaarvertraagd.Hierdoor ishetwerkplanvoor 1990gelijk aan
datvoor1989.
Demogelijkhedenvanmultifrequentie-enmultipolarisatieradarvoorhetvolgenvangroei,
ontwikkelingenproduktievanlandbouwgewassenzullengeanalyseerdworden.Hiertoewordt
gebruikgemaaktvandeopnamesdiegemaaktzijnmetdeNederlandseDUTSCAT-scatterometertijdensdeEuropeseAgriscatt-1987en-1988campagnes.Inbeidecampagneszijnopnamesgemaaktvanlandbouwgewassen(vnl.bieten,aardappelen,tarwe,gerst,veldbonen)inzes
43

WERKPLAN1990

AGROSYSTEEMKUNDE

frequenties inhetbereikvan1-17,25GHz,zesinkijkhoekenvariërendvan10tot70gradenen
inHH- en W-polarisatie. Na een kwaliteitsanalyse van de radargegevens zal de radarverstrooiinggeanalyseerdwordeninrelatietothetgewastypeenhetontwikkelingsstadium,debodembedekking,deLAIendebiomassavangenoemdegewassen.Erzalgekekenwordenwelkecombinatievanradarparametershetmeestgevoeligisvoorveranderingeningenoemdegewasparameters,enhoedegevoelighedenverandereninhetgroeiseizoen.
Tweepublikatieszullenwordengeschreven(eneventueeleenCABO-rapport).ErzalwordendeelgenomenaandeafsluitendeAgriscattWorkshopinISPRA,Italië.
Koppelinggewasgroeimodellen en remote-sensinggegevens
716
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

B.A.M. Bouman,J.Goudriaan (LUW)
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologieen
Landmeetkunde),FEL-TNO,TUDelft
BCRS

In1990zalhetonderzoekzichrichtenopmethodenomremote-sensing-gegevens(optischen
radar)tecombinerenmetgewasgroeimodellen,metnameSUCROS,voorbietenentarwe.Er
zijntweemethodengeïdentificeerd omdezekoppelinguittevoeren;ditin1989gestarteonderzoeknaarhunbruikbaarheid,wordtin1990geïntensiveerd.
Bijdeeerstemethode,de"klassiekemethode",wordteenremote-sensing-signaalgebruikt
omeenschattingvaneengewasparameter tekrijgen diealsinput (sturendevariabele)dient
ineengewasgroeimodel,bijv.LAI,bodembedekkingoflichtonderschepping.Eenvoudige(inverse)modellen,zoalslineaireregressiestussenreflectie-ratio's endegewasparameters,wordengebruiktvoordezeschatting.Bijdetweedemethodewordenuitgebreideremodellengebruiktomdereflectie enbackscattervaneengewasindeloopvanhetseizoenmethetgroeimodeltesimuleren.Hetgesimuleerderemote-sensing-signaalkanwordenvergelekenmethet
gemetensignaal,waarnadeparametersvanhetgroeimodelkunnenwordenbijgesteldombeide inovereenstemming te brengen (initialisatie, parametrisatie). Hiervoor kan gebruikgemaaktwordenvanhet Price algoritme zoalsdat isuitgewerkt door Klepper enRouse.Het
voordeelvandezemethodeisdrieledig.Teneersteblijft hetverklarendekaraktervanhetgewasgroeimodelzoveelmogelijkgehandhaafd.Tentweedewordthetprobleemvandemodelinversievermeden.Dereflectie- enbackscatter-modellen wordengehanteerd zoalszeontwikkeldzijn:hetremote-sensing-signaalwordtbeschrevenvanuitdetoestandvanhetgewas.
Entenderdebiedtdezemethodedemogelijkheid ommulti-sensor-informatieteverwerken.
Naastdetoetsingvandezemethodenzullenéénàtweepublikatiesoverde radarreflectie
(X-band)vangranengeschrevenworden,naaraanleidingvanCABO-Verslag119.
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Uitwerkingvaneen methodevoor eendynamische evaluatievanSahelweiden
591
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H. Breman,N.deRidder
P.W.J.Uithol,J.J.H.M. Ketelaars,H.van Keulen
LUW(vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding)
DGIS

Deconcepthandleidingisintweedeversiegereedgekomen, terwijldelenalvertaaldzijninhet
Frans. Ditjaar zal de rest vertaald worden, waarna -na een laatste commentaarronde - het
boek zalwordengedrukt enuitgegeven.Initiatievenzullenworden ontplooid omhet bekendheid te geven. Daartoe zal ook het gebruik ervan dienen, dat in meerdere projecten van en
door derden isvoorzien.Ditproject wordt ditjaar afgesloten.
Adviezentenbehoevevanlandbouwontwikkeling inde DerdeWereld
643
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.Breman,H.vanKeulen
P.W.J. Uithol,W.Stol
ITC
diversen

Daardeinitiatievenvooractiviteitenbinnen ditproject naardeaardvandezaakvooreen deel
bijderdenliggen,blijft hetwerkinditproject eensterkad-hockarakter dragen.Ditgeldt niet
alleenvoor verzoeken van privé-personen en instellingen waarmee geen structurele samenwerkingsverbanden bestaan, maar ook voor het werk in adviescommissies als de NAR, de
LRWG, projectadviescommissies (PAC) van IAC en begeleidingscommissies van projecten.
Het isechterwaarschijnlijk datindeloopvanhetjaar eenbackstopping-contract zal worden
afgesloten met DGIStenbehoevevande Westafrikaanse ontwikkelingsinspanningen.
Een quatijdsbesteding uit dehandgelopen advieskanhopelijk worden afgesloten: deeersteversievanhetboek over de rolvanhoutigen inagro-pastoralesystemeninde Sahelwordt
herschreven,waarnacorrectievanhet Franszalplaatsvinden (verzoek ClubduSahel,OESO,
Parijs).
Duurzame landbouw indeSahel-Soedan-zone
756
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H. Breman,vacatures
P.W.J. Uithol
IB, LUW(vakgroep Natuurbeheer),R3S
DGIS

Ditproject iseenuitvloeiselvanhetafgesloten project 702,wateenvoorbereidingwasvaneen
ontwikkelingssamenwerkingsproject gericht opoptimalebenuttingvanwater ennutriënten in
landbouwsystemeninsemi-aridegebieden.Hetmoetdefinitief gestaltekrijgenineenaanloopfase,diehopelijkwordtafgerondvoorhetregenseizoenbegin'90indeSahel-Soedanzone.De
eerste opzet, waarbij duurzaam landgebruik als zodanig centraal stond, kan -door financieringsproblemen -niet direct over devollebreedtewordenuitgevoerd. Opsplitsing en fasering
blijkt eenvereiste.Er isvoorgekozenomhet experimentele onderzoek te richten op optimalisatievan nutriënten gebruik indeveehouderij,inafhankelijkheid vanbodem en klimaat en
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van produktiesystemen. Wat dit laatste betreft zal de min of meer geïntegreerde akkerbouw
enveehouderij voorop staan.
Daar duurzaam landgebruik slechts kan worden bevorderd door kennis van en aandacht
voorhettotaalaanproduktiesystemen, debeschikbare hulpbronnen endeonderlingeinteracties,zalbestaande en nieuw teproduceren kennis ophet terrein vanweide, voederproduktie
enveehouderij gesynthetiseerd worden metbestaande, en door derden teproduceren kennis
t.a.v.akkerbouw, natuurlijke hulpbronnen enz.Zo zal een instrument voor scenario-ontwikkelingvoor duurzaam landgebruik worden gemaakt, enwelinsamenwerking met rurale ontwikkelingsprogramma's. Deze samenwerking heeft alsdoel om a) een directe ondersteuning
te geven aan de programma's in kwestievan het helpen kiezenvan de kansrijkste technische
optiesvanduurzame landbouw na confrontatie enanalysevangeïdentificeerde agro-ecologischeen sociaal-economische bottle-necks, enb) een terugkoppeling te krijgen tussen experimenteelwerken de praktijk.
Voorzoup-to-datemogelijke akkerbouw-enmilieugegevenswordtsamenwerkinggezocht
metderden,waarbijnaarwegengezochtwordtexperimenten vanderden optimaalgeschikt te
makenvoorbovengeschetst doel.
De aanloopfase dient enerzijds om te komen tot een definitieve keuzewat het eigen programmabetreft, inafhankelijkheid vande middelen diezullen worden toegezegd, anderzijds
omtot een optimale samenwerkingsvorm te komen napartnerkeuze. Hopelijk kunnen in het
regenseizoen de eerste experimenten starten. Deze zullen tenminste het P-gebruik vanvlinderbloemigenbetreffen, zowelalsdemeerwaardediedeinternecirculatievanNenPinmeerjarigegrassenmetzichbrengt.Meerjarige experimenten met dezegrassenenmetéénof meer
houtigesoortenworden gestart.Veeltijd zalechter gaan naarhetvestigenvanproject enmedewerkers ineen Sahelland, zowel alsnaar de aankoopvan debenodigde middelen.
Invloedvandrijfmestenkunstmest,metenzonder nitrificatieremmer, op
veldgewassen,bodem enmilieu
654
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

L.tenHolte,H.vanKeulen
PAGV,SC,LUW (vakgroepen Bodemkunde en
Plantevoeding;Theoretische Produktie-Ecologie),
ROC's

De resultaten van een in 1989afgesloten drijfmestinjectieproef op proefboerderij Droevendaal te Wageningen, waarin insamenwerking met het Staring Centrum gedurende vier jaren
demaïsgroeienN-dynamiekindebodem(mineralisatieenuitspoeling)werdengemeten,worden ineengezamenlijk verslag gepubliceerd.
Onderzoek naar de mogelijkheden vangras onder maïsenveldbonen wordt voortgezet.
Ter ondersteuning van de veldgegevens zal een potproef worden uitgevoerd waarin grassoorten en rassenbijverschillende lichtintensiteiten worden geteeld.
In het kader van het "Ringversuch Untersaaten im Mais"van de Universiteit Paderborn
(BRD) zalin 1990weer een proef worden aangelegd.
Het onderzoek insamenwerking met het PAGV en Staring Centrum op het ROC Heino,
waarinnaastgrasonder maïsookrogge namaïswordtbestudeerd,wordt voortgezet.
InsamenwerkingmetROCWijnandsrade zalhetonderzoek naardebestrijdingvanwatererosie door toepassingvanverschillende teeltmaatregelen worden uitgebreid.
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Vande in 1989afgesloten groenbemestingsproeven zaleen eindrapport worden samengesteld.
Wiskundigeondersteuningvansimulatieensysteemanalyse
788
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

M.J.W.Jansen (GLW),H.vanKeulen,C.J.T.Spitters
GLW(groepLandbouwwiskunde)

BinnenCABOendevakgroepTheoretische Produktie-ecologiewordtreedsvelejarenaanen
met simulatiemodellen gewerkt.Hierbij doenzichsteedsopnieuwproblemenvoordietemakenhebbenmethetkiezenvandeparameterwaarden dieindemodellengebruiktworden, het
afleiden van dezewaarden uit experimentele gegevens, en het beoordelen van de waarheidsgetrouwheid enprecisievande modeluitkomsten.
Het isde bedoeling binnen ditproject nate gaan,wat de mogelijkheden zijn deze problemenaantepakkenmetwiskundigetechnieken.Indeeersteinstantiewordtditproject als een
verkenningbeschouwd,waaraanmedeaandehandvanvragenvanbijsimulatiebetrokkenmedewerkers nadere invullinggegeven zalworden. Onderwerpen die aan de orde zullen komen
zijn:
- Calibratie: het bepalen van parameterwaarden die de beste aanpassing geven van model
uitkomstenbij meetgegevens enhet vaststellen vande nauwkeurigheid vandie waarden.
- Validatie:inhetbijzonder hetsystematischconfronteren vandeuitkomstenvansimulatiemodellen met experimentele gegevens.
- Gevoeligheidsanalyse: analyse van het effect van verandering van parameters op de uitkomsten van simulatiemodellen.
- Onzekerheidsanalyse: het vaststellen van de onzekerheid in de modelvoorstellingen ten
gevolgevandeonzekerheid indewaardenvandeparameters,incombinatie metdegevoeligheidvande modelresultaten voorveranderingen inde parameterwaarden.
Mechanismenvanziektenenplagen inrijst
742
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

P.D.deJong,R.A. Daamen(IPO)
IPO,LUW(vakgroepTheoretische Produktie-Ecologie),IRRI
DGIS

Ditproject maakt deel uitvan het door DGISgefinancierde SARP-project (zie project 714)
envaltbinnen hetSARP-thema"Plagen,ziektenen onkruiden".Doel iskwantitatief inzicht te
verwerven indemechanismen,waardoor biologische stressfactoren schadeveroorzaken inde
rijstteelt inZuid-Oost-Azië.Hiertoezaleenraamwerkvoordesimulatievanschadedoorziekte enplagen ingranenverder uitgebouwd worden.Dit raamwerk zalgebruiktworden om het
effect vanonzekerheid ininvoervariabelen enparameters opdemodeluitkomsten tebepalen.
Naastdezemeertheoretischestudieszalaandachtwordenbesteed aandeontwikkelingvan
meetmethoden, met name voor lichtonderschepping en bedekkingsgras. Hiertoe zal samenwerkinggezocht worden met CAJBO-projecten dieop hetzelfde gebied liggen.
Verder experimenteel onderzoek zal zichrichten op het kwantificeren van schademechanismenvande rijstbladroller.
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Ontwikkeling,verbetering entoepassingvangewasgroeimodellen voor onderzoek
712
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.van Keulen,J.Goudriaan (LUW),C.J.T.Spitters
W.Stol, H.H.vanLaar (LUW)
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie)

Binnen ditproject wordt enerzijds gewerkt aande "techniek"van simuleren, zoals het modulair opzettenvan simulatiemodellen, anderzijds aan inhoudelijke aspecten vanprocessen die
ingewasgroeimodellen opgenomen zijn, zoalsassimilatie,transpiratie, ademhaling, etc.
Het synthesis volume "Agricultural production in seasonally arid zones",waaraan samen
metIsraëlischecollega'sgewerktwordt,zalnanogeenrondevanopelkaarafstemmen van de
verschillende hoofdstukken, in 1990aande drukkerworden aangeboden.
Een gedetailleerde vergelijking van gemeten en gesimuleerde assimilatie-, respiratie- en
transpiratiesnelheid vantarwe,opbasisvanfotomobielmetingen, zalzomogelijk meteen publikatiewordenafgesloten.Hiervoorzalhetmicrometeorologiemodel inhetmodel PHOTON
worden ingebouwd.
Van de FORTRAN-versie van het simulatiemodel voor zomertarwe zal een uitgebreide
documentatiewordengeschreven.Tevenszalwordengewerkt aaneenartikel over toepassing
vanhet modelinAustralië.
Er zalworden gewerkt aan een goede documentatie en een aantal artikelen over toepassingvaneengroeimodelvoortomatenindekas,datontwikkeldwerdinsamenwerkingmet de
vakgroepTuinbouwplantenteelt (LUW) enIsraëlische collega's.
Erzaleen simulatiestudiewordenuitgevoerd methet model PAPRAN (natuurlijke vegetatie, metwater- en stikstofbalans) naar de interacties tussen regenval, bodemdiepte en stikstofbemesting, tenbehoevevanverbeteringvanhetbemestingsadviesvoornatuurlijke weiden
op ondiepe gronden inde Mediterrane regio.
Gewasverdamping zalinhetgewasgroeimodel SUCROSworden ingebracht. Omdat temperatuur en stralinguit fase lopen, moet de integratie over de tijd worden aangepast. Verrekeningvandebodemwarmteflux vergrootditprobleem nogverder.Demicrometeorologie zal
invereenvoudigde vormworden ingebracht. Er zalworden gewerkt aan de documentatie van
een aantalverschillende modulesvoor gewasverdamping, waarin o.m.de methode vanGaussischeintegratiewordt toegepast.
Tenbehoevevande toepassingvan"summary"modellenvoor o.a. teeltbegeleiding, zullen
gewasparametersetsvoor Nederlandse gewassen envariëteiten worden ontwikkeld.
Binnen de themagroep "systeemanalyse en simulatie" zal aandacht worden besteed aan
knelpuntenmetbetrekkingtottoepassingvangewasgroeimodelleninhetlandbouwkundigonderzoek.
Integratievangewasgroeisimulatie en informatiemodellen
798
Projectleiding:
Medewerkers:
Samenwerking met:

H.vanKeulen,P.W.J.Raven (PAGV),W.Stol
PAGV

De biologische en fysische processen die een rol spelen bij groei en ontwikkelingvangewassen zullen gestructureerd worden beschreven in devorm van een module voor een informatiemodel.Erzaldaarbijmoetenwordengekekenwelkeinformatie voor beslissingsondersteu48
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ning nodig is, hoe die in het informatiemodel kanworden opgeslagen en hoe die via gewasgroeisimulatiegegenereerd kanworden.
Ineerste instantie zaleenstructuurworden ontwikkeld diegewasonafhankelijk is,waarna
voor gewasspecifieke parametrisering gebruik gemaakt zalworden van de resultaten van het
parallelle project waarin vereenvoudigde groeimodellen worden ontwikkeld.
Scenario'svoor eenveranderende akkerbouw bij klimaatsverandering
801
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

H.vanKeulen,vacature
W.Stol
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-Ecologie),SC
NederlandsAdditioneel Programma Mondiale Biosfeer

Afhankelijk van financiering uit het Nederlands Additioneel Programma Mondiale Biosfeer
zalonderzoek gestartwordenwaarbijdeconsequentiesvanverwachte klimaatsveranderingen
voor de akkerbouw worden geanalyseerd, om beter inte kunnen spelen op mogelijke veranderingen.Hetonderzoekbeperktzichdaarbijvoorlopigtottemperatuur en waterbeschikbaarheid,maarverdisconteert deresultatenvandeprojecten 734en783tenaanzienvandeinvloed
vanhogere C02-concentratie opgroei en ontwikkelingvangewassen.
Scenariostudies zullenworden uitgevoerd met speciale aandacht voor:
- gewassen,rassenkeuze en teeltsysteem;
- liggingen omvangvan produktiezones;
- opbrengststabiliteit en kwaliteit.
Naast de globale uitkomsten uit berekeningen met General Circulation Models (GCMs),
kangebruik worden gemaakt van historische klimaatreeksen en aanpassingen van bestaande
gewasgroeimodellen. Wat ditlaatstebetreft zalerworden samengewerkt metproject 793(gewasgroeimodellen voor teeltbegeleiding en opbrengstramingvan akkerbouwgewassen).
Impactvanklimaatverandering op primaire produktievanagrarischesystemenin
Europa
734
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

S.Nonhebel (LUW),J.Goudriaan (LUW),H.vanKeulen
University of EastAnglia(GB)
VROM

Voor verschillende klimaatgebieden in Europa zullen de potentiële en door water beperkte
produktie berekend worden, ineerste instantie voor zomertarwe,aardappelen en maïs.
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden vanvoor dit doel ontwikkelde versiesvan het SUCROS-model.Vervolgens zalbekekenwordenwatdegevolgenzullenzijnvaneen verdubbelingvandeC02-concentratie indeatmosfeer voordeproduktievandezegewassenenhoe een
klimaatverandering dezeproduktie kanbeïnvloeden.Degebruikteweersgegevenszijn afkomstigvan de Climatic Research Unit van de University of East Anglia. De bodemparameters
zullenwordenafgeleid uitdeEuropese bodemdataset(SimulationReport CABO-TT19).Het
projectwordtbegeleiddoorR.Rabbinge (LUW)enH.vanKeulen.Erzaldanookwordensamengewerkt met het nieuwe CABO-project, dat deel zaluitmaken vanhet Nederlands Additioneel Programma Mondiale Biosfeer.
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Introduktievangeïntegreerde produktiesystemenindeakkerbouw
795
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

J.Schans
vacature
PAGV,LEI
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,directieAT

Inhetkadervandeexperimentele introductievangeïntegreerdebedrijfssystemen indeakkerbouwdoorPAGV,IKC's(Informatie enKennisCentra)en DLV (Dienst Landbouwvoorlichting) worden de mogelijkheden en consequenties van geïntegreerde akkerbouw onderzocht
vanuit regionaal perspectief. Kansrijke bedrijfsscenario's worden modelmatig geformuleerd
engeselecteerd metbehulpvaninteractievedoelprogrammering (IDP).Hierbijwordtgebruik
gemaaktvanbestaandegegevens.Eentechniekvoorsystematischegevoeligheidsanalysewordt
ontwikkeld, waarmee wordt geïnventariseerd welke modelparameters nader onderzoek behoeven. Op basis van deze verkennende studie zalworden aangegeven, welk experimenteel
onderzoek nodig isvoor kwantificering van onvoldoend bekende parameters, en welke bedrijfsscenario's indepraktijk ophaalbaarheid onderzocht dienen teworden.Erzullen contactengelegdwordenmetbeleidsinstanties enbelangenorganisaties,teneindehetIDP-modeltot
eenbruikbaar beleidsondersteunend instrument te kunnen ontwikkelen.
Ontwikkelingvangewasgroeimodellen voorteeltbegeleiding en opbrengstraming
van akkerbouwgewassen
793
Projectleiding;
Medewerker(s):
Samenwerking met:

C.J.T.Spitters,H.W.J.vanKasteren,CA. vanDiepen(SC)
D.Uenk
SC

Doelvan dit nieuwe project is eenvoudige modellen voor gewasgroei te ontwikkeling, welke
geparametriseerd en getoetst zijnvoor Noordwesteuropese teeltcondities.Er zalgestart wordenmet (a) het samenstellenvaneenreeksmodellenvanopklimmende gedetailleerdheid op
basis van reeds aanwezige elementen, (b) het bijeenbrengen van resultaten van een aantal
groei-analyses uitgevoerd in Nederland en andere EG-landen. Deze dataset zal worden gebruikt voor parameterisatie en toetsing. In 1990wordt het accent gelegd op een opbrengstvoorspellend model voor maïs onder Nederlandse teeltcondities. In samenwerking met het
StaringCentrumworden demodellen gekoppeld aangeografische informatiesystemen (GIS).
Gebruikvaneenveldspectrometervoor proefvelddoeleinden
794
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

C.J.T.Spitters,D.Uenk
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie en
Landmeetkunde)

Inditprojectwordt debruikbaarheid vanreflectiemetingen onderzochtvoor toepassingen op
proefvelden. Deze metingen kunnen vervangend of aanvullend zijn voor de bestaande bepalingenvangewasparameters,zoalslichtinterceptie,LAIenbiomassa.Dezetoepassingzalworden geëvalueerd op basis van reeds verzamelde datasets van meetresultaten verkregen met

50

AGROSYSTEEMKUNDE

WERKPLAN 1990

eenveldspectrometer ingroeianalyseproeven. In 1990zullen enige aanvullende metingen in
gerst en aardappelworden uitgevoerd.Een handleidingwordt opgesteldvoor hetgebruik van
develdspectrometer indeproefveldpraktijk. Alsreferentie worden standaardcurven voordiversegewassenopgesteld.Tevenswordendemogelijkheden verkendvanhet combinerenvan
reflectiemetingen en gewasgroeimodellen.
Ontwikkeling vaneenlandgebruiksplan voordevijfderegioinMali(Regio Mopti)
749
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

F.R.Veeneklaas, H.vanKeulen
P.A. Gosseye,S.Cissé (teamleider Malineseéquipe), H.van
Duivenbooden
ODEM,ORM,LUW(vakgroepTheoretische
Productie-ecologie)
DGIS,Wereldbank-Mali

Per 1 oktober 1990zalhetprojectwordenafgesloten methetaanbiedenvaneenrapport waarinvoor de vijfde regio van Mali (Région de Mopti) een aantal ontwikkelingsmogelijkheden
wordengeschetst voor het gebruik vande natuurlijke en economische hulpbronnen. Daartoe
zullenin 1990modelberekeningen wordengemaaktwaarindetechnische optiesin landbouwkundigopzichtwordengetoetst opdebijdrage diezijaandiverseontwikkelingsdoelen kunnen
leveren. De uitkomsten van deze modelberekeningen ("scenario's")zullen in een zogenaamde "post-model-analyse" op maatschappelijke en sociaal-economische haalbaarheid worden
onderzocht.Tevensligthetindebedoelingvoorlopige uitkomstenvoorteleggenaanbeleidsmakers inMali.
VoorhetopstellenvanheteindrapportzullendeCABO-medewerkerdiethansnoginMali
isgestationeerd enhet hoofd vanhet Malineseteamwaarmeewordt samengewerkt, voorenigemaanden inWageningen hunwerkzaamheden verrichten.
Het project zalworden begeleid door H.Breman en CT. de Wit (LUW,vakgroep Theoretische Produktie-ecologie).
Optimalisering vanruwvoederproduktie engebruikvandierlijke mest inrelatietot
milieu-eisen
748
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):

G.W.J.vandeVen
IMAG,IB,SC,LEI,PR,PAGV,LUW(vakgr.Agrarische
Bedrijfseconomie enLandbouwplantenteelt en
Graslandkunde)
FOMA

In 1989 is een matrix ingevuld voor optimalisering van ruwvoederproduktiesystemen. Deze
matrixbevat een aantal teeltsystemenvoorverschillende ruwvoedergewassen, o.a.gras,maïs,
envoederbieten, een aantal mestaanwendingsmethoden en eenaantal dierlijke produktiesystemen.Ditgeheelwordtgeoptimaliseerd voor doelstellingen diemetgeïntegreerde melkveehouderijwordennagestreefd, o.a.minimaleemissiesnaarhetmilieu,zogrootmogelijke werkgelegenheid, paritair inkomen, maximaal dierlijk welzijn en een aantrekkelijk landschap. De
matewaarin aan deverschillende doelstellingen kanworden voldaan zalgeanalyseerd en be51
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schrevenworden.Ditmoetleidentotdeidentificatievaneenaantalveelbelovendescenario's
voor deontwikkelingvandemelkveehouderij.Elkscenariogeeft devisievaneen bepaalde
belangengroepweer.Degevolgenervanwordenexplicietgemaaktenditkanbijdragen aan
eenevenwichtigerafwegingvanbeleidsmaatregelen.
Ontwikkeling entoetsingvangeïntegreerde plantaardige produktiesystemen
747
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

P.H.Vereijken
PAGV,IOBC

Ditprojectwordtin1990afgesloten.
Naastrapportagewordtgewerktaandevoorbereidingvaneennieuwproject,metalsthema:agro-ecologisch onderzoek naar duurzame produktiesystemen vanuit regionaal én bedrijfsperspectief.Uitgangspunthierbijisdatmaatschappelijkoptimalebedrijfssystemen alleen
maarontwikkeldkunnenwordenineenregionalecontext.Deagrarischeactiviteitenmoeten
tegelijk voldoen aan de regionale eisen op sociaal-economisch, milieukundig én natuurbeheerskundiggebied.HetprojectzalineersteinstantiemethetStaringCentrumwordenuitgewerkt.
Systeemanalytischonderzoek naardemogelijkhedenvoor geïntegreerdeteelt
van aardappelen
755
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

P.H.Vereijken,J.Schans
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-Ecologie en
Agrarische Bedrijfseconomie), PAGV,IPO
VROM

Eriseenproduktiematrixvoorverschillendeaardappelteeltsystemenontwikkeldwaarinnaast
defysieke inputsenoutputs ookeffecten opmilieu envolksgezondheid worden gekwantificeerd.Metinteractievedoelprogrammeringwordtnagegaan,watbijverschillendeeconomischeenwettelijkegrensvoorwaarden, demeestoptimaleteeltsystemenzijnvoorhetgelijktijdigrealiserenvaneconomischeenmilieutechnischedoelstellingen.Rapportagezalindeloop
vanhetjaarplaatsvinden.
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Algemene projecten

Chemisch-analytische ondersteuningvanhet onderzoek
610
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

LW. vanBroekhoven,G.W.vandenBorn
A.R.Kowsoleea,W.Verhagen

Devolgende onderwerpen zullen ookhet komendjaarweer de aandacht krijgen:
- koolhydraatanalyse met HPLC;
- nadereuitwerkingvande analysevan organische zurenmet HPLC;
- eiwitanalyse met HPLC;
- deomzettingvandebepalingvanoplosbare koolhydraten naareengeautomatiseerde methode met "segmentedflowanalysis";
- verbeteringvandesturingengegevensverwerkingbijHPLCdoor aangepaste enverbeterde apparatuur.
Ookhetbeschrijven vangangbareanalysemethoden aangepast aanwerkwijze eninrichting
vanhet laboratorium zal doorgaan.
Informatica-ondersteuning vanhetonderzoek
772
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.A.tenCate
D.Crebolder, M.Verbeek
TFDL

In 1990zullengebruikersbegeleidwordenbijhetwerkenopdecentraal opgestelde minicomputer (Microvax 3600) en oppc's.Er zalaandacht besteed worden aan destandaardisatie van
programmatuur oppc's.Insamenwerking met detypekamer zullen onderzoekerskorte opleidingenkrijgen inhetgebruikvantekstverwerkingspakketten. Insamenwerking met gevorderdegebruikers zullen onderzoekers ingeleidworden inhet gebruikvan allerleipakketteenzoalsspreadsheets,grafische en tekenprogramma's.
Er zaleengeautomatiseerd laboratorium-informatie-management-systeem (LIMS)op de
VAXgeïnstalleerd wordentenbehoevevanhet chemisch laboratorium.
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Ontwikkelingvanmethoden enaanpassing enbeheer vande
onderzoeksuitrusting vanhet"WageningenRhizolab"
782
Projectleiding:
Medewerkers):
Samenwerking met:

J.Groenwold,A.L Smit
J.vanKleef,W.Th.Elberse, P.A. Leffelaar,J.Vos, B.Post
IB,LUW(vakgroepen Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde;Theoretische Produktie-ecologie;
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde)

Inhet eerste experimentele jaar zalhet Wageningen Rhizolab inzijn gebruiksmogelijkheden
worden getoetst. Het opbouwen en testen van de verschillende meetsystemen zal veel aandachtvragen.Daarnaast zalde coördinatievande dagelijkse gangvanzaken de nodige tijd in
beslag nemen.
Ontwikkeling,aanpassing enbeheer vanuitrustingvoor fotosynthesemetingen
tenbehoevevanhet onderzoek
737
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.H.C.M.Schapendonk, J.Goudriaan (LUW)
J.vanKleef, P.H.vanLeeuwen
LUW(vakgroepTPE)

In 1990zullendenieuweairconditionings-units definitief ingebruikwordengenomen.Tevens
zaldenieuwedata-acquisitie-apparatuur inhetmeetseizoenvolledigmeelopen naast de oude
apparatuur. Verder zal een normaal meetseizoen ten behoeve van de diverse projecten worden afgewerkt.
Ontwikkeling,beheer enonderhoudvaneendatabase metweersgegevens ten
behoevevansimulatie
789
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

P.W.J. Uithol,W.Stol
LUW (vakgroepTheoretische Produktie-ecologie)

In 1989isde programmatuur beschikbaar gekomen on de databestanden met weersgegevens
te ontsluiten. De bestanden uit het oude Meteo-Informatie-Systeem zijn omgezet naar het
nieuweformaat. Tevenswerden de ontwikkelde programmatuur en de databestanden getest.
Inhet systeem zijn nu448bestanden (jaar/plaats-combinaties) met dagelijkse weersgegevens
opgenomen.Voorgebruikerswerd eenhandleidinggeschreveneneen gebruikersdemonstratie verzorgd,
In 1990zullen de resterende databestanden inhet nieuwe formaat worden omgezet. Daar
waar nodig zal aan individuele onderzoekers instructie worden gegeven bij het opzetten en
herschrijven vandatabestanden met weersgegevens.
De bestanden met de weersgegevens van 1990voor de weerstations Wageningen (Haarweg)enSwifterbant (Kloostertuin) zullenworden aangelegd enbijgehouden. Aanvulling met
nieuwebestanden met historische weersgegevens zalvermoedelijk alleen opprojectbasis gebeuren.
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Statistische ondersteuningvanhetonderzoek
771
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Withagen,M.J.W.Jansen (GLW)
GLW(groepLandbouwwiskunde)

Naastdeondersteuningvanonderzoekersbijhetopzettenvanexperimentenenhetuitvoeren
vanstatistischeanalyseszalookweergewerktwordenaanscholingvanonderzoekers.Decursusvariantie-analysevanGENSTATwordtbijvoldoendebelangstellingnogmaalsgegeven,en
erzalookeencursusregressie-analyse metGENSTATwordengegeven.Verderzalgewerkt
wordenaanenigeprogrammatuurvoorspecifieke statistischetoepassingen (bspline,kriging,
optimalisering).
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REGISTER

Zaakregister
(paginanummers mettussen haakjes projectnummers)
Gewassen
Akkerbouwgewassen:
aardappelen,uienensuikerbieten
6 (732),9 (757),16(740),20 (758),21(785),22(627),
23(764),28(759),29(711),52(755)
granen
29(711,791)
peulvruchten
6 (732),8 (709,710)
overigeennieuwegewassen 19(751),16(777),21(726),25(700),26(760)
Groentegewassen:
kasteelten
volleveldsgroenten
Ruwvoedergewassen:
grassen

5 (703),10(733),12(621), 13(775),17(694,763)
15(724),26(729)

snijmaïs
vlinderbloemigen

22(692,792),23 (685),24 (750),28 (754),31 (701,778),
33 (736),37 (770),39 (766),51(748)
28 (754),16(740),27 (790),46(654)
19(784),23 (623,774)

Sierteeltgewassen:
bolgewassen
snijbloemen
overige

14(708)
7 (786),8 (735),9 (762,765)
5(731),6(786),10(723)

Tropischegewassen:
rijst

42(714),43 (743),47(742)

Onderzoeksgebieden
Assimilatenhuishouding (o.m.biosyntheseendistributie)
9 (762,765), 10(733)
Energiehuishouding (o.m.fotosynthese enrespiratie)
17(694), 10(733),11(645,744),27 (783,790),33(675),
54(737)
Gewasgroeien-produktie
16(777),18(710),19(751,757),21(785),27 (783),28(759,
781),29 (711,791),49(734)
Hormonale huishouding (o.m.groeiregulatie)
5 (731),7(786),9 (762,765), 10(723),14 (671,708),23(764)
Nutriëntenhuishouding (m.n.stikstof)
5 (703), 13(704),28(754),31(701),33(736),40
(725),41(779),43(743)
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Produktfysiologie (o.m. houdbaarheid)
15(724), 16(777), 18(735), 19(751, 784), 21 (726),
22 (627,778,792),30 (752)
Systeemanalyse en simulatie
17(694,763), 18(709,710), 26 (760), 27 (783), 29 (711),
33 (675),40 (725),41 (713),42 (714),43 (743),
47 (788),48 (712,798),49 (734,801), 50 (793),51
(749),54 (789)
Waterhuishouding (o.m. verdamping)
7 (774), 12(621), 13(775), 18(709), 28 (781),43 (743)
Wortelmorfologieen -fysiologie
5 (731),6 (768), 13(704), 17(657), 26 (729), 28 (781),
54 (782)
Toepassingsgebieden
Automatisering
47 (772),48 (737,771),54 (789)
Biologische onkruidbestrijding
40 (776)
Geïntegreerde landbouw 37 (719),38 (769), 40 (776),41 (713), 50 (795),52
(747,755), (796)
Graslandproduktie en -benutting
22 (692,792), 23 (685),31 (778)
Groenbemesting en organische-mestbenutting
23 (685),36 (727),46 (654)
Herbicidenonderzoek
8 (773), 11(645), 12 (665)
Milieu-bescherming
12(665), 23 (685), 27 (783),34 (717),35 (767),36 (728),37
(719),39 (766),41 (779),42 (780),46 (654),49
(801), 51 (748)
Onkruidbeheersing en -bestrijding
36 (727),37 (719),38 (769),39 (787),40 (776)
Ontwikkelingssamenwerking
42 (714), 43 (743),45 (591,643,756),47 (742), 51 (749)
Remote sensing
44 (716),43 (638), 50 (794)
Stikstofkringloop weidebedrijven (o.a.ammoniakemissie)
22 (792), 24 (750), 28 (754),30 (761),31 (778), 35 (767),
39 (766),41 (779),42 (780),51 (748)
Teeltbegeleiding en advisering
18(710),37 (770),39 (787),48 (798),50 (793)
Teeltsystemen en vruchtwisseling
41 (713), 52 (755)
Vegetatiebeheer grasachtige vegetaties
33 (736),35 (767,800),39 (766)
Vegetatiebeheer watergangen
33 (675),34 (717, 741)
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Projectmummerregister
Projectnummer
1270TAL)

591
610
621
623
627
638
643
645
654
657
665
671
675
685
692
694
700
701
703
704
708
709
710
711
712
713
714
716
717
719
723
724
725
58
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4
45
53
12
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Bijlage1:
Projecttitels ingedeeld naar onderzoeksthema's
(Inhetwerkplan 1990nieuwopgenomenprojectenzijngemerktmeteensterretje)

ONDERZOEKSTHEMA'S

LMorfogeneseenbiosynthese
Regulatie van morfogenese, biosynthese en veroudering bij planten
Themaleiders:

H.M.Dekhuijzen,vz.
H.Breteler,secr.

a.Kwaliteitenhoudbaarheidvansierteeltprodukten
Oorzakelijkverbandtussen membraaneigenschappen enkwaliteitvan sierteeltprodukten
J.Th.M. Elzenga
735
Regulatievande bloemknopopening
D.Kuiper
Derolvanhetkoolhydraatmetabolismeenvanplantegroeistoffen bijde
bloemknopopeningvanderoos
D.Kuiper, mw.H.S. vanReenen
Oriënterendonderzoek naarheteffectvanlichtkwaliteit opgroeienontwikkelingvan
sierteeltgewassen
F.M. Maas

762

*765

723

Enzymatische immunotoetsenvoor planteregulatoren
CR. Vonk

671

Cytokininebiosynthese inbolgewassenonder normaleenlichtarme omstandigheden
CR. Vonk

708

Moleculair-biologisch onderzoek naardeethyleenhuishouding bij sierteeltgewassen
vacature

*786

b.Weefselkweek enaanlegvanorganen (wortels,zaden,knollen)
Biochemischeaspectenvanverschilleninbewortelingvanin-vitro gekweekt
plantmateriaal
M.Benschop (gedetacheerdbijCOWT)
Analysevanfactorendiehetschietenvaneenaantalvollegrondsgroenten bepalen
R. Booij

731
724

Celbiologisch enmoleculair-biologisch onderzoek naarwortelvorming;eenverkenning
H.Breteler, vacature
768

I-2
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Heteffectvandroogtetijdens dezaadvullingsfase opdewaterhuishoudingvanVicia
faba
H.M. Dekhuijzen, D.R. Verkerke

*774

Vermeerdering enbewaringvanplantmateriaalvanaardappelen engroeivermogenvan
pootaardappelen
J.Marinus,A.J. Haverkort
627
ln-vitroenin-vivoknolinductietenbehoevevansnellevermeerderingvan
pootaardappelen
J.Marinus, vacature, A.J. Haverkort

764

Kiemrustenhoudbaarheidvanzaai-uien
P.Miedema

697

c. Plantecelbiotechnologie enbiosynthesevaninhoudstoffen
Selectievanhoogproducerende cellijnen
P.Adamse
Derolvannitraatenorganischeverbindingenindeosmoregulatie bijdegroeien
ontwikkelingvan groentegewassen
M.Blom-Zandstra

ITAL-127

703

Kwantitatieve bepalingvanCalciuminplantaardigecellen
H.M. Dekhuijzen

732

Nitroseringvanstikstofhoudendeverbindingen ingroenten
H.G.M. Tiedink, J.H.Koeman (LUW), L.W. vanBroekhoven

752

I-3
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2.Gewas-en wortelfysiologie
Gewas- en wortelfysiologisch onderzoek naar biotische en abiotische
beperkingen voor opbrengstvorming en produktkwaliteit
Themaleiders:

S.C.vandeGeijn,vz.
B.W.Veen,secr.

a.Gewas-enwortelfysiologisch onderzoek bijkas-en substraatteelten
Effectvanfluctuerende klimaatfactoren opdefotosynthesevan kasgewassen
JA. tenCate
Morfogenese enstofverdelingvankasgewassen inrelatietot hetkasklimaat
F.M. Marcelis

694
733

Onderzoek naarfactorenenprocessendiedeproduktieenkwaliteitvanwitlof
beïnvloeden
J.A. Reerink, N.Vertregt

729

Fysiologischonderzoek metbetrekkingtotverminderdeventilatie indekasteelt
P.A.C.M. vandeSanden

621

Vruchtgroeivankasgewassen,metnametomaat,inrelatietotde waterhuishouding
P.A.C.M. vandeSanden
Invloedvanbeperkt nutriënten-enzuurstofaanbod opdegroeienontwikkeling bijde
teeltinvoedingsoplossingen
B.W. Veen

*775

704

b.Gewas-enwortelfysiologisch onderzoek bijteelten indevollegrond
Verbandtussen groeienactiviteitvanwortels,bodemfactoren engewasgroeiin
modelopstellingen
S.C. van deGeijn,A.L.Smit, J.Groenwold

657

Gewasfysiologisch onderzoek naardeinvloedvanbodempathogenen enabiotische
stressfactoren opdegroeivanaardappelen
A.J. Haverkort, M.vandeWaart

757

Aangepastheid enoogstzekerheidvandeaardappelteelt in(sub-)tropische gebieden
vacture,A.J. Haverkort, C.J.T. Spitters
Invloedvanatmosferische C02-concentratie opdegewasgroeiende relatietussen
spruit enwortelvangewassen
A.H.C.M. Schapendonk, J.Goudriaan (LUW), S.C. vandeGeijn

I-4

*785

*783
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Gebruiksmogelijkheden vanchlorofylfluorescentie alsdetectiemethode voor
koudetolerantie bijmaïs
A.H.C.M. Schapendonk, O. Dolstra(CPO)

*790

Gewasfysiologischonderzoek naardeinvloedvanbodempathogenen ena-biotische
stressfactoren opdegroeienproduktievansuikerbieten
A L Smit,A.J. Haverkort,W. vanderWerf(LUW)

759

Plasticiteitvanwortelstelsels inrelatietot biotische enabiotische stress
A L Smit

*781

Gewasfysiologisch onderzoek naarontwikkeling,produktvormingenkwaliteitvan
vollegrondsgroentegewassen bijeenbeperkingvanhet nutriëntenaanbod
A L Smit

*799

Ontwikkelingsfysiologie, opbrengstvorming enstikstofhuishouding vanwinter-en
zomergerst
C.J.T. Spitters, vacature, J.J.R. Groot(IB)

711

Fysiologische aspectenvankwaliteitenoogstzekerheidvanhaver
C.J.T. Spitters

*791

Kwantificeringvandeenergiekostenvanonderhouds-entransportprocessen in
veldgewassen
A.J.C. deVisser,T. Bouma(LUW)

740

I-5
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3.Simulatieen systeemanalyse
Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige
produktie
Themaleiders:

H.vanKeulen, vz.
C.J.T.Spitters,secr.

a.Simulatievangewasgroei en-produktie
Integratievanfysiologische modellentenbehoevevandeoptimalisering vandekasteelt
J.G.Gijzen, J.A. tenCate
763
Experimenteelenmodelmatigonderzoek naardesturingvande knolgrootteverdeling
vanaardappelen
A.J. Haverkort, M.vande Waart

758

Wiskundige ondersteuningvansimulatieensysteemanalyse
M.J.W.Jansen(GLW), H.van Keulen, C.J.T. Spitters

*788

Ontwikkeling,verbeteringentoepassingvangewasgroeimodellen voor onderzoek
H.vanKeulen, J.Goudriaan(LUW), C.J.T. Spitters

712

Integratievangewasgroeisimulatie eninformatiemodellen
H.vanKeulen, P.W.J. Raven (PAGV), W. Stol

*798

Modelontwikkeling voor adviessystementer ondersteuningvangeïntegreerde
onkruidbeheersing
L.A.P. Lotz, M.J.Kropff(LUW), vacature

*787

Ontwikkelingvangewasgroeimodellen voorteeltbegeleiding enopbrengstraming van
akkerbouwgewassen
C.J.T. Spitters, H.W.J. van Kasteren, CA. van Diepen(SC)

*793

b.Systeemanalysevanplantaardige produktiesystemen
Modelleringvanvocht-ennutriëntenvoorziening inderegenafhankelijke laaglandrijstteelt
H.F.M, tenBerge
743
Experimenteel enmodelmatig onderzoek voor deprognosevanproduktiviteit en
opbrengstvariabiliteit vanveldbonen enerwteninEG-landen
C.Grashoff
Mechanismenvanziektenenplageninrijst
P.D. deJong,R. Daamen (IPO)
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Scenario'svoor eenveranderende akkerbouw bij klimaatsverandering
H.vanKeulen, vacature

*801

Impactvanklimaatverandering opprimaireproduktievanagrarische systemen inEuropa
S. Nonhebel(LUW), J.Goudriaan(LUW), H.vanKeulen
734
c.Remotesensing
Koppelinggewasgroeimodellen enremote-sensinggegevens
B.A.M. Bouman, J.Goudriaan(LUW)

716

Herkenningvangewassenenhungroeistadiummetradar
H.W.J. van Kasteren, BAM. Bouman

638

Gebruik vaneenveldspectrometer voor proefvelddoeleinden
C.J..T. Spitters, D.Uenk

*794

ONDERZOEKSTHEMA'S

4.Gewaskarakteriseringen produktvorming
Gewaskundig en chemisch/fysiologisch onderzoek naar verbetering,
vernieuwing en diversificatie van akkerbouwgewassen en -produkten
Themaleiders:

N.Vertregt,vz.
W.J.M. Meijer,secr.

a.Gewasdiversificatie en-karakterisering indeakkerbouw
Modeltheoretischenexperimenteelonderzoek naardeoorzakenvan
opbrengstvariabiliteit bijveldbonenenerwten
C.Grashoff
Gewasfysiologisch ensimulatie-onderzoek naardeproduktiecomponenten,het
opbrengstniveau endeoogstzekerheidvan koolzaad
B.Habekotté, W.J.M. Meijer, J.Goudriaan (LUW)
Oriëntatie opdeontwikkelingen bijdekleineakkerbouwgewassen enopde
mogelijkhedenvoor nieuwe gewassen
W.J.M. Meijer
Beschrijvingvandewijzevangroei,ontwikkelingendiverse parametersvanakker-en
voederbouwgewassen
L.S/öma

709

751

700

682

b.Produktvorming en-kwaliteitvan akkerbouwgewassen
Deinvloedvanomgevingsfactoren opdegewasstructuur endevormingen
samenstellingvanhetzaadbijkarwij
H.J. Bouwmeester, W.J.M. Meijer
Oriënterendonderzoek naardeinvloedvanklimaatenbodemop devormingvanende
gehaltenaananti-nutritionelefactoren (ANF's) inpeulvruchten
C.Grashoff, J.M.Braber
Chemisch-fysiologischonderzoek naardeolie-eneiwitvorming inkoolzaad
J.Jaarsma

*777

*784
726

Studienaarderelatietussenoogstbaarheidvanstroenzaadvanvezelvlas enderelatie
tussendeverhoutingvanhetstroendeverwerkingskwaliteit
W.J.M. Meijer, N.Vertregt

730

Fysiologie engewassimulatie vanhennepinrelatietot kwaliteits-en
opbrengstverbetering
W.J.M. Meijer, vacature

760
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5.Graslandenvoedergewassen
Onderzoek naar verbetering van stikstofbenutting, zode- en
voederkwaliteit bij grassen en voedergewassen
Themaleiders:

H.G.vander Meer,vz.
J.J.M.H.Ketelaars,secr.

a.Stikstofbenutting en-emissies
Kwantificeringvandebijdragevanvlinderbloemige gewassenaanderuwvoeder-en
stikstofvoorziening vanalternatieve landbouwbedrijven
H.G. vanderMeer,T. BaanHofman
Optimaalgebruikvandierlijkemestopgraslandinrelatietotstikstofbenutting,
graskwaliteit enmilieu
H.G. vanderMeer, J.H.Geurink

685

Stikstofopnameen-benuttingdoor snijmaïsengras
L.Sibma, H.G. van derMeer

754

623

Deinvloedvandesamenstellingvanverschillende soortendierlijke mestop deomvang
vandeammoniakvervluchtigingnaaanwendingopgrasland
N.Vertregt, vacature

761

Fysiologische basisvanverschillen indeefficiëntievanstikstofbenuttingtussen rassen
vanEngels raaigras (Loliumperenne L.)
A.J.C. deVisser

701

b.Zode-envoederkwaliteit vangras
Herinzaaiendoorzaaivangrasland;criteriaeneffecten
M.Hoogerkamp
Toetsingvaneenhypothese overdereguleringvanderuwvoederopnamedoor
herkauwers
J.J.M.H. Ketelaars

770

692

Effectenvandechemische samenstellingvangrasopdevoederopname en
stikstofbenutting door melkvee
J.J.M. Ketelaars, J.H.Geurink

*792

Gewasfysiologisch onderzoek naaroorzakenvanachteruitgangvandezodekwaliteit
vannieuw-ingezaaid Engels raaigras
H.G. van derMeer,T. BaanHofman

750
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Aardenafbreekbaarheidvanstikstof-enkoolstofhoudendeverbindingen ingras
N.Vertregt
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6.0nkruidecologieenwerkingherbiciden
Onkruidecologisch en herbicidenonderzoek ten behoeve van
geïntegreerde onkruidbestrijding
Themaleiders:

M.Hoogerkamp,vz.
H.deRuiter,secr.

a.Onkruidecologie, biologischeengeïntegreerdebestrijding
Eenrisico-analysevoor deverspreidingvanonkruidenenplanteziekten metdierlijke
mest
AG. Elema (PAGV), P.C. Scheepens
Biologische bestrijdingvanakkerdistel metderoestschimmelP.punctiformis
J.Frantzen, P.C. Scheepens

727
728

Kwantificerenvangewas/onkruid-interactie tenbehoevevangeïntegreerde landbouw
L.A.P. Lotz, M.J.Kropff(LUW)
769
Deinvloedvanconcurrentie door onkruidenop gewassen
L.A.P. Lotz, M.J.Kropff(LUW)

625

Selectieveonkruidbestrijding metpathogèneschimmelstenbehoevevangeïntegreerde
landbouw
P.C. Scheepens
*776
b.Werkingvan herbiciden
Werkingvanherbiciden inrelatietot groeienontwikkelingvandeplant
D.H. Ketel

*773

Onderzoek overderesistentievanonkruidentegenherbicidendiedefotosynthese
remmen
J.L.P. vanOorschot

645

Ontwikkelingvanmethodenvoorfluorescentiemetingenaanintacte bladeren
J.L.P. vanOorschot

744

Deinvloedvantoevoegingen opdepenetratievanherbiciden inplanten
H.deRuiter

665
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7.0ecofysiologieenbeheervanvegetaties
Oecofysiologisch onderzoek naar de nutriënten- en
koolstofhuishouding in relatie tot het beheer van vegetaties
Themaleiders:

F. Berendse,vz.
mw.E.P.H. Best,secr.

a.Kruidachtige en grasvegetaties
Eenvergelijkendonderzoek naarderolvandominanteplantesoorten inde
nutriëntenkringloop in heide-oecosystemen
F. Berendse,M.M.I, van Vuuren (BION)
725
Deinvloedvandenutriëntenbeschikbaarheidopdeconcurrentietussen graslandplanten
F. Berendse,W. Elberse
736
Simulatievanproduktieennutriëntenhuishouding vanwegbermvegetaties
F. Berendse,H.Bloemhof(LUW)
Dispersievanplantezadenalssleutelfactor inhetherstelvansoortenrijk grasland
D.vanDorp (NWO), J.M.vanGroenendaal(LUW), F. Berendse

767
*800

Dekringloopvannutriënteningraslandecosystemen inrelatietot hetbeheer
MJ.M. Oomes, F. Berendse,H.Altena

766

b. Watervegetaties
Groeimodellenvoorwaterplantenalshulpmiddelbijhetbeheervanwatergangen
E.P.H. Best
Effectenvanaardenfrequentievanmechanischonderhoudopdehergroeivan
submerse waterplanten
E.P.H. Best,W. vanderZweerde
Concurrentietussenplantesoorten inaquatischevegetaties bijwaterlopenin
landbouwgebieden
E.P.H. Best,W. vanderZweerde, R. Pot(LUW)

12

675

717

741
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8.Duurzameproduktiesystemenindetropen
Ontwikkeling van optimale en duurzame produktiesystemen in de
humide en droge tropen
Themaleiders:

H. Breman,vz.
H.F.M,ten Berge,secr.

a. Duurzaam landgebruik envoedselproduktie
Simulatieensysteemanalysetenbehoevevanderijstteelt
H.F.M, tenBerge,F.W.T. PenningdeVries (IRRI)
Duurzamelandbouw indeSahel-Soedan-zone

714

H.Breman, vacatures

*756

b.Advisering,evaluatieentraining
Uitwerkingvaneenmethodevoor eendynamische evaluatievanSahelweiden
H.Breman, N.deRidder
Adviezentenbehoevevanlandbouwontwikkeling inde DerdeWereld
H.Breman, H.van Keulen
Ontwikkelingvaneenlandgebruiksplanvoor devijfderegioinMali (Regio Mopti)
F.R. Veeneklaas, P.A. Gosseye,S. Cissé(teamleiderMalinese équipe)

591
643
749
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9.Geïntegreerdelandbouw
Ontwikkeling van geïntegreerde produktiesystemen met een
stringente beperking van emissies van nutriënten en biociden.
Themaleiders:

J.H.J.Spiertz,vz.
H.F.M.Aarts,secr.

a. Akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond
Invloedvandrijfmestenkunstmest, metenzonder nitrificatieremmer,opveldgewassen,
bodemenmilieu
L.tenHolte,H.van Keulen
654
Ontwikkelingvanmethodenvoor hetontwerpen,toetsenenoptimaliserenvan
geïntegreerdeplantaardige produktiesystemen
H.vanKeulen, W. Rossing(LUW)
*796
Geïntegreerdeonkruidbeheersing inakkerbouwgewassen onder
praktijkomstandigheden
L.A.P. Lotz, P.C. Scheepens, R.M.W. Groeneveld
Introduktievangeïntegreerde produktiesystemen inde akkerbouw
J.Schans, vacature

719
*795

Systeemanalytischonderzoek naardemogelijkhedenvoor geïntegreerdeteeltvan
aardappelen
P.H. Vereijken, J.Schans

755

Ontwikkelingentoetsingvangeïntegreerde plantaardige produktiesystemen
P.H. Vereijken

747

b. Runderveehouderij; grasland en teelt voedergewassen
Modelmatige analysevansystemenvanruwveederproduktieen-benuttingvanuitde
doelstellingenvangeïntegreerde landbouw
H.F.M.Aarts

713

Deontwikkelingvaneenmelkveebedrijfopzandgrond bijstringente milieunormen
H.F.M.Aarts, E. Biewenga(CLM), Ft. Donker(PR)

*779

Deontwikkelingvanscenario'svoor hetbeperkenvanemissiesvannutriënten uitde
melkveehouderij inzandgebieden
H.F.M.Aarts, N.J.P. Hoogervorst(LEI)

*780
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Optimaliseringvanruwvoederproduktie engebruikvandierlijke mest inrelatietot
milieu-eisen
G.W.J. vandeVen

748

1-15

ONDERZOEKSTHEMA'S

10.Algemene projecten
Chemisch-analytische ondersteuningvanhetonderzoek
L.VJ. vanBroekhoven, G.W. van denBorn
Informatica-ondersteuning vanhetonderzoek
JA. tenCate

610
772

Ontwikkelingvanmethodenenaanpassingenbeheervandeonderzoekuitrusting van
het"WageningenRhizolab"
J.Groenwold,AL. Smit
*782
Ontwikkeling,aanpassing enbeheervanuitrustingvoorfotosynthesemetingen ten
behoevevanhetonderzoek
A.H.C.M. Schapendonk, J.Goudriaan(LUW)
Ontwikkeling,beheer enonderhoudvaneendatabase metweersgegevenstenbehoeve
vansimulatie
P.W.J. Uithol, W. Stol
Statistischeondersteuningvanhetonderzoek
J.Withagen, M.Jansen(GLW)

1-16

737

*789
771
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TAAKSTELLING CABO

Bijlage2:
TaakstellingCABOenwerkgebieden
onderzoeksafdelingen

Uit: Landbouwkundig Onderzoek in Perspectief. Ontwikkelingsplan voor de instituten en
proefstationsvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij,1987-1990.TweedeKamer,vergaderjaar 1987-1988,19307,nrs.5-6,p.76-77.
1. Doelstelling
Het bevorderen van de landbouwproduktie, de kwaliteit van het
landelijk gebied en het milieu en de kwaliteit van het plantaardige produkt
door middel van het vermeerderen en toepasbaar maken van kennis en
inzicht in het funktioneren van planten, gewassen, vegetaties en agroecosystemen.
2. Taken
- Plantenfysiologisch, biochemisch en gewaskundig onderzoek gericht
op het verkrijgen van kennis omtrent het verloop van processen in plant
en gewas, om daarmee een betere kwaliteit van het eindprodukt en van
het teeltproces mogelijk te maken.
- Fysiologisch en ecologisch onderzoek ten behoeve van een geïntegreerde onkruidbestrijding envande beheersing vanvegetaties, afgestemd
op het toegepast ecologisch onderzoek voor natuurbeheer.
- Systeemanalytisch onderzoek, in het bijzonder ten behoeve van de
ontwikkeling en toetsing van simulatiemodellen voor gewasgroei, van
concurrentiemodellen en van produktie- en beheersmodellen op bedrijfsen gebiedsniveau.
- Ontwikkelingsonderzoek op het gebied van biochemische, fysiologische, gewaskundige en vegetatiekundige methoden en technieken.
3. Doelgroepen
- Ministerie van Landbouw en Visserij, met name ten behoeve van de
beleidsondersteuning
- Ministeries en organisaties gericht op milieubeheer
- Ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS, organisaties gericht op
ontwikkelingssamenwerking
- De plantaardige en dierlijke produktietakken; Landbouwschap,
produktschappen, telersverenigingen (NTS). Contacten met deze
groepen lopen via de proefstations en de landbouwvoorlichting
- Internationale organisaties op het terrein van landbouwkundig en
milieukundig onderzoek en van voedselvoorziening (FAO, EG,OECD,
Wereldbank)
- Maatschappelijke organisaties op natuur- en milieuterrein, onder
andere Natuur en Milieu
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4. Samenwerking
a Algemeen
Als vakgericht instituut is het CABO toeleverend aan
andere instellingen voor landbouwkundig onderzoek, die zich met
plantengroei en plantaardige produktie bezig houden. Het CABO vervult
een centrumfunktie voor plantenfysiologisch onderzoek.
b Specifiek met:
- het CPO en CRZvoor veredelings- en gebruikswaardeonderzoek; het
ATO en het RIK1LTvoor agrotechnologisch en kwaliteitsonderzoek; IPO
en Plantenziektenkundige Dienst voor gewasbescherming; IB voor
plantenvoeding en bemesting; RIN en De Dorschkamp voor natuur- en
groenbeheer; IVVO; ILG (landinrichting); IMAG (kasklimaat en systeemanalyse) en LEI (produktiemodellen);
- proefstations in de plantaardige sektor en PR (graslandonderzoek);
- met de LU, met name de vakgroepen Bodemkunde en plantevoeding,
Plantenfysiologisch onderzoek, Vegetatiekunde, plantenoecologie en
onkruidkunde, Theoretische teeltkunde. Landbouwplantenteelt en graslandkunde, Tuinbouwplantenteelt;
- Het CABO participeert in de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening en kent samenwerking met nationale en internationale onderzoekinstituten. *)
5. Ontwikkelingen
- Het biochemisch en plantenfysiologisch onderzoek zal gericht zijn op
vermeerdering en toepassing van kennis van eigenschappen en processen
op moleculair, cellulair, orgaan- en plantniveau, die het funktioneren van
planten beheersen en die de hoedanigheden van de te oogsten Produkten
bepalen. Onderzoek dient toepassingsmogelijkheden te leveren voor
onder andere plantengroei in stresssituaties, beheersing van de gehele
teelt, weefselkweek, werking biociden en de kwaliteit van Produkten.
- Het gewaskundig en graslandonderzoek zal gericht zijn op het
fysiologisch en ecologisch gedrag van planten in de gewassituatie ter
verbetering van de produktiviteit en kwaliteit en op de ontwikkeling van
teeltsystemen voor uiteenlopende bodem-, klimaats- en teeltomstandigheden. Gezocht dient te worden naar mogelijkheden voor bouwplanverbreding. Hierbij dient rekening gehouden te worden met effecten op en
randvoorwaarden voor natuur en milieu.
Experimenteel onderzoek wordt gecombineerd met modelonderzoek en
is gericht op toepassingen onder andere bij akker- en weidebouw,
voedselproduktie in ontwikkelingslanden, resistenties van gewassen,
stikstofkringlopen en verwerking van Produkten.
- Het vegetatiekundig en onkruidkundig onderzoek is gericht op
ecologische en fysiologische processen, die een rol spelen bij de dynamiek
en onderlinge beïnvloeding van plantensoorten in vegetaties, met name
bij de interakties tussen gewassen en onkruiden. Toepassingen liggen er
onder meer bij graslandgebruik, beheersing van plantengroei in watergangen, geïntegreerde bestrijding van onkruiden en advisering over
landinrichting en landgebruik.
- Het agrosysteemkundig onderzoek zal gericht zijn op een systeemdynamische analyse van het funktioneren van produktie- en ecosystemen,
rekening houdend met economische en ecologische randvoorwaarden.
Daarbij zullen naast simulatie van gewasgroei en -produktie ook optimaliseringsmethoden toegepast worden. Dit onderzoek brengt kennis uit vele
disciplines samen.

*>De participatie van CABO inSOW werd op 1 januari 1988beëindigd.
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AFKORTINGEN

Bijlage3
Lijstmet afkortingen

ABA
AGRALIN
AIO
ANF
AT
ATO

abscissinezuur
Agrarisch Literatuur Informatiesysteem Nederland
assistent inopleiding
anti-nutritionelefactoren
Akker-enTuinbouw
InstituutvoorAgrotechnologisch Onderzoek

BCRS
BION

Beleidscommissie RemoteSensing
BiologischOnderzoek

CABO
CAD
CB
CGIAR
CGN
CIAT
CILSS

COAL
CPO

CentrumvoorAgrobiologisch Onderzoek
Consulentschap inAlgemene Dienst (vanafjan.90:IKC)
CentraalBureauvoor Tuinbouw/veilingen
ConsultativeGroupon InternationalAgricultural Research
Centrumvoor Genetische Bronnen Nederland
CentroInternacionaldeAgriculturaTropical
Comitépermanent Inter-étatsde Luttecontrela
Sécheresse dansleSahel
Centro InternacionaldeMejoramiento deMaizyTrigo
Centro InternacionaldelaPapa
Consulentschapvoorde Landbouw
Centrum Landbouw enMilieu
CentraalOnderzoeklaboratorium voor deWeefselkweek van
Tuinbouwgewassen
Coördinatie Onderzoek Aangepaste Landbouw
Centrumvoor Plantenveredelingsonderzoek (i.o.)

DBW
DGW
DGIS
DLO
DUTSCAT
DWT

Dienst Binnen-Wateren
Dienst Getijde-Wateren
Directoraat-Generaalvoor Internationale Samenwerking
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Delft University ofTechnology Scatterometer
DirectieWetenschapenTechnologie

EG
EGF
ETH
EWRS

Europese Gemeenschap
EuropeanGrassland Federation
EidgenössischeTechnische Hochschule
EuropeanWeed ResearchSociety

FEL-TNO

FysischenElektronisch LaboratoriumTNO

CIMMYT
CIP
CL
CLM
COWT
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FAO
FOMA

FoodandAgricultural Organization
Financieringsoverleg Mestonderzoek

GA3
GCM
GLW

gibberellinezuur
GeneralCirculation Model
Groep Landbouwwiskunde

HPA
HLB
HPLC
HPLC

Hoofdproduktschapvoor Akkerbouwprodukten
Hilbrandslaboratoriumvoor Bodemziekten (Assen)
hoge-prestatie-vloeistofchromatografie
high-pressure liquid chromatography

IB
IBPGR
ICARDA

IRRI
1RS
ISRA
ISRIC
ITAL
ITC
IVT
IWO

Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid
International Boardfor PlantGenetic Resources
InternationalCenterforAgricultural Researchinthe
DryAreas
International Coursefordevelopment oriented Research
inAgriculture
InternationalCrops Research InstitutefortheSemiArid
Tropics
Informatie-enKenniscentrum
InstituutvoorVoedingenFysiologievan Landbouwhuisdieren
Instituutvoor Mechanisatie,ArbeidenGebouwen
Institut NationaldesRecherchesAgronomiques
Instituutvoor Oecologisch Onderzoek
Instituutvoor Plantenziektenkundig Onderzoek
InstitutdeRecherchesAgronomiquesTropicalesetde
CulturesVivrières
International RiceResearch Institute
Instituutvoor Rationele Suikerproduktie
InstitutSénégalais deRecherchesAgricoles
International SoilReferenceandInformationCentre
StichtingITAL
International InstituteforAerialSurveyandEarthSciences
Instituutvoor deVeredelingvanTuinbouwgewassen
Instituutvoor Veevoedingsonderzoek

JRC
JFBT

Joint ResearchCentre
Joint FabaBeanTest

KIT
KUN

Koninklijk InstituutvoordeTropen
Katholieke Universiteit Nijmegen

LBO
LEI
LIMS

Stichting Laboratoriumvoor Bloembollenonderzoek
LandbouweconomischInstituut
Laboratorium Informatie Management Systeem

ICRA
ICRISAT
IKC
ILOB-TNO
IMAG
INRA
IOO
IPO
IRAT
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LNV
LUW

Ministerievan Landbouw, Natuurbeheer enVisserij
Landbouwuniversiteit Wageningen

mcb
MLV

monetaire compensatie-bedragen
MinisterievanLandbouwenVisserij (vanafjan.90:LNV)

NAA
NAK

NederlandseAardappelAssociatie
NederlandseAlgemene Keuringsdienstvoor Zaaizaaden
Pootgoedvan Landbouwgewassen
Nederlandse Energie Ontwikkelingsmaatschappij
NederlandsGraanCentrum
Stichting Nederlands Instituutvoor Brouwgerst, MoutenBier
Nederlands Instituutvoor Zuivelonderzoek
NationaalLucht-en Ruimtevaartlaboratorium
Nederlands Meststoffeninstituut
Natuur, Milieuen Faunabeheer
Nederlandse Organisatievoor Energiebezuiniging inde
Maatschappij
Nationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek
Nederlandse Organisatievoorwetenschappelijk onderzoek

NEOM
NGC
NIBEM-TNO
NIZO
NLR
NMI
NMF
NOVEM
NRLO
NWO
OBS
OCDE
OECD
OESO

Ontwikkeling Bedrijfssystemen
OrganisationdeCoopérationetde Développement
Économiques
Organisationfor Economic Cooperation and Development
Organisatievoor EconomischeSamenwerkingen
Ontwikkeling

PvS

programma-adviescommissie
Proefstationvoor deAkkerbouw endeGroenteteelt inde
Vollegrond
Proefstationvoor deBloemisterij in Nederland
Proefstationvoorde BoomkwekerijenStedelijkGroen
Plantenziektenkundige Dienst
Produktschapvoor GroenteenFruit
primaire produktieSahel
Proefstationvoor deRundveehouderij,Schapenhouderij en
Paardenhouderij
publiciteit, redactieeninformatie
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