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Woord vooraf

Op basis van het in 1994 geformuleerde Strategisch Plan 1994-1998 zijn de
programma's geordend naar vier strategische onderzoeksvelden:
- Kwaliteit van het plantaardig produkt
- Nutriëntenbeheer voor landbouw, milieu en natuur
- Bodem- en milieukwaliteit
- Duurzame landbouw en landgebruik
Van de ca. 20 onderzoekprogramma's is bijna de helft vernieuwd; de overige
programma's hadden een langere looptijd. Nieuwe programma's zijn gestart op het
gebiedvan:
- Fosfordynamiek in bodem,gewas en ecosysteem
- Fytotoxische effecten van milieuvreemde stoffen
- Ecotoxiologische risico'svanveranderend landgebruik
- Duurzaam landgebruik, voedselvoorziening en milieu in ontwikkelingslanden
- Optimalisering over geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen.
- Biologische en geïntegreerde onkruidbestrijding
- Herintroductie van soortenrijke graslanden
- Biologische diversiteit in bodem en vegetatie.
De voorbereiding van deze programma's heeft veel overleg gevergd vanwege
nieuwe bezuinigingen en de met de fusie samenhangende reorganisatie. In de personele bezetting van de programma's en projecten zal 1995 een overgangsjaar zijn.
Desalniettemin hoop ik, dat we met dat werkplan reeds goed anticiperen op het
nieuwe Kennisbeleidsplan en de Prioriteitennota van de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Detoenemende bijdrage van de Europese overheid en van
het bedrijfsleven aan de financiering van de programma's komt duidelijk tot
uitdrukking in de projecten.
Met dit Werkplan hopen we onze doelgroepen en partner-onderzoekinstellingen
optimaal te informeren over ons onderzoek.

Dr.ir. J.H.J.Spiertz
Directeur
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PROGRAMMA 124

Kwaliteit van gras in relatie tot
voederopname en stikstofbenutting

Werktitel:
Voederkwaliteit van gras
Programmaleider:
Dr.ir.J.J.M.H.Ketelaars (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO, ID-DLO,CPRO-DLO, IMAG-DLO
Aanvangsjaar:
1991
Eindjaar:
1995
Samenvatting
Het onderzoek beoogt enerzijds een nauwkeuriger omschrijving van de gewenste
eigenschappen en samenstelling van gras te ontwikkelen, met name van de eigenschappen die de grasopname en stikstofbenutting door het vee bepalen, en anderzijds aan te geven hoe en in welke mate de gewenste eigenschappen door veredeling, teeltmaatregelen, bewerking of strategische bijvoedering gerealiseerd kunnen
worden. Hiervoor is een multidisciplinaire aanpak nodig. Het belang van dit onderzoek ligt op verschillende terreinen:
- handhaving van het areaal gras,een inveel opzichten aantrekkelijk gewas;
- vermindering van de milieubelasting die aan het gebruik van gras verbonden is
(slechte stikstofbenutting door het vee, groot krachtvoerverbruik met daaraan
gekoppelde aanvoer van meststoffen);
- vermindering van deveevoedingskosten (beweiding, minder krachtvoeraankoop);
- ontwikkeling van een gezamenlijke strategie voor verschillende onderzoekdisciplines die aan graskwaliteit werken.
Aanleiding
Gras is in veel opzichten een belangrijk en aantrekkelijk gewas. Het produceert
goedkoop veevoer, is aangepast aan een breed scala van omstandigheden, beschermt de bodem, vergt weinig gewasbeschermingsmiddelen, heeft gunstige effecten in vruchtwisselingen en heeft een belangrijke functie voor dierlijk welzijn
(weidegang), natuur en landschap. Toch is het aandeel van vers en geconserveerd
gras in de voeding van melkvee na 1950 geleidelijk gedaald. De laatste jaren is er
zelfs een ruwvoederoverschot, terwijl er toch jaarlijks 4,5 miljoen ton geïmporteerde
mengvoeders wordt gebruikt, waarmee grote hoeveelheden nutriënten de landbouw binnenkomen en bijdragen aan de mestproblematiek. De voornaamste oorzaak van de afname van het aandeel gras in de voeding van melkvee isde te lage en
onregelmatige opname voor het bereiken van een hoog produktieniveau. Daarnaast
vergt de slechte benutting van graseiwit door het vee aandacht in verband met de
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stikstofverliezen die hiermee samengaan. Hoewel het belang van verbetering van
deze aspecten van de graskwaliteit wordt onderkend, is er in het onderzoek tot nu
toe nog weinig geïntegreerd aan gewerkt en is bijvoorbeeld onvoldoende
gekwantificeerd wat met teeltmaatregelen, veredeling en bewerking te bereiken is.
Dit houdt ongetwijfeld verband met de gecompliceerdheid van zowel de
voederopname-regulering en stikstofbenutting door herkauwers als de sturing van
de eigenschappen van gras die daarbij een rol spelen. Daarom iseen brede aanpak in
het onderzoek nodig. Daarbij zullen enerzijds door het veevoedkundig en dierfysiologisch onderzoek de kwaliteitseisen aan gras, met betrekking tot opname en
stikstofbenutting, beter gedefinieerd moeten worden. Anderzijds zal verkend moeten worden in hoeverre de graskwaliteit door teeltmaatregelen, veredeling en bewerking in de gewenste richting gestuurd kan worden of door strategische bijvoedering gecorrigeerd kan worden.
Doel
Doel van dit programma is te onderzoeken in welke mate de voederkwaliteit van
vers en geconserveerd gras, met name de opname en stikstofbenutting door het dier,
door veredeling, teeltmaatregelen, bewerking, conservering en bijvoedering
beïnvloed en verbeterd kan worden. Het onderzoek zal een nauwkeuriger omschrijving van de gewenste eigenschappen en samenstelling van gras opleveren, alsmede
inzicht in de mate waarin de gewenste eigenschappen door veredeling, teeltmaatregelen en bewerking gerealiseerd kunnen worden.
Het programma wordt grotendeels gefinancierd uit LNV-middelen.
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Aard, voorkomen en fermentatieve eigenschappen van eiwitten in gras

10302
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

R.J.Hogendorp, J.J.M.H.Ketelaars, L.W. van Broekhoven
B. Rutgers
ID-DLO, LUW-vakgroep Veevoeding
1993-1995

Centrale doelstelling van dit project is het verhogen van de eiwitwaarde van gras
met het oog op verbetering van de kwaliteit ervan als rundveevoeder. Algemene lijn
van het onderzoek is het verminderen van de oplosbaarheid van het graseiwit om
zodoende bovenmatige afbraak in de pensvan herkauwers te beperken.
Systematisch onderzoek van de oplosbaarheid van graseiwit onder invloed van
verschillende wijzen van vochtonttrekking en temperatuurbehandeling zal in 1995
voortgezet worden. Met name korte verhitting van vers gras zal speciale aandacht
krijgen, omdat dit een groot effect heeft op de hoeveelheid opgelost eiwit. De oorzaak hiervan lijkt een drastische wijziging van de chloroplaststructuur, waardoor de
binnen de chloroplast aanwezige eiwitten (met name RUBISCO) niet in oplossing
gaan.
Behalve de oplosbaarheid van eiwitten in verschillende genotypen van Lolium
perenne onder invloed van verschillende groeiomstandigheden, zal ter vergelijking
ook de eiwitoplosbaarheid in andere gewassen worden bepaald. Naast andere grassoorten wordt ook gedacht aan verschillende vlinderbloemigen (bijvoorbeeld soorten
die wel of geen tannines bevatten). Gepoogd zal worden om de gevonden effecten
te verklaren door biochemische analyses die het aangrijpingspunt van de behandelingen moeten aanwijzen en verklaren (PAGE, bepaling co-solubilisatie van merkerstoffen, microscopie).

Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op produktie en samenstelling van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting op melkveebedrijven
10301
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.M.H.Ketelaars,J.H.Geurink, H.G.van der Meer
W. deVisser, G. Mekking
ID-DLO, IMAG-DLO
FOMA
1991-1995

Stikstofverliezen bij stalvoedering ontstaan door vorming en vervluchtiging van
ammoniak uit stikstofhoudende bestanddelen in urine en mest. In dit project wordt
de bijdrage onderzocht van de afbraak van ureum (in hoge concentraties aanwezig
in runderurine) aan de totale ammoniak-emissie. Op stalvloeren verloopt de afbraak
van ureum doorgaans zeer snel doordat zich op het vloeroppervlak het enzym urease
ophoopt. Dit enzym blijkt ingekapseld te worden in een hard mineraal neerslag van
11
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zouten afkomstig uit mest en urine. Door vloeren te spoelen met verdund zuur kan
dit neerslag met de erin aanwezige urease-activiteit verwijderd worden.
In 1995 zal het resterende experimentele werk zich concentreren op a) de snelheid
waarmee urease-activiteit zich opbouwt onder verschillende omstandigheden en b)
de effectiviteit van verschillende organische en anorganische zuren ter verwijdering
van activiteit.
Wanneer uit lopende praktijkproeven blijkt dat door onderdrukking van de vloergebonden urease-activiteit een aanzienlijke reductie van de stal-emissie verkregen kan
worden, zal met FOMA-financiering door IMAG-DLO in samenwerking met AB-DLO
een automatisch reinigingssysteem voor stalvloeren ontwikkeld worden.
Resultaten van het experimentele werk zullen verwerkt worden tot enkele publikaties.

12
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Gewasecologie en opbrengstvorming van
akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen

Werktitel:
Programmaleider:
Uitvoerende instelling:
Aanvangsjaar:
Eindjaar:

Gewasecologie van open teelten
Dr.ir.A.J.Haverkort (AB-DLO)
AB-DLO
1994
1997

Samenvatting
Experimenteel en modelmatig gewaskundig onderzoek wordt uitgevoerd naar de
invloed van biotische en abiotische beperkingen op de opbrengstvorming en
produktkwaliteit van akkerbouw-, agrificatie- en vollegrondsgroentegewassen, ten
behoeve van duurzame produktiesystemen. Expertise-opbouw vindt plaats op het
gebied van de fundamentele gewasfuncties, met name gasuitwisseling, de
worteldynamiek en de simulatie van de ontwikkeling en drogestofverdeling van
gewassen.
Aanleiding
Aanleiding tot het programma is de toegenomen zorg voor de duurzaamheid van
produktiesystemen en rentabiliteit in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelten. Om ongewenste milieu-effecten te vermijden wordt de plantaardige
produktie in de open teelten in toenemende mate geconfronteerd met beperkingen
ten aanzien van de inzet van produktiemiddelen. Daarnaast dwingen marktontwikkelingen tot het introduceren van nieuwe produkten (gewassen) en het
aanbieden van veilige produkten van hoge, concurrerende kwaliteit die bij voorkeur
het hele jaar vers beschikbaar moeten zijn. Ontwikkeling van duurzame
teeltsystemen, met name met betrekking tot bemesting en gewasbescherming,
vereist een optimaal gebruik van kennis van de wisselwerking tussen teelt- en
omgevingsfactoren en gewasreacties. De optimalisatie van de uiteindelijke gewasopbrengst in beperkende produktieomstandigheden, en van de kwaliteit van het
produkt in relatie tot de beoogde markt, vereist een vergroting van inzicht in de
effecten van zulke omstandigheden op groei en produktvorming. Kwantitatieve gegevens over adaptatie (plasticiteit), compensatie en herstelprocessen op orgaanplant- en gewasniveau in teeltsystemen met verlaagde inputs en biotische of
abiotische stress ontbreken vrijwel. Ten aanzien van nieuwe en kleine traditionele
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gewassen, voor afzet naar de industrie, is kennis van limiteringen en knelpunten in
hun specifieke produktiestrategie en van de vorming of kwaliteit van relevante
inhoudstoffen gewenst voor een nauwkeurige inschatting van huidige en toekomstige teeltpotenties.
Doel
Het programma isgesplitst intwee delen:
Gewasreacties op (a)biotische beperkingen
Het onderzoek verwerft de basiskennis om geïntegreerde, duurzame produktiesystemen te verbeteren en te optimaliseren wat betreft de eisen van produktiviteit
en produktkwaliteit, envan het milieu. Het richt zich op devolgende aspecten:
- beheersing van de schade door ziekten en plagen, met name door enkele soorten
aaltjes,
- de consequenties van verminderde beschikbaarheid van stikstof, beperking van
beregening en de gevolgen van fluctuaties in de beschikbaarheid van deze groeifactoren.
De eerste stappen in het onderzoek zijn het opsporen van het mechanisme van tolerantie dan wel resistentie tegen biotische en abiotische stressfactoren, en vervolgens
het kwantificeren van de effecten op produktiviteit, en kwaliteit, nutriëntenbenutting en verliezen. Voor een aantal aspecten worden de verkregen inzichten,
relaties en gegevens geïntegreerd in simulatiemodellen (schademechanismen van en
schadeniveau door aaltjes, stikstofbenutting en verliezen, gewasmodellen gericht op
efficiënt watergebruik). Die modellen worden gevalideerd aan experimentele
gegevens en aan praktijkgegevens. De via experimenten en modelstudies verkregen
inzichten en gegevens worden aangewend om strategieën voor geïntegreerde teeltsystemen te formuleren. Ze leveren tevens aangrijpingspunten op voor de veredeling
om genotypen te ontwikkelen die beter aangepast zijn aan de eisen van duurzame
produktie.
Gewasdiversificatie en agrificatie
In het kader van agrificatie worden van een aantal nieuwe en enkele oude gewassen
de fundamentele fysiologische kenmerken onderzocht die de opbrengst bepalen en
worden de factoren geanalyseerd die de orgaanvorming, de chemische samenstelling
en de produktiviteit beïnvloeden. Het onderzoek beperkt zich tot hoofdlijnen en tot
optimale omstandigheden. Voor enkele gewassen worden de experimenten
aangevuld met gewassimulaties. De uitkomsten van dit onderzoek worden vertaald
naar devolgende uitgangspunten voor veredelings- en teeltonderzoek:
- aangeven welke aspecten van de ontwikkeling en groei van de nieuwe soorten
limiterend zijn voor de produktiviteit of kwaliteit,
- formuleren van aangrijpingspunten en criteria voor veredeling,
- beschrijven van basiskennis en richtlijnen voor de teelt.
Een belangrijk doel bij nieuwe gewassen is het inschatten van het actuele opbrengstniveau en van bereikbare verbeteringen. Die kennis wordt toegepast bij ver-
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edeling en teeltoptimalisatie ten behoeve van haalbaarheidsstudies en -evaluaties,
en bij keuzen tussen gewassen die hetzelfde produkt leveren.
Een belangrijk deel van het programma isgericht op expertiseopbouw:
- het verwerven van inzicht op het gebied van gasuitwisselingsprocessen, worteldynamiek en wortelactiviteit,
- de rol van koolstof- en stikstofaccumulatie en herverdeling voor de orgaanaanleg
en produktvorming.
De uitkomsten van dat onderzoek en van de ontwikkelde methodieken en meettechnieken worden in beide deelprogramma's benut.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.

Keuze en teelt van voedergewassen bij beregeningsverboden
10307
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M.Aarts,C.Grashoff
H.G. Smid
PAGV, PR,SC-DLO
Provincies Noord-Brabant en Limburg
1993-1997

Doel van het onderzoek is aan te geven hoe melkveebedrijven op droogtegevoelige
zandgronden de gevolgen van beperking van kunstmatige beregening zo goed
mogelijk kunnen ondervangen door aanpassingen in de keuze, teelt en benutting
van voedergewassen. AB-DLO richt haar activiteiten op het modelleren van de relaties tussen vochtbeschikbaarheid, vochtverbruik en produktie van gras, maïs, voederbieten en luzerne, op het valideren van de modellen met behulp van experimenteel
verkregen gegevens en op het gebruik van de modellen voor het verkennen van de
gevolgen van beregeningsverboden voor de produktiviteit en de milieubelasting van
produktiesystemen op bedrijfsniveau. Het onderzoek isverweven met onderzoek dat
door PAGV, PR en SC-DLO wordt uitgevoerd en waar de klemtoon ligt op andere
aspecten van de droogteproblematiek (waaronder het optimaliseren van de teelttechniek en de benutting van de gewassen).
Het in 1994 uitgevoerde experiment 'Nieuw-Gastel', waarin het vochtverbruik en de
invloed van de lengte van een droogteperiode op het herstellingsvermogen van
enkele gewassen onder geconditioneerde omstandigheden werden onderzocht, zal
in 1995 worden herhaald en worden uitgebreid met een extra vochttrap (extreem
droog). In gewasvergelijkende veldproeven (o.a. gelegen te Gastel) van de samenwerkende onderzoekinstellingen zullen gegevens worden verzameld waarmee de
gewasmodellen worden gevalideerd.
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Op basis van reeds beschikbare kennis en van de resultaten van het experimentele
onderzoek in 1994 zullen verkenningen worden uitgevoerd van de effecten van een
meer of minder diepe beworteling en van beregeningstijdstippen op de produktiviteit van verschillende gewassen onder meer of minder droge omstandigheden. Een
reeks van 30jaar zal op dagbasis worden doorgerekend. Met deze kennis zullen de
effecten van beregeningsverboden op denkbeeldige produktiesystemen onder uiteenlopende bodemvochtsituaties worden verkend. De resultaten van de verkenning
zullen worden gerapporteerd en vervolgens met het bedrijfsleven en de provinciale
overheden worden besproken.

Onderzoek naar de dynamiek van het bloei-inductieproces van plantesoorten met een vernalisatiebehoefte

10209
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

R. Booij
E.J.J. Meurs
PAGV
1994-1996

Het onderzoek bij knolselderij richt zich dit jaar op de invloed van factoren op de
snelheid waarmee een zekere mate van inductie teniet kan worden gedaan. Intussen
is gebleken dat de inwerkingsduur van een lage temperatuur, nodig voor volledige
inductie, gelijk is bij 7 weken oude planten en kiemplanten. Dit maakt het mogelijk
het onderzoek met betrekking tot de stabiliteit van de inductie voort te zetten bij
kiemplanten, hetgeen uit efficiëntieoverwegingen aantrekkelijk is. Allereerst wordt
nagegaan of oudere planten, welke in het verleden geïnduceerd zijn geweest, maar
waarvan de inductie weer geheel teniet is gedaan, dezelfde lage-temperatuurbehoefte hebben als planten van dezelfde leeftijd, maar zonder eerder geïnduceerd
te zijn geweest. Daarnaast zal het effect van de temperatuur op de snelheid waarmee de inductie weer teniet wordt gedaan,worden onderzocht en het effect van de
lengte van de fotoperiode op desnelheidvan dit proces.
De interactie tussen de mate van inductie, verkregen bij lage temperatuur en de
lengte van de fotoperiode na inductie bij prei en witlof zal nogmaals worden uitgevoerd, maar dan bij een lagere temperatuur tijdens de na-inductie fase. Dit laatste is
met name voor witlof noodzakelijk, omdat bij temperaturen van 18°Cen hoger, een
eerder verkregen inductie, niet tot expressie komt.
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Ontwikkeling, standaardisatie en documentatie van methodieken voor de
studie van de dynamiek van beworteling van veldgewassen
10123
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.L Smit, P.de Willigen
J.Groenwold, G. Brouwer
ROOTACTION-partners inEU
EU-AIR -III
1994-1997

Het project heeft als doel de bestaande en in ontwikkeling zijnde methodieken voor
de bestudering en beschrijving van bewortelingspatronen en wortelfuncties in beeld
te brengen. Een 'concerted action' (ROOTACTION) is daarvoor gestart. Als voortzetting van de inventarisatie van werkzaamheden en knelpunten bij de partners
zullen lopende veldexperimenten worden afgestemd en waarnemingen gecoördineerd.
Tevens zal een begin worden gemaakt met het samenstellen van het Handbook dat
de beschrijving van methoden moet bevatten. Daarvoor zal een satelliet-bijeenkomst
worden gehouden bij het 14 th Long Ashton International Symposium on Plant Roots,
from cellsto systems (11-15 september).
De invoering van een elektronisch netwerk voor informatie-uitwisseling wordt overwogen.

Evaluatie van kwaliteit en opbrengst van brouwgerst onder verschillende
weersomstandigheden en op verschillende locaties in Europa
10206
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

C.Grashoff
H.G. Smid
1993-1995

In de afgelopen twee jaar hebben we onze experimenten geconcentreerd op de
effecten van lichtgebrek op de korrelaanleg bij gerst. Daarbij is vastgesteld dat de
korrelaanleg zeer gevoelig is voor lichtgebrek tijdens de fase van halmstrekking.
Deze experimenten zijn van belang voor de toetsing van het fundamentele modelconcept dat het uiteindelijke aantal plant-organen (in dit geval korrels) bepaald
wordt door de beschikbare hoeveelheid assimilaten tijdens de aanlegfase van deze
organen. In een afsluitend veldexperiment willen we twee effecten van lichtgebrek
tijdens halmstrekking ontrafelen: 1) lichtgebrek geeft kleinere aren; 2) lichtgebrek
geeft meer 'lege' korrels binnen een aar. De hypothese die we willen toetsen is:
effect 1beïnvloedt dewerkelijke korrelaanleg entreedt alvroeg in defasevan halmstrekking op; effect 2 beïnvloedt de bevruchting van de korrels en treedt pas laat in
deze fase op,vlak voor de 'open' bloei.

17

PROGRAMMA 216

WERKPLAN 1995

Devalidatie van het gerstmodel zal worden afgerond. Verder zullen we de regionale
verschillen in brouwkwaliteit (korreIgrootte, eiwitgehalte) verkennen, onder meer
met behulpvan weersgegevens van het sterk uitgebreide AB-DLO-WEATHER-systeem.
De serie rapporten en publikaties over het kwaliteitsonderzoek aan granen zetten
we voort. Omdat dit deels gebeurt in nauwe samenwerking met dr. L.F. d'Antuono
(universiteit van Bologna, Italië), is bij de EU een uitwisselingsbeurs aangevraagd
voor een werkbezoek aan Bologna. In samenwerking met mw F. Dreccer (Universiteit
van Buenos Aires, Argentinië) publiceren we het kasonderzoek uit 1993 naar de
'source/sink'-relaties in individuele aren. Daarnaast zal de publikatie over de C02-respons van granen en peulvruchten in Agrobiologische Thema's 9 (1993) worden
bewerkt tot een publikatie in een wetenschappelijk tijdschrift.
Ontwikkeling van methoden en aanpassing en beheer van de onderzoekslijtrusting van het 'Wageningen Rhizolab'

10228
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

J.Groenwold,A.L.Smit
G.Versteeg (LUW),J.van Kleef
TFDL-DLO,LUW-vakgroepen Agronomie en
Theoretische Produktie-ecologie
1990-1995

Devolgende projectgebonden experimenten zullen in 1995worden voortgezet:
- Onderzoek naar de effecten van een verhoogd C0 2 -gehalte in de atmosfeer op de
hergroei van gras {Lolium perenné) na een winterperiode en na maaien (project
10137). Het onderzoek in dit meerjarige experiment richt zich vooral op de
koolstofbalans,wortelgroeidynamiek en dewater- en nutriëntenopname;
- De invloed van abiotische factoren op tolerantie voor het aardappelcysteaaltje
(project 10210). In dit experiment zal de invloed van de bodem-pH en aaltjes op
de beworteling, wateropname en nutriëntenopname worden bestudeerd;
- De invloed van heterogeniteit in ruimte en tijd van wortelgroei, water en nutriënten op opname en benutting door gewassen in geïntegreerde teelten (project
10211). In het rhizolab zal de invloed van de hoeveelheid en de plaatsing van stikstof (0- 1 0 cm -mv en 30-40 cm -mv) op de benutting worden onderzocht in een
opeenvolgende teelt van spinazie en kroten. Stikstofonttrekking uit verschillende
bodemlagen en bewortelingspatronen zullen intensief worden gevolgd;
- Onderzoek naar de factoren die lachgasemissie uit grasland beïnvloeden bij verwijdering van nitraat uit de grond via denitrificatie (LUW-TPE). De invloed van de
stikstofbemesting en de grondwaterstand op de emissie van lachgas en methaan
zal worden bestudeerd. Daarnaast wordt de bewortelingsdynamiek gevolgd en
het nitraatgehalte in het bodemvocht periodiek gemeten;
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- Kwantitatieve studie naar de groei en stikstofhuishouding van vanggewassen met
het oog op een betere stikstofbenutting in plantenteeltsystemen (LUW-TPE en
LUW-Agronomie). Gedurende het winterseizoen 1994/1995wordt onder het vanggewas winterrogge de nitraatuitspoeling gemeten bij verschillende stikstofgiften.
De stikstofonttrekking uit verschillende bodemlagen en de bewortelingspatronen
zullen verder intensief worden gevolgd. Daarnaast zal periodiek de gewasfotosynthese en lichtonderschepping worden gemeten.
De resultaten van het onderzoek naar de vergelijking tussen de hoeveelheid anorganische N (N m j n ) bepaald in bodemvocht (onttrokken via keramische cups en/of
microporeuze slangetjes) en de anorganische N bepaald in grondmonsters zullen tot
een publikatie worden afgerond.
Hetzelfde geldt voor de in de eerste drie jaar verzamelde gegevens omtrent bewortelingsdiepte, snelheid van beworteling en bewortelingsintensiteit van verschillende
gewassen.
Detechnische en financiële mogelijkheden zullen worden onderzocht om op langere
termijn het fotosynthesemeetsysteem uit te breiden van vier naar acht bakken.
De invloed van abiotische factoren op tolerantie voor het aardappelcysteaaltje
10210
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.J. Haverkort
F.J.de Ruijter
IPO-DLO,HLB
LNV-AT (Herstructureringscommissie Drenthe)
1994-1996

Dit project beoogt voornamelijk de oorzaken van de invloed van toenemende schade
door aardappelcysteaaltjes bij verhoogde pH te onderzoeken en teelttechnische
maatregelen aan te dragen om dit effect te verkleinen. In samenwerking met het
HLB in Assen werden een aantal proeven uitgevoerd rond het thema pH en
Ca-opname die onlangs chemisch zijn geanalyseerd. De statistische en tekstuele
verwerking is voorzien in 1995. De pH-cysteaaltjes proeven van het HLB, het 1RSen
het AB-DLO zijn geanalyseerd en de verwerking tot een publikatie is afgerond.
Proeven onder de overkapping hebben aangetoond dat er een interactie is tussen
bodem-pH en de aanwezighed van aaltjes. Deze interactie die geen gevolg is
calciumionen (gips gaf niet het pH-effect te zien), is mogelijk een gevolg van een
verslechterde wortelgroei en/of nutriëntenopname. Om dit te onderzoeken zullen
een aantal proeven worden uitgevoerd. Een veldproef op het pH-trappenproefveld
in de Veenkoloniën met als doel het pH-effect voor een zestal rassen verschillend in
tolerantie voor G. pallida bij verschillend aanbod van fosfaat en verschillende
besmettingsniveaus te toetsen. Er zal een proef worden uitgevoerd met een
'split-root'-systeem in potten in de kas waarbij de helft van het wortelstelsel in een
met aaltjes besmette grond zal groeien om het effect van compensatie aan te tonen.
_
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Ten slotte is een proef in het Wageningen Rhizolab voorzien om de invloed van pH
en aaltjes op de beworteling van een aardappelgewas te bestuderen. Daartoe
worden in vier compartimenten in de bovenste 30 cm al dan niet doorstraalde grond
(om de aaltjes te doden) met een pH van 4,5 en 6,5 aangebracht. De invloed van
deze behandelingen op wortelgroei en opname van water en nutriënten wordt
nagegaan om het mechanisme van toenemende schade bij hogere pH'ste verklaren.
Voor dit onderzoek is een sub-project ingediend bij de Herstructureringscommissie
Drenthe dat in 1993 is gehonoreerd en medio 1994 voor twee jaar aanvangt. Het
voorziet in de financiering van een assistent op het AB en het uitvoeren van de veldproeven op de van het 1RSovergenomen pH-trappenproeven door het HLB in 1994
en 1995: 'Onderzoek naar het mechanisme van toenemende schadegevoeligheid van
het aardappelcysteaaltje door pH-verhoging'. Naast het pH-effect zullen publikaties
over de invloed van aardappelcysteaaltjes en abiotische factoren (droogte, pH) op de
nutriëntenopname en doorworteling van de bodem gereed worden gemaakt.
Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van nieuwe
oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen
10201
Projectleider(s):
W.J.M. Meijer
Medewerker(s):
E.W.J.M. Mathijssen,A.D.H. Kreuzer
Samenwerking met:
CPRO-DLO,ATO-DLO, IPO-DLO, PAGV
Medefinancier(s):
EU-Eclair;Nationaal Oliezadenprogramma
Looptijd:
1990-1994, verlengd 1995
Het oliezadenprogramma is formeel in 1994 afgesloten, echter het AB-project loopt
in 1995 nog door, omdat in 1994 personele capaciteit verschoven is naar andere
projecten. In dit gewasfysiologische onderzoek iseen aantal soorten getoetst op hun
mogelijkheden en knelpunten. Het werk isgeconcentreerd op twee typen processen:
- de plantontwikkeling en sturing daarvan door daglengte en temperatuur bij
zeven soorten. Dit onderzoek isafgerond met een AB-rapport;
- de gewasgroei en produktvorming. Dit onderzoek is beperkt tot optimale groeiomstandigheden en geconcentreerd op drie soorten: Crambe, Dimorphotheca en
Limnanthes. Dewaarnemingen zijn gericht op de gewaseigenschappen en processen die onder gunstige omstandigheden de produktie bepalen, namelijk: groei en
afsterving van het blad, de lichtinterceptie door de assimilerende delen, de lichtbenuttingsefficiëntie, de verdeling van de produktie over de organen en de
chemische samenstelling daarvan.
Het experimentele onderzoek is in 1994 afgesloten, de afronding met verslagen en
publikaties vindt in 1995 plaats. Voor Crambe zijn de plant- en gewaseigenschappen
en de relaties met omgevingsfactoren waargenomen en gekwantificeerd en in een
gewasgroeimodel verwerkt. Gepoogd wordt nog om de verkregen kennis van het
zaadvormingsproces in het model in te brengen en daarmee een AB-rapport van het
onderzoek aan Crambe af te ronden. Om de assimilatiestromen gedurende de zaad20
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vormingsfase bijDimorphotheca enLimanthes in beeld te brengen, ishetexperimentele onderzoek afgesloten met 13 C0 2 -labelingsproeven. Deresultaten zijn eind1994
beschikbaar. Naverwerking vandegegevens worden AB-rapporten voor beide soorten afgewerkt entwee publikaties geschreven inwetenschappelijke tijdschriften.

Groei enfunctioneren vanhetwortelstelsel vanmaïs inrelatie totde benutting enverliezen vanstikstof

10608
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

Looptijd:

J.J.Schröder
L.tenHolte,F.Meijboom, G.Brouwer
PAGV
FOMA

1991-1995

In de Nederlandse rundveehouderij wordt maïs aangemerkt alseen hoogproduktief,
betrouwbaar en betrekkelijk gemakkelijk te telen ente verwerken gewas. De teelt
van maïs kan evenwel met veel stikstof(N)-verlies gepaard gaan. Reductie van de
N-bemesting kan deze verliezen beperken maar kost ook opbrengst. Voor een
optimale groei heeft maïs namelijk al in eenjong stadium eenhoog aanbod vanN
nodig. Lang niet alle N wordt echter door het gewas opgenomen. Dit heeft tot
gevolg dat reeds bij bemesting volgens advies, na de oogst veel N in de bodem
achterblijft. Deze N kan bijdragen aanverontreiniging van grond- en oppervlaktewater. Literatuuronderzoek heeft het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat een
onvoldoende temporele en ruimtelijke afstemming tussen actieve wortels en
concentraties van minerale Neen belangrijke rol speelt bij de slechte N-benutting.
Daarnaast zijn er in de literatuur aanwijzingen te vinden dat de N-opname door
wortels alszodanig niet steeds optimaal verloopt.
Voor het ontwikkelen vaneenteeltwijze die het milieu minder belast, zal metbehulp vaneendoor DeWilligen ontwikkeld model worden nagegaan bijwelke combinatie vantemperatuur, neerslag enteeltwijze op eenhoge danwel lage N-benutting gerekend moet worden. Vanwege devergelijkbare problematiek bijeen aantal
vollegrondsgroenten wordt voor hetsimuleren aansluiting gezocht bijproject 10231.
De resultaten vanonderzoek in hetWageningen Rhizolab (1992en 1993)zullen tot
enkele publikaties worden bewerkt. Deresultaten vanhet onderzoek naar de plaatsing van dierlijke mest (1993 en 1994) zullen worden verslagen en tot publikatie
worden bewerkt. Opproefboerderij 'De Marke' zalhetveldonderzoek rond de plaatsingseffecten van dierlijke mest nog een jaar worden herhaald. De modelverkenningen naar de lange-termijneffecten van een restrictieve bemesting op de opbrengst van maïs en de verliezen naar het milieu zullen tot een publikatie worden
bewerkt.
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Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw:
optimale bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief
10641
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Schroder
PAGV, LEI-DLO, IKC-AGV,DLV
LNV-AT
1989-1995

Door PAGV, IKCen DLVwerden tussen 1990en 1993 LEI-DLO en AB-DLO geïntegreerde bedrijfssystemen voor de akkerbouw geïntroduceerd en ondersteund op 38 'innovatiebedrijven'. Deop basis hiervan gepubliceerde rapporten zullen worden bewerkt
tot een eindrapport. Behalve deelname in het redactieteam van dit eindrapport, zal
de AB-DLO-bijdrage bestaan uit het schrijven van een hoofdstuk over de mineralenbenutting op de betrokken bedrijven en een hoofdstuk over het gebruik van meervoudige doelprogrammering als instrument voor het ontwerpen en aanpassen van
bedrijven en het inzichtelijk maken van de teeltechnische, milieukundige en economische consequenties.
Onderzoek naar de gewasfysiologische aspecten van opbrengstderving bij
een aantasting door wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

10232
A.L.Smit
J.T.W.M.Dorssers
PAGV, IPO-DLO,PD
Additioneel Onderzoekprogramma MJPG (LNV-DWK)
1991-1995

Het AB-DLO-onderzoek op het gezamenlijke proefveld te Baexum (PD, PAGV en
IPO-DLO) is het afgelopen jaar beëindigd. Op dit zwaar met M. chitwoodi besmette
perceel is het afgelopen jaar de gewasontwikkeling bij erwten in relatie tot de zaaitijd onderzocht. Getracht is meer inzicht in het proces van schadeontwikkeling te
verkrijgen door de werking van granulaten te onderzoeken. Het project zal dit jaar
worden afgesloten nadat de gegevens en de monsters van de drie opeenvolgende
proefveldjaren verwerkt zijn. De gegevens van het proefveld zullen in combinatie
met de kasproefgegevens in enkele wetenschappelijke publikaties worden verwerkt.
De basisgegevens zullen samengevat worden in een Nederlands-talige publikatie.
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De invloed van heterogeniteit in ruimte en tijd van wortelgroei, water en
nutriënten op opname en benutting door gewassen, met name in geïntegreerde teelten

10211
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

A.L.Smit, P.de Willigen
D. Uenk, K. Groenwold
PAGV
1994-1997

In dit project wordt onderzoek uitgevoerd naar de benutting van stikstof onder omstandigheden dat stikstof, bodemvocht en beworteling niet op dezelfde plaats en
tijd of niet in de goede verhoudingen aanwezig zijn. Denitrificatie en uitspoeling van
stikstof kunnen dan het gevolg zijn.
In het Wageningen Rhizolab zullen heterogeniteitsaspecten bij twee gewassen
onderzocht worden. In onderzoek elders is aangetoond dat stikstof aanwezig in de
laag 15-30 cm slecht door spinazie benut wordt, zelfs in gebreksituaties. De vraag
hierbij is in hoeverre het wortelstelsel kwalitatief of kwantitatief een beperkende
factor is bij de opname van deze stikstof. Variatie zal aangebracht worden in hoeveelheid en plaats van de stikstof in het profiel.Spinazie laat na de oogst veel stikstof
in het profiel achter. Deze achterblijvende N zal zo goed mogelijk door volgteelten
moeten worden benut. In de Rhizolab-proefopzet zal de door spinazie niet opgenomen stikstof diep en ondiep over het profiel verdeeld zijn. Onderzocht zal worden in
hoeverre dit de opname door het volggewas kroten beïnvloedt.
De veldproef op proefboerderij 'Droevendaal', waarin beide gewassen eveneens na
elkaar geteeld worden, zalworden herhaald.
Een ander aspect van heterogeniteit zal onder geconditioneerde omstandigheden
worden uitgevoerd. Uit de literatuur is bekend dat het voor een goede benutting
soms nodig isom een startgift te geven (bijvoorbeeld bij vanggewassen). Dit gegeven
lijkt in bepaalde gevallen niet goed met de huidige modellen voor N-opname verklaard te kunnen worden. In een potproef zal daarom gedetailleerd gemeten worden hoe opname, beworteling en concentratie van de stikstof in het bodemvocht
verloopt in de eerste fase van de groei (gewas). Daaruit kan afgeleid worden in
hoeverre heterogeniteitsaspecten een rolspelen.
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Fysiologie van de zaadvorming bij grasgewassen

10205
Projectleiding :
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.W.Warringa, W.J.M. Meijer
M.J. Marinissen
LUW-vakgroep Agronomie
NGC
1992-1996

Het project heeft tot doel de kennis en het inzicht in de basisprocessen van de zaadzetting en zaadvulling te vergroten. Het project beperkt zich tot de soort
Lolium perenne. In 1994 zijn drie experimenten uitgevoerd die grotendeels in 1995
zullen worden uitgewerkt.
In het de eerste helft van 1995 zullen twee kasproeven worden uitgevoerd, gericht
op het vaststellen van een eventuele concurrentie tussen bloempjes binnen een aar.
De oudere bloempjes remmen wellicht de jongere in hun ontwikkeling, maar ook
een remming van de oudere door de jongere bloempjes is mogelijk. Een belangrijke
vraag is verder wat het effect van het ongelijke bloeitijdstip en afrijpingmoment
binnen de aar isop de zaadvorming van deverschilende bloempjes.
In deze proeven zal dit onderzocht worden via manipulatie van de zaadvorming
door:
- wegnemen van vruchtbeginsels;
- bestuiving uitstellen/verhinderen. Uitstellen van bestuiving van de oudere bloempjes iseen manier om de bestuiving meer te synchroniseren.
De proeven vinden plaats bij twee lichtniveaus en met twee klonen.
De rest van de tijd zal besteed worden aan verwerking van de gegevens en rapportage in devorm van wetenschappelijke publikaties.
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Plantenfysiologie, produktvorming en
-kwaliteit van beschermde tuinbouwgewassen

Werktitel:
Plantenfysiologie, produktvorming en kwaliteit
Programmaleider(s):
Dr. D. Kuiper (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,PBG
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1997
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op de fysiologische achtergrond van produktvorming en kwaliteit in de beschermde teelten. De nadruk zal liggen op het bruikbaar maken
van kennis over de regulatie van relevante hormonale en morfogenetische processen,
teneinde de stuurbaarheid van de produkteigenschappen en de voorspelbaarheid
van de produktie te verhogen. De aanleiding zijn de toenemende eisen die aan
produktkwaliteit gesteld worden, en de beperkingen die de stringentere milieuwetgeving oplegt. Met het oog hierop zullen specifieke effecten van factoren als
licht (intensiteit en kwaliteit), temperatuur (som en verdeling), water en plantevoeding (sturing van groei en kwaliteit) onderzocht worden.
Het onderzoek richt zich ook op het identificeren van niet-chemische alternatieven
voor plantegroeistoffen die in de teelt- en naoogstfase worden gebruikt. Kwalitatief
betere en bedrijfsmatig efficiëntere produktvorming stelt ook hoge eisen aan het
uitgangsmateriaal in de teelt en aan de fysiologische conditie van het gewas tijdens
de teelt. In dit kader zal binnen dit programma onderzoek plaatsvinden naar
bruikbare plantenfysiologische kwaliteitsparameters.
Aanleiding
Deaanleiding tot het programma isde toegenomen zorg voor het duurzaam gebruik
van produktiemiddelen, de gewenste beperking van de inzet van chemische
middelen voor gewasbescherming, en de bevordering van de produktkwaliteit.
Daarnaast dwingen marktontwikkelingen tot de introductie van nieuwe produkten
en nieuwe gewassen, en het aanbieden van veilige produkten van hoge concurrerende kwaliteit. Vooral in de hoogtechnologische tuinbouwsector is een snelle
toepassing van resultaten uit het fundamenteel plantkundig onderzoek van levensbelang om zowel actuele problemen op te lossen als om de concurrerende landen op
het vlak van produktiekosten en -kwaliteit vóór te blijven. Dit vereist een opti25
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malisatie van de teeltomstandigheden, in combinatie met plant- en gewaseigenschappen, teneinde in beperkende produktieomstandigheden de opbrengst en
kwaliteit op een voldoende niveau te handhaven. De kennis op dit gebied is veelal
fragmentarisch van aard. Dit programma richt zich op een aantal deelgebieden
(signaaloverdracht, hormoonfysiologie, koolstofhuishouding en plantevoeding),
waarover de benodigde kennis zal worden verzameld en toepasbaar gemaakt voor
praktijksituaties. De aanpak omvat zowel de kwantificering en fysiologische onderbouwing van door teeltingrepen (licht, klimaat, plantevoeding, plantegroeistoffen)
opgeroepen plantreacties op plant- en orgaanniveau, als het ophelderen van delen
van betrokken signaaltransductieketens op celniveau.
De probleemstelling kan als volgt worden samengevat. De korte- en lange-termijneffecten van ingrepen in de teelt worden veelal empirisch bepaald, en de effecten
laten zich niet eenvoudig combineren en extrapoleren in nieuwe omstandigheden.
De teeltomstandigheden die zijn aangepast aan de plant- en gewaseigenschappen
kunnen niet optimaal worden gebruikt, doordat onvoldoende inzicht aanwezig is in
de samenhang van de betrokken mechanismen. Daardoor blijft ook de volledige
benutting achterwege van de potentie van de gewassen en tuinbouwprodukten in
beschermde teelten die worden uitgevoerd met inachtneming van de milieurestricties.
Doel
Doel van dit onderzoek is het aanreiken van kennis voor het optimaliseren van de
produktvorming en -kwaliteit bij beschermde tuinbouwgewassen. De te leveren
prestatie ishet analyseren en/of oplossen van problemen op het gebied van produktvorming en -kwaliteit. Hiervoor is inzicht nodig in de regulatie van morfogenetische
processen en groei van organen, die de produktie en kwaliteit van planten en
plantorganen, zoals bloemen, vruchten en wortels, bepalen. Bij de regulatie van dit
soort processen spelen groeiregulatoren, licht, plantevoeding en plantbelasting een
belangrijke rol.
Toetsbare subdoelstellingen zoals gedefinieerd vanuit de hoofddoelstelling zijn:
- het formuleren van de minimale energie-input tijdens de teeltfase, die nodig is
voor de ontwikkeling van een produkt met devereiste kwaliteit en houdbaarheid;
- het ontwikkelen van methoden voor bepaling van parameters, die indicatief zijn
voor de inwendige kwaliteit van tuinbouwprodukten;
- het formuleren van teeltadviezen, die een optimale produktvorming en -kwaliteit
beogen door het gericht sturen van water en nutriënten, en die gericht zijn op de
minimalisering van de input van nutriënten;
- het ontwikkelen van niet-chemische actoren om de chemicaliën te vervangen die
nu toegepast worden bij sturing van de groei.
Dit programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen, aangevuld door
bijdragen uit hettuinbouwbedrijfsleven.
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Het effect van Na+-stress op de permeabiliteit in ionentransport door de
plasmamembraan van wortel- en bladcellen van glastuinbouwgewassen

10122
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

M. Blom-Zandstra
J.van Hattum, J.T.M. Koot
RUU, VU,RUG, PBG
1994-1997

Vanwege de noodzaak om de belasting van het milieu door lozingen van afvalwater
terug te dringen, worden steeds meer gewassen op recirculerende voedingsoplossingen geteeld. Door deze teeltwijze kan echter NaCI in de voedingsoplossing accumuleren, waardoor al na een korte teeltperiode zoutschade bij planten kan optreden. Groeireductie en kwaliteitsverlies kunnen hiervan het gevolg zijn. In dit project
wordt vooral gekeken naar het mechanisme vanzouttolerantie bij paprika.
Experimenten van het afgelopen jaar hebben aangetoond dat de natriumopname
door wortels van paprikaplanten en de distributie ervan over verschillende onderdelen van de plant sterk gereguleerd zijn. Natrium accumuleert voornamelijk in de
mergcellen van de stengel, waardoor natriumconcentraties in de bladeren en vruchten laag blijven. Het blijkt dat na een periode van natriumstress het spoelen met een
Na-vrije voedingsoplossing duidelijk effect heeft op de iongehalten (Na+, K+en Ca++)
en ionsamenstelling van alleen het merg van de stengel en de wortels. De gegevens
zullen verder worden uitgewerkt en in een model gezet, waarin de wisselwerking
tussen de vijf belangrijkste compartimenten van de plant kwantitatief worden
uitgedrukt. De dynamiek van natriumtransport, -opslag en remobilisatie zal hierin
eveneens worden bekeken. De resultaten zullen worden verwerkt tot een publikatie.
De resultaten geven aan dat transport via xyleem- en floëembanen sterk gereguleerd
is en in belangrijke mate de verdeling van ionen in de hele plant bepaalt. Het
mechanisme van deze regulatie is nog onbekend. Zowel het bestuderen van het
'lange-afstands'-(macro)transport als de belading en ontlading van de transportwegen vanuit of naar de begeleidende cellen zijn relevant om meer inzicht te krijgen
in de distributie van ionen over de plant. Erzal een relatie worden gelegd tussen het
macrotransport van natrium en het microtransport door de opnamesystemen van de
wortelcellen, stengelmergcellen en bladcellen ook individueel te bestuderen.
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De rol die hormonen spelen bij de produktiviteit van rozenenten
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

10106
J.A. Dieleman (AIO), D. Kuiper, J.Tromp (LUW)
F.W.A.Verstappen, E. Davelaar
CPRO-DLO, LUW-vakgroepTuinbouwplantenteelt, PBG
Produktschap voor Siergewassen
1992-1997

In het afgelopen jaar isde weefselgevoeligheid van de entcultivar Madeion voor een
groot aantal verschillende cytokininen in kaart gebracht. Deze inventarisatie zal in
1995 in een publikatie verwerkt worden. Met deze gegevens kan een begin gemaakt
worden met het beantwoorden van de vraag waarom de verschillende cytokininen
verschillen in effectiviteit. Met behulp van in 1994 verkregen gelabelde cytokininen
kunnen opname,transport en omzettingen van cytokininen gevolgd worden.
Om een totaalplaatje van de verschillende cytokininen in plantedelen als wortels,
blad, stengel, pluizen en grondscheuten en in xyleemsap te kunnen maken is in het
afgelopen jaar plantmateriaal van Madelon-Multic combinatieplanten in drie
verschillende ontwikkelingsstadia verzameld. In het begin van 1995 worden aan dit
materiaal in Uppsala, (Zweden) cytokininenbepalingen gedaan.
In 1995 zou duidelijk moeten worden of er een correlatie bestaat tussen groeikracht
en cytokininenconcentraties en zo ja, met welke cytokininen. Er wordt een groeiproef ingezet waarbij Madeion op een aantal onderstammen wordt geënt. De groei
en ontwikkeling wordt gevolgd en cytokininenconcentraties in het bloedingssap
worden bepaald. Methodisch komen de gehaltes aan isopentenyladenine en
isopentenyladenosine aan de orde, evenals de kwantitatieve bepaling van
dihydrozeatine en dihydrozeatineriboside met behulp van ELISA.

Dynamiek van water en nutriënten in gesloten, recirculerende teeltsystemen, met name systemen gebaseerd op zandbedden
10606
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

M. Heinen
K. Harmanny
PBG-Naaldwijk
DWK GPP/MJP-G project 67
1991-1995

Het doel van dit project is het formuleren en valideren van een simulatiemodel voor
water-, nutriënten- en gashuishouding in gesloten, recirculerende teeltsystemen in
de glastuinbouw. Het werk valt uiteen in twee delen:de ontwikkeling van het model
geschiedt bij AB-DLO en de uitvoering van experimenten vindt plaats op het PTG.
Fysische karakterisering van het substraat vindt plaats bij AB-DLO.
De jaren 1991 - 1993 zijn gebruikt om de diverse onderdelen van het model op te
zetten en om de benodigde gegevens in diverse experimenten te verzamelen. De
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eerste gegevensverwerking, de aanzet tot fysische karakterisering van het substraat,
en vervolg van de modelontwikkeling hebben in 1994 plaatsgevonden.
Het jaar 1995 wordt gebruikt om het project af te ronden door rapportage in een
proefschrift en wetenschappelijke publikaties. De beoogde hoofdstukindeling is
reeds eerder gegeven in het werkplan 1994 (AB-DLO, Werkplan 1994, p. 12-13).
Tevens zal de fysische karakterisering van het gebruikte substraat afgerond worden.
Het betreft experimenten met de 'outflow'-methode en een verzadigde doorlatendheidsmeting. Gedurende het jaar 1995 zullen nieuwe werkzaamheden binnen het
DLO-programma 217voorgesteld worden op basisvan reedsaanwezige plannen.

Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van
sierteeltprodukten
10105
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

W.J.R.M.Jordi
G.M.Stoopen, E.J. Breukink
1991-1995

De houdbaarheid van A/stroemer/a-snijbloemen wordt hoofdzakelijk bepaald door
de bladveroudering (bladvergeling). Deze treedt vaak al op voordat er sprake is van
bloemverwelking. Debladvergeling kan tegengegaan worden door voorbehandeling
met gibberellinen (GA). Bij het onderzoek naar het mechanisme van GA-opname in
bladcellen issinds augustus 1994door E.J.Breukink gebruik gemaakt van pure lipidevesicles. Dit onderzoek wordt 1-3-1995 afgerond. In 1995 worden daarnaast de
laatste publikaties voor dit project geschreven.

De rol van gibberellinen bij de bloeiïnductie in Spathiphyllum spec.
10109
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.J.R.M.Jordi
G.M. Stoopen.
PBG,LUW-vakgroep Plantenfysiologie
PBG (aangevraagd)
1995-1998

Eén van de problemen bij de teelt van potplanten is de spreiding van het
bloeitijdstip. Bij de potplant Spathiphyllum is aangetoond dat gibberellinen (GA)
bloei kunnen induceren. Deze behandeling vertoont echter nog vele ongewenste
neveneffecten. Wij stellen ons tot doel door verwerving van kennis omtrent GAgeïnduceerde bloei te komen tot een optimalisering van de GA-behandeling.
Daarnaast zal gepoogd worden te komen tot een niet-chemisch alternatief voor de
GA-behandeling. Het onderzoek bij AB-DLO zal zich richten op de volgende aspecten:
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(1)bloeiïnductie realiseren in kleinere of deelplantsystemen;
(2)specificiteitsstudies met verschillende GA's;
(3)bestudering van transport en metabolisme van toegediende GA;
(4)bestudering van de relatie tussen endogene GA-gehaltesen bloeiïnductie.
Het praktijkonderzoek aan bloeiïnductie door GA's start 1-1-1995 op het PBG en
wordt door PVSgefinancierd.
Na een literatuurstudie (3 maanden) wordt in 1995 een begin gemaakt met het
uitvoeren van (1) en (2). Daarnaast wordt in het kader van dit project in 1995 een
inspanning geleverd voor een verdere ontwikkeling van de expertise op het gebied
van de endogene GA-analyses.
Interactie tussen stuurlicht en gibberellinen bij de bladvergeling van
Alstroemeria
10118
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

I.F.Kappers (OIO),W.J.M.R.Jordi,F.M. Maas,
L.H.W.van der Plas(LUW),W J . Vredenberg (LUW)
G.M.Stoopen,J.A.R. Davies
LUW-vakgroep Plantenfysiologie
LNV-DWK, NWO-SLW
1993-1997

In het afgelopen jaar ishet effect van gibberellinen en rood licht op bladveroudering
van Alstroemeria-bladeren in snijbloemen en modelsystemen in kaart gebracht.
Over deze resultaten zal een publikatie worden geschreven.
Dewerkhypothese isdat rood licht via fytochroom de endogene gibberellinen-gehaltes beïnvloedt. Om dit te onderzoeken is het afgelopen jaar de extractie, zuivering
en bepalingsmethode voor gibberellinen uit Alstroemeria-bladeren geoptimaliseerd.
Met deze techniek zullen de verschillende gibberellinen in Alstroemeria-bladeren
onder bladvergeling-inducerende (donker, vèrrode belichting, GA-syntheseremmers)
als bladvergeling-remmende (rood licht, GA-toediening) condities worden bepaald.
Vervolgens wordt een aantal gibberellinen kwantitatief bepaald.
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Regulatie van de genexpressie betrokken bij wortelinitiatie van appel in
vitro
10107
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

W.M.van der Krieken
J.Kodde, M.H.M. Visser, L. Leegstra
COWT,CPRO-DLO,Max Planck Inst. Keulen, Swedisch
Univan of Agricultural Sciences, Dept. of Horticulture
Alnarp, Univan College Dublin, Dept. of Botany
(Ierland), University of Minnesota St. Paul,Dept. of
Horticultural Sciences, KUN (vakgroep Moleculaire
Plantenfysiologie), University of Bonn, Botanisch
Instituut
1992-1996

De auxine-geïnitieerde beworteling van stekken in vivo en in weefselkweek vormt
een van de grootste hinderpalen bij vegetatieve vermeerdering. Binnen dit project
wordt het bewortelingsprobleem op twee niveaus, een moleculair/fysiologisch en
een biotechnologisch, bestudeerd.
Moleculair/fysiologisch onderzoek isgericht op de identificatie van genen die een rol
spelen bij auxine-geïnduceerde wortelregeneratie en de sturing van de expressie van
deze genen. De volgende genen worden onderzocht: (1) genen specifiek voor
auxine-onafhankelijke groei (axi-genen; tabaksweefsel getransformeerd met deze
genen bewortelt beter dan wildtype tabak) (2) het rol-B gen van Agrobacterium
rhizogenes (verhoogt auxine-gevoeligheid) (3) het ETR1-1mut. gen (neemt de
remmende werking van ethyleen op wortelvorming weg) (4) de auxl- en aux2-genen
(verhogen endogene auxin- concentratie in het weefsel). Deze genen (1 t/m 4)
worden in eerste instantie getest intabaksweefsel waarin zeconstitutief of waarin ze
tijdelijk (induceerbaar) tot expressie komen. Het induceerbare systeem maakt gebruik
van de Tet-promotor. Deze promotor start de genexpressie nadat tetracycline in het
weefsel binnenkomt. De meest geschikte genen in het tabakssysteem (die leiden tot
de grootste toename in aantal wortels) zullen gebruikt worden om de beworteling
van recalcitrant bewortelende planten te verbeteren.

Ontwerp van hormoonconjugaten voor sturing van ontwikkelingsprocessen
in planten
10129
Projectleider(s):
W.M.van der Krieken
Medewerker(s):
J.Kodde, M.H.M.Visser, L. Leegstra
Samenwerking met:
COWT,KUN-vakgroep Moleculaire Plantenfysiologie
Looptijd:
1995-1999
Veel ontwikkelingsprocessen in planten kunnen door toediening van plantehormonen niet optimaal gestuurd worden.Voorbeelden hiervan zijn: verwelking van
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bloemen, regeneratie van adventieve scheuten en wortels, inductie en ontwikkeling
van somatische embryo's, bladvergeling, bloeiinductie, enz. Modificatie van de
plantehormonen kan diens werking versterken. De activiteit van een plantegroeiregulator (plantehormoon) hangt af van: (1) de opname, (2) het transport, (3) het
metabolisme en (4) de gevoeligheid van het weefsel. Bij het ontwerpen van hormoonconjugaten (aan één dragermolecuul worden veel hormoonmoleculen geconjugeerd, zodanig dat na opname het hormoon weer reguleerbaar van het dragermolecuul afgesplitst kan worden) kan rekening gehouden worden met deze parameters (in het geval van bloemverwelking worden geen hormonen maar remmers
van de ethyleensynthese gekoppeld). Zo zal de opname en het transport verhoogd
kunnen worden door het hormoonconjugaat beter water-oplosbaar te maken, het
metabolisme van het hormoon in de plant (metabolisme resulteert meestal in inactivering) kan door een zogenaamde 'slow-release-werking' (het continu en langzaam
vrijkomen van het hormoon van het conjugaat) afgeremd worden.
Het eerste onderwerp is het tegengaan van bloemverwelking. Gezocht wordt naar
de meest geschikte combinatie van dragermolecuul en ethyleen remmer.

Ontwikkeling en toepassing van auxineconjugaten als bewortelingshormoon
10134
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.M.van der Krieken
J.Kodde, M.H.M.Visser, L. Leegstra
26 bedrijven die actief zijn in in vivo- en in vitrovermeerdering of in biotechnologie
SENTER-BTOC
1994-1996

Voor tal van processen waarbij de huidige natuurlijke en synthetische auxinen
onvoldoende respons geven, bieden auxineconjugaten perspectieven (via de conjugaten kan in de weefsels een hogere concentratie actief hormoon verkregen
worden). De processen die onderzocht worden zijn de beworteling van stekken
in vivo en in vitro en het gebruik in plantenbiotechnologisch onderzoek waarbij
auxinen ingezet worden. In samenwerking met 26 bedrijven is besloten een
onderzoeksproject te starten naar de toepassingsmogelijkheden van diverse typen
auxineconjugaten. De taakverdeling is hierbij de volgende: AB-DLO ontwikkelt en
test de auxineconjugaten als 'controlled-release sources' voor actieve auxines
(polariteit, stabiliteit, bewaarbaarheid, oplosbaarheid, de opname in de plant,
afsplitsingskinetiek en het effect op een aantal ontwikkelingsprocessen in de plant).
Met een aantal gewassen worden bij AB-DLO bewortelingsexperimenten uitgevoerd
om de bruikbare concentratierange van de conjugaten vast te stellen. De samenwerkende bedrijven testen de verbindingen uit in de praktijksituatie. Dit wordt
gedaan met van te voren opgestelde protocollen (opgesteld na overleg tussen ABDLOen het bedrijf).
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Gestart is met de synthese van de conjugaten. Op een aantal bedrijven kan in het
begin van 1995gestart worden met het uittesten.

Enzymatische immunotoetsen voor plantenregulatoren
10104
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D. Kuiper
vacature
PBG
1995-1997

Het opengaan van rozen, hun levensduur en hun kleurbehoud zijn componenten van
de houdbaarheid en sierwaarde in de naoogstfase. Deze zogenaamde uitwendige
kwaliteit isafhankelijk van de in de teeltfase opgebouwde inwendige kwaliteit. Dit is
de resultante van de hoeveelheid en beschikbaarheid van voorraadstoffen en de
plantconditie. Voor het telen op produktkwaliteit moet deze gedefinieerd worden in
termen van benodigde bouwstoffen en energie, zodat het mogelijk is deze in de
teeltfase in te bouwen. In dit jaar zal zo'n budget worden opgesteld voor de roos
'Madelon' en zal de efficiëntie bestudeerd worden, waarmee deze roos de
inwendige kwaliteit opbouwt.

Groeiregulatie van de bloemknopopening
10116
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D. Kuiper
S.A. Ribót
PBG,LUW-vakgroep Plantenfysiologie
1993-1996

Deslechte bloemknopopening van 'Madelon'-rozen op de vaaswordt (mede) veroorzaakt door een te geringe sink-activiteit van de bloem. De bloem bestaat op het
moment van afsnijden uit drie groepen petalen, die getypeerd worden al naar
gelang hun behoeften om individueel, losvan de rest van de bloem, tot een normale
(=in vivo) strekking te komen. Detijdelijke behoefte aan gibberellinen (GA) van elke
petaal om te kunnen strekken is terug te voeren op de GA-afhankelijkheid van de
sucrose- en glucose-opname van de petalen. Proeven met ponsjes hebben aangetoond dat dit het actieve deel van het opname-systeem betreft. Dit systeem zal
verder beschreven worden met behulp van de specificiteit van het systeem voor
verschillende GA's. Protoplast-isolatie gevolgd door opname-experimenten met
gelabelde verbindingen zullen uitgevoerd worden ter afronding van dit project.
Vergelijkbare experimenten zullen, zoals al eerder, met de goed openende roos
'Sonia' worden gedaan.
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Uit diepgevroren petalen van bloemen van intacte rozen, die zich in verschillende
stadia van de bloemknopopening bevinden zijn in een herhalingsexperiment de
plasmamembraan-fracties geïsoleerd en geanalyseerd op totaal lipide- en eiwitgehalte en op de samenstelling van vrije sterolen, sterolesters. De analyses van de fosforlipiden en de daarmee veresterde vetzuren zullen vervolgd en afgerond worden.
Met het uitwerken van de gegevens en met de verslaglegging in de vorm van publikaties zal dit project afgesloten worden.

Minimale bolomvang en bloeibaarheid bij bloembolgewassen
10135
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D. Kuiper
LBO,ATO-DLO
1995-1996

Een literatuurstudie zal verricht worden met als doel inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid om onderzoek te gaan verrichten met als doel de optimalisatie van de
bloeibaarheid en van de 'source/sink'-relatiesvan bloembolgewassen. Zodoende worden leemtes in de kennis en nog benodigde expertiseontwikkeling geïnventariseerd.
In dit kader zullen ook de doelgroepen benaderd worden. Erzal tevens een conceptonderzoekprogramma worden opgesteld, dat een bijdrage wil leveren aan een
duurzamer en schoner produktieproces in de bollenteelt.

Definiëring en sturing van de inwendige kwaliteit van roos tijdens de teelt
10102
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D. Kuiper
vacature
PBG
1995-1997

Het opengaan van rozen, hun levensduur en hun kleurbehoud zijn componenten van
de houdbaarheid en sierwaarde in de naoogstfase. Deze zogenaamde uitwendige
kwaliteit isafhankelijk van de in de teeltfase opgebouwde inwendige kwaliteit. Dit is
de resultante van de hoeveelheid en beschikbaarheid van voorraadstoffen en de
plantconditie. Voor het telen op produktkwaliteit moet deze gedefinieerd worden in
termen van benodigde bouwstoffen en energie, zodat het mogelijk is deze in de
teeltfase in te bouwen. In dit jaar zal zo'n budget worden opgesteld voor de roos
'Madelon' en zal de efficiëntie bestudeerd worden, waarmee deze roos de
inwendige kwaliteit opbouwt.
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Regulatie van groei en bloemontwikkeling van rozen met licht
10108
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

F.M. Maas,J.A. Bakker
C.M. Brand
PBN
PVS,NOVEM, Landbouwschap
1992-mei 1996

De bloemknopontwikkeling en bloemtakkwaliteit van kasrozen wordt beïnvloed
door licht. Lichtkwantiteit, -kwaliteit en daglengte kunnen van doorslaggevende betekenis zijn voor de uitgroei van een bloemknop. Geringe lichthoeveelheden en lage
rood/vèrrood-verhoudingen van het licht kunnen leiden tot een toename van het
aantal loze scheuten of een vertraagde ontwikkeling van de bloemknoppen. Het
ontstaan van loze scheuten is een gevolg van de abortie van bloemknoppen in een
jong stadium van hun ontwikkeling. De doelstelling van dit project is meer inzicht te
krijgen in de fysiologische processen via welke het licht de ontwikkeling van de
bloemknop beïnvloedt. Dit inzicht moet leiden tot het aanreiken van efficiëntere belichtingsstrategieën, waarmee in de rozenteelt bij een verminderde inzet van energie
voor assimilatiebelichting eenzelfde bloemtakopbrengst kanworden gerealiseerd.
Door middel van belichtingsproeven zal in klimaatcellen worden onderzocht in hoeverre de bloemknopontwikkeling in roos 'Mercedes' kan worden gestimuleerd door
dagverlenging met stuurlicht met verschillende rood/verrood verhoudingen. In het
geval van duidelijke stuurlichteffecten op de bloemontwikkeling zal de veronderstelde relatie bloemknopontwikkeling en assimilatenbeschikbaarheid worden getoetst. Van verschillende plantdelen zullen de veranderingen in gehaltes oplosbare
suikers en zetmeel tijdens de ontwikkeling van de planten in kaart worden gebracht.
Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven zal de mogelijke invloed van stuurlicht
op het suikertransport in de plant tijdens de cruciale ontwikkelingsfase van de
bloemknop nader worden gekwantificeerd door middel van puls-label-experimenten
met 1 4 C0 2 of 13 C0 2 .
De gegevens van eerdere experimenten zullen worden uitgewerkt voor publikatie in
rapportvorm enwetenschappelijke artikelen.
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Milieuvriendelijke sturing plantvorm sierteeltgewassen door temperatuur
en licht
10103
Projectleider(s):
F.M. Maas
Medewerker(s):
Vacature
Samenwerking met:
PBG
Medefinancier(s):
PVS(aangevraagd in kader MKV-gelden)
Looptijd:
1995-1997
Proeven van zowel het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroenten (PBG) als van
een aantal buitenlandse onderzoeksinstituten hebben aangetoond, dat overmatige
stengelstrekking tenminste bij een aantal sierteeltgewassen behalve door het
gebruik van groeiregulerende chemicaliën, ook kan worden verminderd door de
planten te telen bij een hogere nacht- dan dagtemperatuur (negatieve DIF), of dagelijks bloot te stellen aan een korte temperatuurverlaging (kouval). Doel van het project is meer inzicht te verkrijgen in de fysiologische processen die aan deze temperatuureffecten ten grondslag liggen, en in de mogelijkheden DIF en kouval bij verschillende groeiomstandigheden en plantesoorten toe te passen. Assimilatenverdeling,
waterhuishouding, regulatie rekbaarheid celwand en gibberellinen worden verondersteld een belangrijke rol te spelen bij de realisatie van het temperatuureffect op
de stengelstrekking van planten.
Het project zal worden gestart met een aantal verkennende experimenten waarin
het effect van dag- en nachttemperatuur op de stengelstrekking van Fuchsia zal
worden bestudeerd. In klimaatkamers zal onder nauwkeurig gedefinieerde temperatuur-, luchtvochtigheid- en lichtcondities worden vastgesteld hoe het stengelstrekkingsproces verloopt, zowel binnen één etmaal als over meerdere dagen. Voor het
gedetailleerd volgen van de lengtegroei zal gebruik worden gemaakt van 'linear displacement transducers'. Indien deze experimenten een reproduceerbaar en voldoende groot effect van temperatuur op de stengelstrekking van Fuchsia laten zien,
zal een begin worden gemaakt met het kwantificeren van de beschikbaarheid en
verdeling van assimilaten en water in de plant, alsmede van de gevoeligheid van de
planten voor in de praktijk toegepaste groeiregulatoren, in relatie tot de groei van
de planten bij verschillende dag-en nachttemperaturen.
Vruchtzetting, vruchtgroei en drogestofverdeling van paprika in relatie tot
het kasklimaat
10114
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

L.F.M. Marcelis
L.R. Baan Hofman-Eijer
LUW-vakgroep Tuinbouwplantenteelt, PBG
1993-1996

Bij de paprikateelt treden gedurende het groeiseizoen sterke fluktuaties in de
vruchtproduktie op die niet direct gerelateerd zijn aan het weerbeeld van de periode
_
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voorafgaand aan de oogst. In dit project wordt uitgegaan van de werkhypothese dat
de fluctuaties in vruchtproduktie vooral een gevolg zijn van een onregelmatige
zetting van de vruchten; daarnaast kan ook het gelijktijdig afrijpen van vruchten van
verschillende leeftijden een rol spelen. De vruchtzetting, de vruchtontwikkeling en
de drogestofverdeling zullen onderzocht worden in relatie tot de sink/sourceverhouding en het kasklimaat. Het verkregen inzicht zal kunnen bijdragen aan een
betere sturing van deze processen en minimalisering van de produktiefluctuaties.
Een goede bestuiving blijkt de zetting en groei van een vrucht te bevorderen. Echter
bestuiving van de éne vrucht lijkt de groei van de volgende vrucht te remmen. Dit
fenomeen zal nader onderzocht worden.
Er zal nagegaan worden in hoeverre remming van de vegetatieve groei door
bijvoorbeeld ringen of buigen van stengels de vruchtzetting kan stimuleren. Ook zal
onderzocht worden in hoeverre correlatieve inhibitie (remming van uitgroei van het
éne orgaan door een ander orgaan) door apex of bladeren een rol speelt bij
vruchtzetting.
Er zal een oriënterend onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van een
(semi) in w'fro-systeem van bloemen en/of vruchten om de invloed van verschillende
factoren zoals suiker- en hormoongehaltes op vruchtzetting en -ontwikkeling te
bestuderen.

Effecten van groeiomstandigheden op het optreden van voosheid bij radijs
in relatie tot de groei, ontwikkeling en drogestofverdeling
10117
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

L.F.M. Marcelis, D.R. Verkerke
M. Wijlhuizen
LUW-vakgroep Tuinbouwplantenteelt, PBG
Landbouwschap
1993-1995/(1996)

Hoewel in wisselende mate, doet zich ieder jaar opnieuw het probleem voor dat partijen radijs niet aan devereiste kwaliteit voldoen,doordat een aanzienlijk percentage
van de knollen voosheid vertoont. Het optreden van voosheid is tot dusverre vrij
onvoorspelbaar. Dit project richt zichvooral op het verwerven van meer inzicht in de
samenhang tussen enerzijds groei- en ontwikkelingssnelheid en drogestofverdeling
en anderzijds de omstandigheden waarin dit leidt tot voosheid.
Naast het ontstaan van voosheid gedurende de knolontwikkeling zullen de groeifasen en de groeistrategie van radijsplanten niet alleen onder verschillende constante
maar vooral ook onder wisselende klimaatcondities bestudeerd worden door middel
van groeianalyses. Hiermee zal inzicht verkregen worden in de snelheid waarmee de
verschillende delen van de plant zich in hun onderlinge verhouding ontwikkelen, en
op welke wijze voosheid en assimilatenverdeling gerelateerd zijn aan elkaar en aan
opkweekomstandigheden, plantleeftijd en plantkarakteristieken (NAR, LAR, etc). Dit
jaar zal vooral gekeken worden naar de effecten van korte perioden met hoge
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instraling, eventueel in combinatie met hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid.
Deze proeven zullen naar verwachting ook duidelijkheid geven in welke stadia een
plant het meest gevoelig is voor ontstaan van voosheid. Ook de invloed van EU op
voosheid in relatie tot plantgroei enwateropname zullen onderzocht worden.
De resultaten zullen vastgelegd worden door publikaties in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

Effect van temperatuurverdeling binnen een kasgewas op sapstroom,
waterhuishouding en groei
10121
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.A.C.M.van de Sanden
J.J.Uittien
IMAG-DLO, Proefstation voor Groenteteelt en
Bloemisterij, LUW-vakgroep Tuinbouwplantenteelt
1995-1998

Het project beoogt, aan de hand van plantenfysiologische kennis, inzicht te verschaffen in de mogelijkheden tot energiebesparing, groei-sturing en verbetering van de
produktkwaliteit door toepassing van lokale (buis)verwarming (de zg. groei-buis).
Devoornaamste werkzaamheden zullen zijn:
- Een nadere uitwerking/formulering van de projectbeschrijving en werkhypothese
aan de hand van literatuurstudie en gesprekken met met name PBG en IMAG.
Eventueel vorm geven aan samenwerkingsverbanden;
- Oriënterend groeianalytisch onderzoek aan de effecten van lokale verwarming,
met name om een indruk te krijgen van de aard en grootte van effecten;
- Een voorlopige modelstudie, die inzicht kan verschaffen in de kwantitatieve
importantie van fysiologische relaties en effecten en richting moet geven aan het
experimenteel gedeelte van het project;
- Op basis van bovengenoemde 'desk-research' en oriënterend groeianalytisch onderzoek ontwerpen en voorbereiden van experimenten voor fysiologisch onderzoek aan onderliggende, door lokale temperatuur-verschillen beïnvloede en
groei-sturende processen, zoals waterhuishouding, droge-stofverdeling en strekkingsgroei met behulp van lokale stralingswarmte ofwel cuvetten, en het testen/
implementeren van sensoren,zoalsde sapstroommeter;
- Het uitwerken van onderzoeksresultaten en verwerken tot onderzoeksverslagen
en publikaties.
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Regulatie van groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening
bij teelt van tomaten op substraat
10111
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

B.W. Veen
A.G.M.Broekhuijsen, J.J. Uittien
PTG
1992-1995

Het doel van het project is de groei van tomateplanten en droge-stofverdeling over
blad, stengel,wortel en vruchten te sturen met de nitraatvoorziening. Daarbij is een
voorwaarde dat gedurende de experimentele periode een gedefinieerde optimale of
suboptimale nitraatvoorziening wordt gehandhaafd. Een voor dit doel ontwikkeld
meet- en regelsysteem wordt gebruikt om bij vier planten op vier niveaus stikstof te
doseren op grond van de dagelijks gemeten groei van de spruit bij optimale voorziening met de overige nutriënten. De aan elk van deze vier planten gedoseerde dagelijkse hoeveelheid nitraat wordt tevens gegeven aan een tweetal andere planten
waarvan de gewichtstoename niet wordt gemeten, maar waarvan verwacht wordt
dat zeeenzelfde groei zullen realiseren alsde plant die voor hun groei model staat.
Gegevens van afgelopen jaren waarvan nu ook de chemische analyses uitgevoerd zijn
zullen worden uitgewerkt en gebundeld in een aantal publikaties waarin enerzijds
de groeistrategie van tomaat wordt geanalyseerd en anderzijds de effecten van
suboptimale nitraatvoorziening op groei en stofverdeling zal worden beschreven. De
invloed van nitraatdosering op groei zal worden beschreven door groeianalyse
waarbij fysiologische (NAR) en morfologische (LWR en SLA) grootheden worden
onderscheiden. Verschillen in NAR zullen worden onderbouwd met fotosynthesemetingen op plantniveau en op bladniveau, uitgevoerd in samenwerking met
Schapendonk.
Er zal in mindere mate beperking van de nitraatvoorziening worden aangelegd dan
in voorgaande experimenten, waar meest 50% reductie in de nitraatgift werd opgelegd. Het doel isbij beperkte nitraatgift reductie in groei te voorkómen en daarnaast
de voorkeur om drogestof te investeren in vruchten te behouden. De experimenten
zullen gedurende langere tijd worden voortgezet, en wel tot de produktie van rijpe
vruchten, om de stikstofbehoefte ook tijdens deze periode te kunnen kwantificeren.
De invloed van nitraat op de assimilatenverdeling zal worden bestudeerd door gelijktijdige pulslabeling met 1 3 C0 2 en 1 5 N0 3 " van planten die verschillend van nitraat zijn
voorzien.
Naast een verschuiving in de stofverdeling is ook het nitraatgehalte van de plant bij
slechts geringe reductie in de nitraatgift in sterke mate gereduceerd. In een vergelijkbare proef met sla zal worden nagegaan of continue dosering met suboptimale
hoeveelheden nitraat evenals bij tomaat nitraatophoping voorkomt bij gelijkblijvende groei.
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Kwaliteitsverbetering van witlof door sturing van de mineralenhuishouding
gedurende de kropontwikkeling
10130
Projectleider(s):
B.W. Veen
Medewerker(s):
A.J. Monster
Samenwerking met:
PAGV
Medefinancier(s):
Landbouwschap
Looptijd:
1995-1999
Dit jaar zal de eerste fase van een driejarig witlofonderzoekvoorstel worden
uitgevoerd dat tot doel heeft het opsporen van sleutelprocessen die bepalend zijn
voor de kwaliteit van de witlofkrop. Het gaat daarbij om de kwaliteitsafwijkingen
roodverkleuring, bruinrand en bruine pit. De hypothese zal worden getoetst dat een
lokaal tekort in de voorziening van calcium genoemde kwaliteitsafwijkingen
veroorzaakt. De distributie van mineralen, met name calcium zal worden
gekwantificeerd in relatie met de ontwikkeling van de witlofkrop. Het gaat daarbij
zowel om mineralen die vanuit de wortel tijdens de trek naar de krop worden
geredistribueerd als om tijdens de trek vanuit de voedingsoplossing opgenomen
mineralen. Vastgesteld zal worden hoe calcium over de verschillende delen van de
krop (afzonderlijke bladeren en pit) wordt verdeeld, welke factoren daarbij van
invloed zijn en hoe deze verdeling in de tijd tijdens een trek en ook tijdens het
trekseizoen verandert. De nadruk zal daarbij liggen op de invloed van de
kropontwikkeling, waarbij vooral de verhouding bladgroei/pitgroei zal worden
gevarieerd. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen reeds in de wortel
aanwezig calcium en calcium dat tijdens de trek uit de voedingsoplossing wordt
opgenomen door gebruik te maken van gepulseerde voeding met 45Ca. Een
vergelijking zal worden gemaakt tussen een roodgevoelig ras en een bruine pit
gevoelig ras,waarvan bekend isdat ze onder andere verschillen in ontwikkeling van
de pit. Behalve door rasverschillen zal de kropontwikkeling ook worden beïnvloed
door bewaarduur en bewaartemperatuur. Detrek zal worden uitgevoerd in twee bij
AB-DLO aanwezige kleine trekcellen waarin de samenstelling van de voedingsoplossing en de omgevingsfactoren onafhankelijk van elkaar kunnen worden
gevarieerd. Dewitlofwortels zullen worden geleverd door het PAGV die ook voor de
verschillende bewaarcondities zorgdraagt. De eerste fase van het project zal worden
afgesloten met een rapport waarin tevens de voortzetting van het project wordt
gemotiveerd in het licht van deverkregen resultaten.
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Plantenbiochemie, inhoudstoffen en
inwendige produktkwaliteit

Werktitel:
Plantenbiochemie en inhoudstoffen
Programmaleider(s):
Dr.J.P.F.G.Helsper (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1996
Samenvatting
Het programma beoogt, via inzicht in de biochemische en fysiologische achtergronden, te komen tot een optimalisering van de accumulatie van kwaliteitsbepalende inhoudstoffen in landbouwprodukten. Dit inzicht kan worden verworven
door onderzoek naar de chemische identiteit, de biosynthese, het metabolisme en de
enzymologie van deze inhoudstoffen.
Aanleiding
Dekwaliteit van akker- entuinbouwprodukten neemt, naast het aspect opbrengst, in
toenemende mate in importantie toe. Inhoudstoffen bepalen voor een belangrijk
deel deze produktkwaliteit. De belangstelling voor agrificatiegewassen zorgt voor
een extra impuls voor onderzoek aan nieuwe gewassen met specifieke inhoudstoffen. Een teeltmatig of genetisch sturen van de accumulatie van inhoudstoffen kan
sterk bevorderd worden door inzicht in de teeltkundige, genetische, biochemische en
fysiologische achtergronden van de biosynthese en het metabolisme.
Inhoudstoffen met een negatief effect op de kwaliteit, zoals fytotoxinen en antinutritionele factoren, moeten in concentratie verlaagd of totaal verwijderd worden.
Componenten met een positief kwaliteitseffect op bijvoorbeeld smaak en geur moeten op een optimaal niveau aanwezig zijn in het eindprodukt en substraten voor de
verwerkende industrie in zo hoog mogelijke concentraties. Naast de genetische
potenties bepalen ook de uitwendige teeltomstandigheden, al of niet door de mens
gestuurd, de uiteindelijke concentratie aan inhoudstoffen, die vervolgens weer
beïnvloed kan worden tijdens de naoogstfase.
Doel
Doel van dit onderzoekprogramma in engere zin is om inzicht te verwerven in de
chemische identiteit van kwaliteitsbepalende inhoudstoffen en in de biosynthese, het
metabolisme en de enzymologie die betrokken zijn bij de accumulatie hiervan.
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De waarnemingen zullen worden vastgelegd in wetenschappelijke tijdschriften en
vakbladen, waar toepasselijk in een proefschrift of in tussentijdse rapportages aan de
financier. De gevonden resultaten zullen tevens geëvalueerd worden op hun
maatschappelijke toepasbaarheid.
Het programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen.

Biochemisch en fysiologisch onderzoek naar de regulatie van de carvonopbrengst bij karwij en dille

10124
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.J. Bouwmeester, J.P.F.G. Helsper, W.J.M. Meijer
M.C.J.M. Konings,J.A.R. Davies
CPRO-DLO,PAGV,Van Hall Instituut, Institute of
Biological Chemistry (Pullman,VS)
Commissie herstructurering akkerbouw Noorden des
lands
1994-1996

In de eerste maanden na de start van het project is in samenwerking met enkele
leden van de groep van prof. Rodney Croteau van het Institute of Biological
Chemistry, Washington State University Pullman (VS), bij karwij de activiteit van de
drie bij de biosynthese van carvon en limoneen betrokken veronderstelde enzymen
aangetoond. In 1995 zal verder worden gewerkt aan de bevestiging van de
'pathway' en de karakterisering van de betrokken enzymen. Er zal worden bepaald
wat de relatie istussen de ontwikkeling van de zaden, de activiteit van de betrokken
enzymen en de vorming van carvon en limoneen (uitgedrukt als de incorporatiesnelheid van 14C uit 14C-sucrose; te meten met behulp van het in eerder
onderzoek ontwikkelde semi in v/fro-systeem). Bepaald zal worden of veranderingen
in de diverse enzymactiviteiten verantwoordelijk zijn voor veranderingen in het
accumulatiepatroon van carvon en limoneen en of daarmee ook te verklaren is dat
carvon en limoneen beide voor ongeveer de helft de totale hoeveelheid etherische
olie bepalen (en niet zoals aantrekkelijk zou zijn: meer carvon dan limoneen).
Onderzocht zal worden of afnemende enzymactiviteit of substraatlimitering
verantwoordelijk is voor het stoppen van de carvon- en limoneenaccumulatie
geruime tijd vóór de oogst. Dille en tweejarige karwij zullen worden vergeleken met
de tot nu toe voor het biochemische onderzoek gebruikte eenjarige karwij. Er zal
begonnen worden met enzymzuivering wat ook van belang isalsvoorbereiding voor
moleculair-biologisch onderzoek dat moet leiden tot een hoger carvongehalte.
Voor het gewasfysiologische deel van het project zal met behulp van de in de afgelopenjaren verzamelde gegevens een basisworden gelegd voor een gewasgroeimodel.
Eventueel ontbrekende gegevens zullen worden verzameld in experimenten in
samenwerking met het PAGV.
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Expertiseontwikkeling gasvloeistofchromatografie/massaspectrometrie
(GC/MS)
10120
Projectleider(s):
J.P.F.G.Helsper, W.J.R.M.Jordi, D. Kuiper
Medewerker(s):
J.A.R. Davies
Samenwerking met:
LUW-vakgroep Plantenfysiologie
Looptijd:
1993-1996
Dit project is in 1993 en 1994 gestart met GC/MS-analyses van verscheidene typen
gibberellinen (GA's). In 1995 zal dit gedeelte worden afgerond met het vaststellen
van de GC/MS-spectra en calibratiecurves van vijf, voor het onderzoek binnen de
afdeling, belangrijke GA's. Hierover en over de overige voor GC/MS-analysevan GA's
relevante expertise zal een rapportage verschijnen in de vorm van een handleiding.
Daarnaast zal gestart worden met GC/MS-analyses van terpenoïden, die voorkomen
in karwij (project 10124) of alsgeurstoffen in verscheidene sierbloemen. Deze laatste
activiteit dient ter voorbereiding van nieuw op te starten projecten aan dit thema
(o.a. fresia). De aard van de activiteiten binnen het project zal in de loop van 1995
verschuiven van een expertise-ontwikkelingsproject naar een dienstverlenende
faciliteit, waarbij de betreffende medewerker de verantwoordelijkheid krijgt voor
het operationeel houden van de apparatuur (beheer, troubleshooting). Hij zal zijn
kennis op peil houden door cursussen,enz.ten dienste van GC/MS-gebruikers.

Fysiologische en biochemische regulatie van de vorming van stootblauw
bij aardappel
10119
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

L.H.Stevens,J.P.F.G.Helsper, A.J. Haverkort
E.Davelaar, D. Uenk
Produktschap voor aardappelen
1993-1996

Wanneer aardappelen blootgesteld worden aan een mechanische schok kunnen er
direct onder de schil donker gepigmenteerde plekken ontstaan die als een ernstig
kwaliteits-probleem worden ervaren. Dit project beoogt het mechanisme van dit
verkleuringsproces op te helderen en vast te stellen welke fysiologische en
(bio)chemischefactoren hierbij een rol spelen.
In 1995 zullen de karakterisering en chemische analyse van het geïsoleerde stootblauwe pigment worden afgerond. Hierbij is de belangrijkste doelstelling zekerheid
te verkrijgen omtrent de identiteit van de substraten voor blauwvorming. Er zal
onder andere gebruik gemaakt worden van NMR, en van labelingsexperimenten
waarin 14C-tyrosine aan de knol wordt toegediend.
Uit de oogst van 1994 liggen aardappelen van zes rassen in bewaring met verschillende stootblauwgevoeligheid (Bildtstar, Bintje, Diamant, Lady Rosetta,Van Gogh en
Agria), geteeld onder twee bemestingsregimes (hoge en lage K, N-gift) op zand en
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klei. Met dit materiaal wordt de relatie onderzocht tussen de stootblauwgevoeligheid van de knollen en gehaltes vrij tyrosine, eiwitgebonden tyrosine, chlorogeenzuur en koffiezuur, alsmede de activiteit van polyfenoloxydase (PPO). Tevens wordt
het verloop van de blauwgevoeligheid gedurende de bewaring bepaald. Aan de
hand van deze resultaten zal opnieuw een veldproef worden aangelegd, die tevens
de beschikbaarheid van biologisch materiaal voor de overige experimenten zal
garanderen.
Het is mogelijk dat de mechanische schok de biosynthese of afbraak van potentiële
substraten voor blauwvorming initieert. Ook zou hierdoor de expressie van het voor
blauwvorming essentiële enzym PPO geactiveerd kunnen worden. Het optreden van
deze processen zal onderzocht worden bij knollen die een gestandaardiseerde stoot
krijgen toegediend. Verder zal worden nagegaan of eventuele remmers van PPO, of
remmers van de kleuringsreactie een rol spelen bij blauwvorming.

Sturing van de accumulatie van smaakcomponenten in tomaat door
stuurlicht en gibberellinen
10100
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

J.P.F.G.Helsper, F.M. Maas
J.A.R.Davies
PBG Naaldwijk
1994-1997

Verschillende typen plantegroeistoffen (gibberellinen, cytokininen, auxinen) worden
aan tomateplanten toegediend hetzij opgelost in de voedingsoplossing, via
injecteren in de vruchten of via sprayen op bladeren of bloeiwijzen. De effecten van
deze behandelingen op het versgewicht, de drogestofgehalten van wortel, stengel,
blad en vruchten zal worden gemeten, evenals de gehalten aan smaakbepalende
suikers (zetmeel,sucrose,glucose en fructose) en organische zuren (malaat, citraat) in
de vrucht. Tevens zal onderzocht worden welke effecten deze behandelingen
hebben op de morfologie van de tomateplant (afwijkingen in bloeiwijzen, aantal
vruchten, abortie). Daarnaast zal worden bepaald wat de effecten zijn van de
behandelingen met plantegroeistoffen op fotosynthese, respiratie en transpiratie.
Indien effecten van plantegroeistoffen worden waargenomen zullen enzymactiviteiten die een mogelijke rol spelen bij de accumulatie en verdeling van smaakbepalende suikers en organische zuren,worden bepaald.Van de betrokken enzymen
worden de volgende als het meest relevant beschouwd: zure invertase, sucrosefosfaatsynthase, sucrosesynthase, fructose-1,6-bisfosfatase. Ook zullen mogelijk
a-amylase, 'starch synthase' en ADPglucose-pyrofosforylase worden gemeten. In
overleg met het PBGNaaldwijk zal worden bepaald wat de optimale oogststadia zijn
in relatie tot betrouwbaarheid van de experimentele resultaten.
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Vorming van lipiden en erucazuur in hauwen en embryo's van koolzaad
10112
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

J.A.Wilmer (AIO),J.P.F.G.Helsper, W.J.R.M.Jordi,
L.H.W,van der Plas(LUW)
J.A.R. Davies
Bundesanstalt für Getreide, Kartoffel- und Fettforschung (Münster, BRD),LUW-vakgroep Plantenfysiologie, CPRO-DLO
DLO
1992-1997

Uit experimenten met zomerkoolzaad is gebleken dat bij een lagere temperatuur
(15°C) meer erucazuur wordt ingebouwd in de zaadolie van koolzaad dan bij een
hogere temperatuur (25°C). Soortgelijke stimulerende effecten zijn bekend van
abscissinezuur (ABA). Beide effecten kunnen worden veroorzaakt door preferente
incorporatie van erucazuur bij assemblage van triglyceriden of door een verhoogde
synthese van dit vetzuur.
Om deze opties te onderzoeken en te kunnen onderscheiden is het noodzakelijk om
te beschikken over een systeem waarin factoren als temperatuur, hormonen en substraatbeschikbaarheid te manipuleren zijn. Inmiddels zijn hiervoor microsporenafgeleide embryos getest. Hierin is het temperatuureffect niet waarneembaar, maar
wel het effect van ABA. Met dit systeem moet het mogelijk zijn dit jaar een beeld te
verkrijgen welke enzymen bepalend zijn in de regulatie. Hiertoe worden bepalingen
gedaan aan de activiteit en substraatspecificiteit van de acyltransferases, die vanuit
acyl-CoA en glycerol-3-fosfaat glycerolipiden synthetiseren en aan de activiteit van de
elongases die oliezuur omzetten in erucazuur.
Daarnaast worden mutanten van Arabidopsis in ABA-perceptie en -metabolisme
getoetst op temperatuurgevoeligheid in relatie tot oliesamenstelling. Tevens wordt
bestudeerd of een interactie bestaat tussen temperatuur en ABA of dat ze onafhankelijk van elkaar het erucazuurgehalte bepalen.
In de eerste helft van het jaar worden de resultaten van de temperatuurwisselingsexperimenten voor publikatie gereedgemaakt, daarnaast worden ook de resultaten
van de ABA-gerelateerde experimenten verwerkt tot een manuscript.
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Nutriëntenbeheer:

landbouw, milieu en natuur
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Stikstofstromen in grasland in relatie tot
produktie en milieu

Werktitel:
Stikstofstromen in graslandecosystemen
Programmaleider(s):
Ir. H.G.van der Meer (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,SC-DLO
Aanvangsjaar:
1992
Eindjaar:
1996
Samenvatting
In dit programma wordt onderzocht op welke wijze de verliezen van stikstof op
produktiegrasland tot de gewenste niveaus kunnen worden teruggebracht met zo
gering mogelijke gevolgen voor grasopbrengst en -kwaliteit.
Aanleiding
De sterke stijging van de stikstoftoevoer op grasland gedurende de afgelopen
decennia heeft enerzijds geleid tot een forse toename van de grasopbrengst en de
dierlijke produktie, anderzijds tot grote verliezen van stikstof naar de atmosfeer
(ammoniakvervluchtiging en denitrificatie) en naar het grond- en oppervlaktewater
(uit- en afspoeling) en tot sterke afname van de soortenrijkdom (flora en fauna) van
graslanden. Deze negatieve effecten vragen een beperking van het gebruik van stikstof en mogelijk ook aanpassing van het graslandgebruik. Doelen tot vermindering
van stikstofemissies zijn gepubliceerd in het Nationaal Milieubeleidsplan, de
Structuurnota Landbouw, het Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissie van de
Landbouw, de Derde Nota Waterhuishouding en het Rijn- en Noordzee Actie
Programma. Met de thans beschikbare kennis isechter niet nauwkeurig aan te geven
tot welk niveau de stikstoftoevoer op grasland moet worden beperkt en welke
aanvullende maatregelen nodig zijn om onder verschillende omstandigheden te
voldoen aan de milieuDoelen (zie Advies Commissie Stikstof). Dit geldt in het
bijzonder voor beweid grasland. Het onderzoek zal zich daarom vooral richten op
kwantificering van de effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen.
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van betere methoden
van stikstofmanagement op grasland.
Doel
De primaire Doel van dit programma om aan te geven op welke wijze de emissies
van stikstof op produktiegrasland tot de gewenste niveaus kunnen worden
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teruggebracht met zo gering mogelijke negatieve gevolgen voor grasopbrengst en kwaliteit.
Op produktiegrasland zal hiertoe de meeste aandacht worden besteed aan kwantificering van de effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen. Met de
resultaten van dit onderzoek wordt een nauwkeuriger afstemming van de stikstofdosering mogelijk en kan tevens vastgesteld worden of beperking van beweiding
noodzakelijk is. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van
methoden en hulpmiddelen voor een beter stikstofmanagement op grasland.
Dit programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen; daarnaast iser en
substantiële bijdrage van FOMA.

De ontwikkeling van een melkveebedrijf op zandgrond bij stringente
milieunormen

10300
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M.Aarts,A.B.Meijer (PR),E.Biewinga (CLM)
T. Baan Hofman, L.ten Holte
CLM,PR,SC-DLO,RIVM
LNV,VROM, Landbouwschap, Produktschap voor de
Zuivel
1990-1995

Het onderzoek op het proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu 'De Marke' heeft
als doel binnen stringente milieuvoorwaarden en bij redelijke werk- en leefomstandigheden voor mens en dier, tot een economisch optimale bedrijfsopzet en bedrijfsvoering te komen. In 1992 is gestart met een bedrijfssysteem dat volgens verkennende berekeningen het beste aan de Doelen voldoet. Dit systeem wordt beoordeeld
op landbouwkundig, milieuhygiënisch en economisch functioneren en wordt verder
ontwikkeld in de richting van de gestelde doelen.
Evenals in 1993 en 1994wordt een belangrijk deel van het onderzoek gericht op het
meten en verklaren van de produkties van de gewassen, van de bodemvruchtbaarheid en van de nutriëntenstromen die daarmee verband houden. Het onderzoek
naar nutriëntenstromen wordt in nauwe samenwerking met SC-DLO en RIVM uitgevoerd.Ten behoeve van dit onderzoek iseen gezamenlijk meetprogramma opgezet.
In 1995 zal meer aandacht worden besteed aan de gevolgen van het geringe
P-overschot van het bedrijf op de P-toestand van de bodem en de opbrengsten en
P-gehalten van de gewassen. Om te verkennen in hoeverre de benutting van P uit
dierlijke mest is te verbeteren door een betere plaatsing van mest wordt een proefveld aangelegd in maïs. Op een perceel met een lage P-toestand wordt rijenbemesting met dierlijke mest o.a. vergeleken met een volleveldstoepassing. Op een perceel
met een zeer hoge P-toestand wordt nagegaan in hoeverre het geheel of
gedeeltelijk achterwege laten van bemesting met fosfaat invloed heeft op de
gewasopbrengst, de P-opname door het gewas en de P-huishouding van de bodem.
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Deze proef dient om na te gaan hoe een te hoge P-toestand van de bodem
verantwoord kan worden gesaneerd.
Op 'De Marke' wordt deteelt van bieten (1jaar) en maïs (2 of 3jaar) afgewisseld met
die van gras (3jaar). Een deel van het grasland van 'De Marke' is blijvend. Extra aandacht zal worden besteed aan de specifieke N-behoefte en de N-benutting van
gewassen bij wisselbouw. Dit onderzoek zal aansluiten bij dat in project 10305.
Een belangrijke taak van AB-DLO isde milieuhygiënische prestaties van het bedrijf te
evalueren. Dat moet in 1995 gebeuren in verband met de evaluatie van de eerste
fase van het onderzoek en ter voorbereiding van de tweede fase (1996 - 2001).
Daarom zal in 1995veel tijd worden besteed aan het opstellen en beschrijven van N-,
P- en K-stroomdiagrammen van het bedrijf en haar componenten. De gerealiseerde
nutriëntenstromen zullen worden vergeleken met de verwachte stromen, dus met de
resultaten van de in het bedrijfsplan beschreven modelberekeningen.
Beperking van het gebruik van kunstmest en aangekocht voer op melkveebedrijven
10308
Projectleider(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

H.G.van der Meer, T. Baan Hofman
The Danish Institute of Plant and Soil Science (Foulum,
Denemarken); Ente Regionale per la Promozione e lo
Sviluppo dell'Agricoltura (Pozzuolo del Friuli, Italië);
Proefstation voor de Rundveehouderij (Lelystad);
Scottish Agricultural College (Dumfries, Schotland);
Centro de Investigaciones Agrarias Mabegondo
(LaCoruna, Spanje)
EU-AIR
1993-1996

In het kader van dit project wordt het door EU-AIR medegefinancierde project
'Reducing inputs and lossesof nitrogen and energy on dairy farms' gecoördineerd en
wordt een deel van het daarin geplande onderzoek uitgevoerd. Doel van het
EU-project is het verminderen van de overschotten op de nutriëntenbalansen van
melkveebedrijven door de nutriëntenkringlopen beter te sluiten. Het onderzoek is
daarbij vooral gericht op:
- verbetering van de stikstofbenutting door het vee door strategische bijvoedering
van gras en gras/klavermengsels (versen geconserveerd);
- vermindering van de nutriëntenaanvoer via voeraankopen door vergroting van
het aandeel op eigen grond verbouwde voeders;
- verbetering van de benutting van nutriënten uit drijfmest, in het bijzonder op
gras/klaver-weiden en maïs.
Bij AB-DLO onderzoeken we de benutting van nutriënten uit drijfmest door een
mengsel van Engels raaigras en witte klaver. De twee daartoe in 1993 op de
proefboerderij 'Droevendaal' aangelegde proeven worden ongewijzigd voortgezet.
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In proef 2092 wordt de benutting van N, Pen Kuit drijfmest onderzocht bij vier verschillende methoden van mesttoediening en een op P-evenwicht afgestemde mestgift (de P-gift is gelijk aan de geschatte P-opbrengst in het gewas). In de andere
proef (2099) onderzoeken we de effecten van emissie-arme mesttoedieningstechnieken en tijdstip van mesttoediening op de produktie en samenstelling van het
gras/klaver-mengsel en op de bijdrage van de klaver aan de drogestof- en
N-opbrengsten. Beide proeven zijn van belang voor de ontwikkeling van ecologische
melkveehouderij; proef 2092 levert bovendien informatie over de gevolgen van
strikte evenwichtsbemesting.
In 1995 wordt een begin gemaakt met integratie van de in het kader van dit
EU-project verkregen resultaten van onderzoek.

De rol van de niet-geoogste gewasdelen in de stikstofhuishouding van
grasland
10305
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.G.van der Meer, J.G.Conijn,T.Baan Hofman
A. Hoogerbrugge, M.J.de Cock
FOMA
1993-1996

Doel van dit project is het kwantificeren van de turn-over van stikstof in de nietgeoogste bovengrondse delen en de wortels van gras. Netto vastlegging van stikstof
door produktie van deze gewasdelen speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de
stikstofhuishouding vanjong grasland. Bij scheuren van grasland komt een deel hiervan vrij en kan dan te hoge nitraatuitspoeling veroorzaken. Voor een beter stikstofmanagement op grasland iskwantificering van deze processen nodig.
In 1995zal literatuuronderzoek worden uitgevoerd naar gegevens over: (1) de verdeling en herverdeling van assimilaten en stikstof over de verschillende delen van een
grasgewas; (2) de samenstelling van verschillende soorten afgestorven materiaal
(wortels, blad, stengeldelen); en (3) de snelheid waarmee de afgestorven gewasdelen
worden afgebroken en de erin aanwezige stikstof vrij komt. Bij dit literatuuronderzoek worden zoveel mogelijk resultaten van recent onderzoek meegenomen (o.a.
projecten 10113, 10137).
Het in 1994 gestarte experimentele onderzoek in de vruchtwisselingsproef met gras
en maïs op het ROCCranendonck wordt voortgezet. Dit betreft: (1) metingen van de
ontwikkeling van de wortel- en stoppelmassa en de hoeveelheid stikstof daarin van
in het voorjaar ingezaaid gras; (2) metingen voor het opstellen van stikstofbalansen
van in het voorjaar ingezaaid gras en maïs bij eenzelfde stikstofgift; en (3) in situmetingen van stikstofmineralisatie na scheuren van graszoden van verschillende leeftijd en stikstofbemestingsniveaus.
In de beweidingsproef op de proefboerderij 'Droevendaal' worden metingen voortgezet van stoppelmassa en -samenstelling in permanente kwadraten voor en na
beweiding of maaien. Hier wordt ook levend en dood materiaal gescheiden en
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geanalyseerd en zullen metingen worden uitgevoerd van de snelheid waarmee afgestorven materiaal wordt afgebroken en de erin aanwezige stikstof vrij komt.
De in dit project verkregen resultaten zullen worden gebruikt bij het ontwikkelen
van een grasgroeimodel.

Effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen van grasland

10304
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s)
Looptijd:

A.H.J.van der Putten
A. Hoogerbrugge, G. Mekking
NMI, PR,SC-DLO
FOMA
1993-1996

Doel van dit project is de kennis van de stikstofhuishouding van beweid grasland
zodanig te verbeteren dat concrete maatregelen kunnen worden aangegeven die
realisatie van zowel produktie- alsmilieuDoelen mogelijk maken.
Met als basis een inventarisatie van resultaten van eerdere beweidingsexperimenten
en verkennende modelberekeningen is de afgelopen twee jaar experimenteel
onderzoek uitgevoerd op de proefboerderij 'Droevendaal' waarbij aanvullende
gegevens omtrent de invloed van beweiding op de drogestofproduktie en stikstofhuishouding van grasland zijn verzameld. Dit betrof met name de effecten van het
niveau van stikstofbemesting en de urine van weidend vee op de grasproduktie, de
benutting van het gras en de stikstofhuishouding van het grasland. In samenwerking
met onderzoekers van de afdelingen Bemesting en Plantevoeding en Bodemfysica is
een proef opgezet waarin het lot van de in urine van weidende dieren uitgescheiden
stikstof gedetailleerd wordt gevolgd. In principe zal deze proef het komende jaar
worden herhaald. Daarnaast zijn gegevens verzameld over de drogestofopbrengst
van gras onder een beweidings- en een maairegime en zijn (nieuwe) methodieken
ontwikkeld waarmee ervaring isopgedaan.
In aansluiting hierop is, in samenwerking met onderzoekers van het SC-DLO, het PR,
het NMI en de afdeling Bodem- en Nutriëntenbeheer van AB-DLO, in 1994 gestart
met de opzet van een structuur van een grasgroei- en graslandgebruiksmodel
waarmee de effecten van beweiding op gewasproduktie en stikstofhuishouding
kunnen worden gesimuleerd.
In 1995 zal prioriteit gegeven worden aanverwerking en publikatie van de gegevens
uit beide voorafgaande proefjaren. Het experimentele werk zal in 1995worden afgerond. Dit zal worden gedaan door enkele aanvullende waarnemingen te verrichten
rond aspecten van grasgroei en het lot van de in urine uigescheiden stikstof waarvan
nog onvoldoende kennis beschikbaar is.Deze aanvullende waarnemingen zullen het
mogelijk moeten maken een meer verklarende invulling te geven aan het te ontwikkelen simulatiemodel. Daarnaast zal de in 1993 en 1994 binnen dit project ontwikkelde methode om urineplekken te traceren worden geëvalueerd en tot een publika-
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tie worden verwerkt. Bovendien zullen mogelijke verdere toepassingen van de
methode worden verkend.

Gebiedsgewijze integratie van akkerbouw en veehouderij: optimalisering
van meerdere doelen

10303
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

G.W.J.van deVen, H.van Keulen
E.R. Boons-Prins, N.J.G. Degenhardt
LUW-vakgroepen Dierlijke Produktiesystemen,
Agrarische Bedrijfseconomie en Sociologie Westerse
Gebieden, LEI-DLO
FOMA,NRLO
1993-1996

Sectorale en regionale scheiding van akkerbouw en veehouderij heeft geleid tot problemen met nutriëntenbalansen, onkruiden en bodemgebonden ziekten en plagen
en tot vermindering van natuur- en landschapswaarden. Gebiedsgewijze integratie
van akkerbouw en veehouderij, gericht op optimalisering van meerdere Doelen van
de landbouw, kan bijdragen aan een vermindering van deze problemen. Dit project
richt zich op de landbouwsectoren akkerbouw, melkveehouderij met grasland en
voedergewassen en varkenshouderij. Voor optimalisering wordt interactieve
doelprogrammering gebruikt. De inbreng vanuit de akkerbouw is tijdelijk weggevallen en daarom wordt het project in 1995 wat meer op de melkveehouderij en
nutriëntenstromen gericht.
In het derde jaar van dit project staan devolgende activiteiten centraal:
- Schrijven van aan het proefschrift verbonden wetenschappelijke publikaties.
- Een literatuurstudie naar P-stromen op melkveebedrijven en de interactie tussen
N en P;detaillering van de P-stromen in GRASMOD.
- Een bijdrage leveren aan het NRLO-project 'Input-output relaties en hun relatie
met de besluitvorming van boeren' dat in samenwerking met LEI-DLO en de
LUW-vakgroep Sociologie zal worden uitgevoerd. Hiervoor worden de verschillende op de afdeling beschikbare modellen in samenhang toegepast (optimaliseringsmodel,streefwaardenmodel en stofstromenmodel).
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Fysiologische eigenschappen betrokken bij genetische variatie in groeisnelheid en N-benutting bij Lolium perenne L.: respons van groei en koolstofmetabolisme op abiotische stressfactoren
10113
Projectleider(s):
A.J.C,deVisser
Medewerker(s):
M.J.de Koek
Samenwerking met:
RUU-vakgroep Botanische Oecologie en Evolutiebiologie), CPRO-DLO,Universität München (Lehrstuhl
für Grünlandlehre)
Looptijd:
1993-1996
De N-benutting door gras hangt nauw samen met de groeisnelheid. Intraspecifieke
genetische variatie in groeisnelheid van Engels raaigras wordt benut voor het onderzoek van de fysiologische mechanismen van regulatie van groeisnelheid. De fotosynthese is, veel meer dan C-reserves, van belang voor de bladexpansie. Simultane
'steady-state labeling' met 13C en 15N (samenwerking H. Schnyder, München) heeft
deze conclusie bevestigd en verwachte genotypische verschillen aangetoond.
Publikatie van deze resultaten krijgt hoge prioriteit, en omvat C- en N-assimilatenverdeling binnen de plant, assimilatenbenutting in meristeem van spruit en wortel,
en genotype-effecten. Samenwerking met Van der Meer en Baan Hofman (project
10305) zal ook enkele publikaties opleveren, o.a. over de rol van fotosynthese en
remobilisatie van opslag-koolhydraten bij de hergroei van vier cultivars/selecties in
het veld.
De voordelen van 'steady-state'-13C-labelling (tegenover 'pulse-chase') zijn duidelijk
geworden. De gevoeligheid van de methode blijkt ruimschoots te voldoen aan de
eisen van kwantitatieve koolstofverdelings-studies op intacte plant, weefsel en zelfs
moleculair niveau, waarbij ook de tijdsresolutie ruim voldoende is. Ook binnen project 10137 is 'steady-state'-13Carbon-Labelling for studying carbon Economy' (SCALE)
met succes toegepast, door gebruikmaking en aanpassing van 'Cel 9'. Dergelijk
onderzoek vindt momenteel slechts plaats in twee onderzoeksinstellingen elders in
de wereld, in Duitsland en Frankrijk, echter zonder de mogelijkheid van simultane
C0 2 -uitwisselingsmetingen, die onmisbaar zijn voor onderzoek aan (sturing van)
assimilatenverdeling. Belangrijk doel is dan ook het optimaliseren van SCALE in
'Cel 9', bij voorkeur in combinatie met andere verbeteringen en verhuizing naar het
klimaatgebouw. Daarnaast blijft in voorbereiding een faciliteit voor lange-termijn
'steady-state'-13C-labelling van grote aantallen planten (SCALP; algemeen project),
gebruikmakend van de expertise in München en Wageningen. Een gemeenschappelijke locatie voor SCALPen 'Cel 9' ('C-Lab') isgewenst.
Mechanismen van de genetische variatie in respons van de fotosynthese op wisselende lichtintensiteit en temperatuur worden nader onderzocht, ook op moleculair
niveau (samenwerking Van der Krieken). Bestudeerde eigenschappen van blad zijn
gen-expressie en de samenstelling van eiwitten en pigmenten van het foto-elektrontransport. Gebruik van genotypen bevordert daarbij de identificatie van relevante
processen.
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Stikstofbemesting en -dynamiek
in bodem en gewas

Werktitel:
Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
Programmaleider(s):
Dr. J.J.Neeteson (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,SC-DLO
Aanvangsjaar:
1992
Eindjaar:
1996
Samenvatting
Het onderzoek iserop gericht stikstofbemestingstrategieën te ontwikkelen waarmee
hoge gewasopbrengsten en goede produktkwaliteit kunnen worden behaald bij
minimale emissie van stikstof naar het milieu. Centraal staat hierbij het op elkaar
afstemmen van het stikstofaanbod in de bodem in de ruimte en de tijd op de
stikstofbehoefte van het gewas.
Aanleiding
Het grote overschot aan stikstof in de Nederlandse landbouw door het hoge gebruik
van geïmporteerde krachtvoergrondstoffen en van kunstmest gaat gepaard met
grote verliezen aan stikstof naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en afspoeling)
en naar de atmosfeer (ammoniakvervluchtiging en denitrificatie).
BeleidsDoelen in het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw, de
Derde Nota Waterhuishouding, het Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissie
van de Landbouw en het Rijn- en Noordzee Actieprogramma vragen om een
herziening van het gebruik van stikstof in de landbouw.
In het advies van de Commissie Stikstof aan de ministers van LNV, VROM en V&W is
aangegeven dat er bij een aantal gewassen (beweid grasland, snijmaïs, aardappelen
en een aantal vollegrondsgroenten; tezamen ongeveer tweederde van het landbouwareaal) bij toepassing van de huidige stikstofbemestingsadviezen veel nitraat
aan het eind van het groeiseizoen in de bodem achterblijft. Dit is ongewenst omdat
het in de bodem achterblijvende nitraat in de herfst en winter kan uitspoelen naar
het grondwater. Er isdan ook dringend behoefte aan het ontwikkelen van zodanige
stikstofbemestingsadviezen voor deze gewassen dat er zonder al te grote opbrengstdervingen voldaan kan worden aan de door het beleid gestelde milieunormen.
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Doel
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van de wetenschappelijke basis voor
het opstellen van stikstofbemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen (inclusief
snijmaïs), grasland en vollegrondsgroenten. Deze adviezen dienen milieukundig en
(zoveel als mogelijk) teeltkundig verantwoord te zijn.
Teneinde in staat te zijn om dergelijke bemestingsadviezen te ontwikkelen, dient de
kwantitatieve bijdrage van de relevante processen in de stikstofkringloop in bodem
en gewas op perceelsniveau bekend te zijn in afhankelijkheid van het teeltsysteem
en bijvoorbeeld de grondsoort. Hiertoe is in de eerste plaats meer kennis nodig op
het gebied van twee processen die zich in de bodem afspelen: mineralisatie en
immobilisatie van stikstof en denitrificatie.
Met behulp van simulatiemodellen waarin de afzonderlijke processen zijn opgenomen kan de stikstofkringloop in bodem en gewas in zijn geheel beschreven
worden en kan op elk gewenst moment in het groeiseizoen (en daarna!) aangegeven
worden, of er bij een bepaalde bemestingsstrategie stikstofverliezen naar het milieu
optreden en, of het gewas over voldoende stikstof kan beschikken. Als de modellen
in staat zijn de stikstofdynamiek in bodem en gewas voldoende nauwkeurig te
beschrijven, kunnen zij de basis vormen voor het opstellen van de gewenste stikstofbemestingsadviezen.

Denitrificatie en mineralisatie op beweide graslandpercelen, onderdeel:
'De Marke'

10620
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.J.Corré,J.Hassink
W.Willems, A. Lahr-Renkema, P.van Lune,
J.J.Neeteson, K.B. Zwart
CLM,PR,SC-DLO,RIVM
FOMA
1993-1996

Het doel van het onderzoek is het kwantificeren van alle stikstofstromen op het
proefbedrijf 'De Marke'. Op zes percelen zijn vaste bemonsteringsplekken aangelegd
waar metingen worden uitgevoerd. Gekwantificeerd worden de denitrificatie, mineralisatie en immobilisatie van stikstof en de vastlegging van stikstof in de wortels en
stoppels.
Denitrificatie wordt gemeten op percelen met een verschillende waterhuishouding:
percelen 9 en 17. De metingen worden uitgevoerd door middel van incubatie van
ongestoorde grondkolommen met acetyleen.
Meting van de denitrificatiesnelheid bij de permanente proefvlakken in perceel 9 en
in perceel 17 zal in winter en voorjaar worden voortgezet. Gemeten zal worden tot
net na de eerste stikstofbemesting.
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Afhankelijk van de in 1994verkregen resultaten kan in voorjaar en/of zomer eventueel een beperkt aantal extra denitrificatiemetingen worden gedaan, bijvoorbeeld in
relatie tot al dan niet beregenen.
Eenmalig zal in het voorjaar nog de potentiële denitrificatie bepaald worden, zo
mogelijk ook in de diepere bodemlagen (tot 80cm diepte).
Veel tijd zal worden besteed aan het uitwerken van de gegevens (in 1995 zal nog
bijna de helft (± 250) van de in 1994 verzamelde gasmonsters geanalyseerd moeten
worden).
Evenals in 1994worden vaste bemonsteringsplekken op zes percelen in het voorjaar
en najaar bemonsterd. Bepaald worden de potentiële C- en N- mineralisatie, de
microbiële biomassa, de hoeveelheid wortels, de verschillende organische-stof-fracties en de hoeveelheid stoppel.
Daarnaast worden op verschillende tijdstippen in het jaar grondmonsters genomen
van verschillende objecten in de N-nawerkingsproef in Cranendonck. In het najaar
van 1994 en voorjaar van 1995 worden graslanden van verschillende ouderdom omgeploegd. Inde objecten met alsvoorgeschiedenis continu maïs en 2,4 en 6jaar oud
grasland (elk met drie stikstofbemestingsniveaus) wordt het verloop van de stikstofmineralisatie, de hoeveelheid stikstof in wortels, organische stoffracties en de microbiële biomassa bepaald door in maart, april, juni, augustus, oktober en december
monsters te nemen.
Degegevens van 1994worden uitgewerkt.

Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond

10638
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

L.ten Holte,J.J.Schröder, A.P.Whitmore
PAGV,SC-DLO
FOMA
1994-1998

Afzet van dierlijke mest naar akkerbouwers in (veearme) kleigebieden vormt één van
de oplossingen voor het wegwerken van het mestoverschot. De betrokken akkerbouwers geven daarbij de voorkeur aan herfsttoediening van dierlijke mest
(voorafgaand aan de teelt van hakvruchten). De grote stikstof(N)-verliezen die als
gevolg daarvan gedurende de winter optreden kunnen slechts ten dele door het
gebruik van groenbemesters worden voorkómen. Anders dan op zandgrond, staat
voor kleigronden allerminst vast dat de N in dierlijke mest met voorjaarstoediening
wel goed benut wordt. De structuurschade die in dat geval kan optreden, leidt
namelijk ook tot N-verlies. Zolang de omvang van het totale verlies en ook de aard
van de verliezen nog onvoldoende bekend zijn, is de wetgever niet voornemens om
het geldende uitrijverbod gedurende de winter, ook op kleigronden van toepassing
te verklaren. In dat licht bestaat er behoefte aan een vergelijking van de landbouwkundige en milieueffecten van herfst- en voorjaarstoediening van dierlijke mest op
kleigrond. De behoefte aan een dergelijke vergelijking is toegenomen nu beter
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bekend is welke aanvullende maatregelen op elk van beide toedieningstijdstippen
dienen te worden genomen om negatieve effecten te verminderen.
De geschetste problematiek speelt in dezelfde mate voor snijmaïstelende veehouders
op kleigrond. Anders dan op eerder genoemde akkerbouwbedrijven waar het gebruik van dierlijke mest ter keuze staat, is de aanwezigheid van dierlijke mest op
veebedrijven een principieel gegeven. Daarom bestaan er zowel onder hakvruchttelende akkerbouwers alsonder snijmaïstelende veehouders vragen rond het optimale toedieningstijdstip voor dierlijke mest op kleigrond. Het grote verschil in zaaitijdstip tussen hakvruchten en snijmaïs geeft mede aanleiding aan beide gewastypen
onderzoek te doen. Naarmate later gezaaid wordt is het risico van structuurbederf
immers geringer.
AB-DLO, PAGV en SC-DLO hebben in 1993 onderzoek terzake opgestart. AB-DLO
richt zich daarbij vooral op snijmaïsteeltsystemen in een veldproef op 'De Bouwing'.
Deze proef zal 1995 worden herhaald. Voorts zal in het kader van dit project het
rekenprogramma REKENEVEN 1.0. worden vervolmaakt. Met dit programma kan
worden berekend hoe teelt- en milieutechnische en economische kengetallen op
bedrijfsniveau worden beïnvloed door het gebruik van dierlijke mest.
Er zullen modelberekeningen worden gedaan over nitraatuitspoeling na het toedienen van dierlijke mest op kleigrond op verschillende tijdstippen in het jaar. De
modeluitkomsten zullen worden vergeleken met metingen van de hoeveelheid minerale bodem-N op proefvelden. Modelberekeningen zullen ook worden gemaakt over
het effect van het telen van 'cover crops' en op het veld achterlaten van stro op
N-mineralisatie en nitraatuitspoeling.
Invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof

10642
Projectleider(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Schroder, L.ten Holte,A.P.Whitmore
PAGV, SC-DLO,SIMA (Spanje); ERSA(Italië); INRA
(Frankrijk);ADAS (Engeland); Rothamsted Exp.St.
(Engeland); DIPSS(Denemarken); Risoe Laboratorium
(Denemarken); BAL(Oostenrijk); Savo Research Centre
(Finland); LVGFPaulinenaue (Duitsland); Université
Louvain (België)
EU-AIR
1991-1997

Met wintergewassen kan minerale N in principe voor uitspoeling worden behoed.
Het uiteindelijke effect op de uitspoeling hangt echter sterk af van de mate waarin
de gebonden Nbenut kan worden door volggewassen. Om het inzicht in deze materiete vergroten zijn devolgende werkzaamheden voorzien.
De gegevens die door PAGV, SC-DLO en AB-DLO tot en met het groeiseizoen van
1993werden verzameld in de veeljarige wintergewassenproef op ROC'Heino', zullen
in de eerste helft van 1995 in een gemeenschappelijk rapport worden geëvalueerd.
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Op basis hiervan zal AB-DLO in de tweede helft van 1995 een wetenschappelijke
publikatie voorbereiden. Hetveldwerk in deze proef werd in 1993afgesloten.
De verslaggeving van het veeljarig groenbemesteronderzoek op 'De Bouwing',
'De Eest' en ROC 'Wijnandsrade' (1982-1994), waarmee in 1994 een begin werd
gemaakt, zal in 1995worden afgerond. Bijzondere aandacht zal ook hier geschonken
worden aan de mate waarin groenbemester-N kanworden herbenut.
In het voorjaar zal een eerste workshop plaatsvinden in het kader van de EU'concerted action' 'Long term reduction of nitrate leaching by cover crops'. De coördinatie van deze 'concerted action' berust bij AB-DLO en isgericht op:
1) de uitwisseling van ervaringen, gegevens en modellen rond de dynamiek van
wintergewas-N;
2) de formulering van een gemeenschappelijk protocol voor toekomstig onderzoek;
en
3) de samenstelling van een brochure waarin beschreven wordt onder welke voorwaarden wintergewassen een bijdrage leveren aan de beperking van uitspoeling.
Inhoudelijk zal de Nederlandse bijdrage bestaan uit voornoemd experimenteel
onderzoek (ROC 'Heino', 'De Eest', 'De Bouwing', ROC 'Wijnandsrade') en ervaringen
bij het modelleren van het gedrag van gewasresten.

Ontwikkeling analysemethoden dierlijke mest Deel 3:Organisch gebonden
stikstof
10503
Projectleider(s):
J.Japenga
Medewerker(s):
J.Hassink, D.Wiersma
Samenwerking met:
IMAG-DLO
Medefinancier(s):
FOMA
Looptijd:
1992-1995
Gestreefd wordt naar het ontwikkelen van eenvoudig uitvoerbare, reproduceerbare
analytisch-chemische methoden, waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen
(bio)chemisch gemakkelijk afbreekbaar en refractoir organisch gebonden stikstof in
grond en andere voor de landbouw belangrijke substraten.
In 1994 had dit onderzoek feitelijk moeten zijn afgerond, maar vanwege substantiële
vertraging in het laten functioneren van devoor het onderzoek essentiële 'Field Flow
Fractionation'-apparatuur is het onderzoek van begin 1994tot oktober 1994 stopgezet en is het laatste gedeelte van het geplande onderzoek verschoven naar de eerste
helft van 1995.
Erzijn aanwijzingen, dat de molecuulgrootte (c.q.deeltjesgrootte) mede bepalend is
voor de mate van biologische beschikbaarheid. Gelpermeatiechromatografie (GPC)
zou dan een snelle screeningsmethode voor deze biologische beschikbaarheid kunnen leveren. Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek gaat uit van organische-stoffracties uit de bodem, verkregen door middel van de door Meijboom en Hassink ontwikkelde Ludox-methode en waarvan de beschikbaarheid van de stikstof voor de plant
_
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bekend is. Problemen zijn gerezen als gevolg van de discrepantie die er bestaat tussen enerzijds de condities noodzakelijk voor het verkrijgen van een voldoende
geconcentreerd bodemextract, en anderzijds de condities noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van GPC. Met name de toelaatbare pH en de toelaatbare zoutconcentratie spelen hierbij een rol. In 1995 zal dit probleem worden opgelost door
gebruik te maken van een gespecialiseerde HPSEC-kolom, die in staat is te
functioneren bij hoge pH. Ook zal gebruik worden gemaakt van 'Field Flow
Fractionation'. Het project zal uiterlijk juli 1995 worden afgesloten met een rapport
aan de opdrachtgever en met een publikatie. Het onderzoek zal worden voortgezet
en uitgebreid binnen het kader van project 10512,wat neerkomt op een uitbreiding
naar organisch gebonden fosfor naast organisch gebonden stikstof.

Het ontwikkelen en testen van subbemonsteringsapparatuur ten behoeve
van de analyse van dierlijke mest
10520
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Japenga
D.Wiersma, D. Blaauw
BLGG,IMAG-DLO, RIKILT-DLO, Landelijke Mestbank
Landelijke Mestbank/LNV
1994-1995

Voor dit project werd medio 1994 opdracht verleend in het kader van het project
'Bemonstering en Analyse van Dierlijke Mest' van de Landelijke Mestbank. De activiteiten vonden plaats in het kader van de invoering van het Mest Afzet Scenario (de
zogenaamde 'verfijnde route"). Het project werd eind 1994 afgesloten met een
voorlopige eindrapportage. De activiteiten voor 1995 behelzen het bewerken van de
definitieve eindrapportage in samenwerking met het BLGG en deelname aan de vergaderingen van de projectgroep 'Bemonstering en Analyse van Dierlijke Mest' bij de
Landelijke Mestbank. Afhankelijk van beslissingen van het Ministerie zal er nog een
vervolgproject onder dit projectnummer worden uitgevoerd, gefinancierd door de
Landelijke Mestbank, waarbij de ontwikkelde apparatuur wordt geïntroduceerd bij
routinematig opererende laboratoria. Hieraan zal een rondzendonderzoek worden
gekoppeld mede alsvoorbereiding op certificeringsonderzoek in dezen, uit te voeren
door RIKILT-DLO.
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Kwantificering en modellering van stikstofstromen op beweide graslandpercelen

10614
Projectleider(s):
Medewerker(s):

Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Neeteson
J.Hassink,W.J.Corré,C.Rappoldt, K.B. Zwart,
A.P.Whitmore, F.Jenniskens, H.G.vanFaassen,
H. Klein Gunnewiek, F.W. Meijboom, G. Brouwer,
A. Lahr Renkema,W.Willems, K. Nijborg, K. Boersma,
B.van Goor, P.van Lune, H.Niers, K. Harmanny
SC-DLO, PR
FOMA
1993-1995

Het doel van het onderzoek is het kwantificeren van de stikstofstromen in beweide
en gemaaide graslandpercelen en het ontwikkelen van een simulatiemodel waarmee
deze stromen in samenhang kunnen worden beschreven. Het isde bedoeling met het
model bemestingsstrategieën te kunnen aangeven waarmee zowel aan teeltkundige
alsaan milieukundige randvoorwaarden kan worden voldaan.
In het veld is een meetprogramma uitgevoerd waarin de lotgevallen van toegediende stikstof worden nagegaan. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan
stikstofmineralisatie en -immobilisatie (inclusief gras- en wortelproduktie, wortelturnover en turnover van de microbiële biomassa) en denitrificatie. In het onderzoek
speelt de stikstofhuishouding op en onder urine- en mestplekken een belangrijke rol.
Het veldonderzoek is aangevuld met onderzoek onder meer geconditioneerde
omstandigheden in kassen of laboratoria.
In 1995 zal het grootste gedeelte van de tijd worden besteed aan het uitwerken en
publiceren van de in voorgaande jaren verzamelde gegevens. Ook zal medewerking
worden verleend aan het project 'Ntegratie' waarin wordt getracht resultaten van
het N-FOMA onderzoek van het AB-DLO, PR en SC-DLO integraal te bewerken.
Het meetprogramma in 1995 zal zich beperken tot zuurstof- en denitrificatiemetingen op 'Droevendaal' en 'De Marke' gedurende de winterperiode en het
vroege voorjaar. De metingen zullen worden beëindigd wanneer de eerste snede
wordt gemaaid. Op dat moment zullen ook metingen aan de microbiële biomassa
plaatsvinden.
In 1995 worden de resultaten van de afgelopen jaren uitgewerkt. Het betreft de volgende gegevens:
- Dynamiek van de C- en N-mineralisatie, microbiële biomassa, organischestoffracties en wortel- en stoppelbiomassa tijdens het groeiseizoen bijvoorbeeld
verschillende N-bemestingsniveaus;
- Accumulatie van minerale N onder mest en urineplekken in beweid grasland
verschillende N-bemestingsniveaus;
- Het gedrag van 15N-gelabelde kunstmest op de korte en langere termijn bij een
zand- en een kleigrond;
- Het gedrag van 15N-gelabelde urine bij een zand-en een kleigrond.
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Fertigatie in de fruitteelt

10601
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.A.C. Raats
PFW,PTG,LUW-vakgroep Tuinbouwplantenteelt
1987-1995

Het transport van water vanaf druppelpunten bepaalt direct de verdeling van het
water en het transport van nutriënten, en indirect de uitwisseling van gassen met de
atmosfeer. Problemen welke aandacht vragen zijn uitspoeling van nutriënten, accumulatie van zouten en anaërobie. De meeste aandacht gaat uit naar de opname van
water en nutriënten. Hierbij gaat het in eerste instantie om de invloed van fertigatie
op de groei en activiteit van het wortelstelsel en vervolgens het effect op de groei,
produktie en vruchtkwaliteit, zowel tijdens de aanloopfase als in de volproduktieve
aanplant. Het uiteindelijke doel is het nagaan van de mogelijkheid om, door een
gerichte keuze van wijze van druppelen en samenstelling van de opgeloste meststof,
vruchtgroei enfysiogene afwijkingen ('stip', 'zacht') te beïnvloeden.
De projectmedewerker J.A. Kipp is op 31-01-1992 vertrokken naar het PTG. Het PTG
gaat er mee akkoord dat hij nog enige tijd zal besteden aan het publiceren van de
resultaten van dit project. De hoop is dat dit in 1995 zal resulteren in een proefschrift.

Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en
kwaliteit van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van het
nutriëntenaanbod

10231
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

R.Booij,A.L.Smit
A. Kreuzer
LUW-vakgroep Agronomie, PAGV
1991-1995

In dit project zijn gegevens verzameld in veldproeven, klimaatkamerproeven en het
Rhizolab. De beschikbare tijd zal worden gebruikt voor de afronding van een aantal
wetenschappelijke publikaties over stikstofstromen (in gewas en bodem) bij prei en
spruitkool in afhankelijkheid van het stikstofaanbod. Eveneens zal verslag worden
gedaan van de relatie tussen lichtintensiteit en stikstofproduktiviteit bij beide gewassen.Tenslotte zal de relatie tussen beworteling en benutting van stikstof met behulp
van Rhizolab en veldproefgegevens in een artikel behandeld worden.
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Kwantificering N-mineralisatie
10611
Projectleider(s):
Looptijd:

A.P. Whitmore
1992-1996

Recent werk door F.J. Matus (project 377) heeft laten zien hoe belangrijk het is om
kennis te hebben van de verdeling van koolstof en stikstof in relatie tot de grootte
van bodemdeeltjes en aggregaten. Werk van J. Hassink (project 388) doet veronderstellen dat de bescherming van bodem-organische stof beter kan worden begrepen
in termen van de maximum capaciteit waarmee bodems organische stof kunnen binden. Modelstudies van A.P. Whitmore (dit project en project 450) geven aanwijzingen dat met tweede-orde kinetiek de omzetting van vers organisch materiaal en
biomassa in de bodem kan worden beschreven. Ontwikkeling van deze ideeën zal
worden voortgezet met als doel om de modellen voor de beschrijving van de organische-stofdynamiek te verbeteren. De essentie van de nieuwe ideeën (met name de
tweede-orde kinetiek) zal worden omgezet in een eenvoudige vergelijking om de
afgifte van stikstof uit gewasresten te kunnen berekenen. Dit laatste zal in samenwerking met H. Kloen gebeuren.

Modellering van fysische, chemische en biologische processen in de grond
en van opname van water en nutriënten door gewassen

10711
Projectleider(s):
Samenwerking:
Looptijd:

P.de Willigen
LUW-vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding
1992-1996

Expertise-ontwikkeling op het gebied van modellering van fysische, chemische en
biologische processen in de grond en van opname van water en nutriënten door gewassen.
De werkzaamheden dit jaar zullen zich voornamelijk richten op het schrijven van
wetenschappelijke artikelen. In de eerste plaats zal het review bestemd voor Plant
and Soil 'Bioavailability and aquisition potential assoil and plant characteristic' worden afgemaakt en ingestuurd. Dit artikel wordt op verzoek van Plant and Soil geschreven samen met M van Noordwijk van het ICRAF, Bogor, (Indonesië). Afhankelijk
van de beschikbare tijd zullen samen met M. Heinen en M.van Noordwijk twee reeds
in concept gereedgekomen artikelen over beschikbaarheid van water en nutriënten
worden afgewerkt en eveneens ter publikatie aan Plant and Soil worden
aangeboden.

65

PROGRAMMA 187

WERKPLAN 1995

Agronomisch en milieukundig verantwoorde organische bemesting van
akkerbouw- en grasland

10615
Projectleider(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

K.B. Zwart
IGER,North Wyke (Engeland); LUFA, Oldenburg
(Duitsland); ADAS,Woodthorne (Engeland);DIPSS,
Foulum (Denemarken); TEAGASC,Wexford (Ierland)
EU
1993-1995

In deze 'concerted action' wordt de wijze van mest toedienen en de hoeveelheid
waarin dat gebeurt in een aantal klimatologisch vergelijkbare landen van Europa
met elkaar vergeleken,voor zowel akkerbouw, grasland,alsgemengde systemen.
Dit jaar wordt het eindverslag van de 'concerted action' geschreven. Daarnaast zal
een onderzoeksvoorstel voor hetAIR-programmavan de EUworden geformuleerd.

Veeljarige proeven op de dr. H.J. Lovinkhoeve

10636
Projectleider(s):
Looptijd:

K.B. Zwart
1942-1995

Op 'De Lovinkhoeve' ligt een aantal proefvelden waarop sinds de aanleg van de
boerderij in de40-er jaren,een bijna ongewijzigd beheer isgevoerd.
Het gaat hier om de proefvelden 0001, 0004en 0010.
Het beheer van deze proefvelden isde laatste jaren sterk geëxtensiveerd en ook het
aantal varianten dat er oorspronkelijk op was aangebracht is sterk gereduceerd,
onder druk van de financiële lasten ervan. Bovendien is de verslaglegging van de
resultaten van deze proefvelden zeer summier geweest in de afgelopen jaren.
Nu 'De Lovinkhoeve' waarschijnlijk wordt omgevormd tot een bedrijf met een ecologisch beheer, dient te worden bezien of en hoe deze proefvelden passen in een ecologische bedrijfsvoering. Daarvoor ishet in elk geval ook noodzakelijk om de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren te evalueren, wat in 1995 zal gebeuren.
Daarbij zal worden bekeken of met behulp van deze proeven kan worden bepaald
hoe groot het zogenaamde onvermijdbare verliesvan nutriënten bedraagt.

66

WERKPLAN 1995

PROGRAMMAI88

Landbouwkundige waarde en milieueffecten van mest- en afvalstoffen

Programmaleider(s):
Ir. P.A.I. Ehlert (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1992
Eindjaar:
1996
Samenvatting
Het programma omvat de ontwikkeling van een geïntegreerd bemestingsbeleid voor
fosfor en kalium voor een duurzame plantaardige produktie op basisvan mechanistische modelvorming. Daarnaast worden toetsingen aan mest- en afvalstoffen uitgevoerd op hun geschiktheid, hun landbouwkundige doelmatigheid, hun effect op de
veiligheid van de voedselketen en de duurzaamheid van de bodem als produktiefactor.
Aanleiding
Het omvangrijke aanbod en gebruik van nutriënten van meststoffen en afvalstoffen
oefenen een grote belasting uit op de bodem van de Nederlandse landbouw.
Voorgenomen beleidsDoelen en geïmplementeerde regelgeving in het kader van de
Wet Bodembescherming vereisen daarentegen een steeds zorgvuldiger afstemming
van aanvoer van noodzakelijke nutriënten en andere waardegevende bestanddelen
van meststoffen en afvalstoffen op gewasbehoefte enerzijds en milieukwaliteitsDoelen anderzijds. Het streven is om verliezen naar andere milieucompartimenten tot een acceptabel niveau terug te brengen.Ter beperking van de nutriëntenoverschotten in de Nederlandse landbouw door het hoge gebruik van geïmporteerde grondstoffen in krachtvoer en door intensieve bemesting met kunstmeststoffen worden door de Nederlandse overheid het hergebruik van afvalstoffen gestimuleerd. Bovendien wordt het hergebruik gestimuleerd vanwege economische overwegingen betreffende afvalverwerking en -verwijdering.
Dit onderzoekprogramma wil enerzijds een bijdrage leveren aan een verantwoord
bemestingsbeleid voor in het bijzonder de nutriënten fosfor en kalium in relatie tot
de milieukwaliteitsDoelen voor bouwland, akkerbouwmatige teelten en intensieve
vollegrondsgroenteteelten, en grasland. Anderzijds worden meststoffen in de
betekenis van de definitie van de Meststoffenwet 1986 getoetst op hun landbouwkundige doeltreffendheid, hun veiligheid voor de voedselketen, hun effect op
de duurzaamheid van de produktiefactor bodem en de gevolgen van hun gebruik
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voor het milieu. In dit verband wordt gewezen op de brede betekenis die de
Meststoffenwet 1986 thans geeft aan het begrip meststof. Ook substraten, grondmengsels, bladmeststoffen, bacteriepreparaten, entstoffen en dergelijke vallen onder
het begrip meststof.
Het onderzoekprogramma heeft eveneens tot doel om de expertise op het gebied
van meststoffen in de betekenis van de Meststoffenwet 1986te handhaven.
Doel
Bij het ontwikkelen van een verantwoorde bemestingsbeleid voor fosfor en kalium
kunnen de volgende projectresultaten worden geformuleerd:
1. ontwikkeling van kennis over het gedrag van kalium in de grond en de gevoeligheid voor uitspoeling op bouwland;
2. ontwikkeling van bodemchemische en (mechanistische) modelmatige kennis over
het lange-termijngedrag van in de bodem geïnduceerde fosforverbindingen;
3. ontwikkeling van inzicht over de betekenis van onder de graszode gelegen
bodemlagen voor defosfaatvoorziening van grasland;
4. ontwikkeling van inzicht over de P-en K-werking van geïnjecteerde mest op grasland.
Onder voorbehoud dat externe financiering wordt verworven voor het onderzoek,
kunnen tevens devolgende projectresultaten aangegeven worden:
5. ontwikkeling van het principe van evenwichtsbemesting bij fosfaat en het verkrijgen van meer chemische kennis betreffende de dynamiek van fosfaat in de
bodem;
6. heropstelling van bemestingsadviezen voor fosfaat en kalium voor intensieve en
extensieve teelten op bouwland en grasland door overschakeling van huidige
methoden van grondonderzoek naar één uniforme methode op basis van een
CaCI2-extract;
7. integratie van de adviesbasis voor fosfaat voor bouwland en intensieve vollegrondsgroententeelt op basis van gecombineerd empirisch en modelmatig onderzoek waarbij wortel-ecologische en bodemchemische aspecten centraal staan;
8. ontwikkeling van een landbouwkundig verantwoorde sanering van met fosfaat
verzadigde gronden met behulp van gewassen op basis van geïntegreerd empirisch en modelmatig onderzoek;
9. ontwikkeling van kennis voor de betekenis van organische fosfaatvormen voor
Europese gronden voor de fosforvoorziening van gewassen en hun gevoeligheid
voor uitspoeling.
Voor de projecten 5t/m 9 isfinanciering aangevraagd bij respectievelijk de EU,BLEG,
DWK, FOMA en nogmaals deEU.
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Bij het onderzoek naar het instandhouden en de ontwikkeling van expertise op het
gebied van meststoffen kunnen als projectresultaten geformuleerd worden:
Evaluatie van diverse minerale fosfaatvormen op hun beschikbaarheid voor het
gewas, de mate waarin de fosfaattoestand van de bodem wordt verhoogd en de
mate waarin een belasting van bodem en gewas plaatsvindt met zware metalen (Cd,
Ni, Pb).

Effecten van bemesting op kaliumdynamiek in de bodem
10630
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

P.A.I. Ehlert
J.W. Steenhuizen
1990-1995

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer kwalitatief inzicht in processen die de kaliumkringloop op bouwland bepalen. De aandacht richt zich met name
op de kaliumvoorziening van extensieve en intensieve teelten, de verplaatsing van
kalium in de bodem en de betekenis van K-toestand in de ondergrond voor de
kaliumvoorziening van genoemde teelten. Het onderzoek beoogt uitsluitsel te geven
over de mate en omstandigheden waaronder kalium uitspoelt en op een mogelijke
integratie van kaliumbemestingsadviezen voor intensieve vollegrondsgroenteteelten
en die voor akkerbouwmatige teelten. Het experimentele onderzoek omvat een
veldproef op de proefboerderij te Haren. De veeljarige toestanden-hoeveelheden
veldproef IB 1925 wordt voortgezet met twee intensieve teelten. Bij deze toestanden-hoeveelheden proef wordt gebruik gemaakt van de voorkomende variatie in
kaliumtoestand in de ondergrond. De opname van kalium in de tijd en het verloop
van de kaliumtoestand wordt vastgelegd. Literatuurstudie van het gedrag van kalium
in de bodem ten behoeve van modellering wordt voortgezet. Verkregen gegevens
van proeven zullen worden bewerkt. Getracht wordt om tot dusver verkregen resultaten in samenhang te brengen literatuurstudie en zo witte vlekken in kennis te
lokaliseren.

Beleid ten aanzien van zware metalen: normen voor de grond, onderzoek
met betrekking tot bodem/gewasrelaties

10634
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.van Lune
diverse instanties op ad hoc basis
1993-1995

Het doel van het project is het op peil houden van expertise op het gebied van
zware-metaalgehalten in de bodem en de (mogelijke) opname van zware metalen
door gewassen.
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Van de vakproef, waarin het effect van toediening van zuiveringsslib op de zwaremetaalgehalten in grond en gewas wordt onderzocht, zullen grondmonsters worden
genomen en geanalyseerd op zware metalen. De resultaten van de proef zullen vervolgens worden verwerkt en gerapporteerd.
De analysegegevens van het reeds uitgevoerde onderzoek over de relatie tussen
beschikbaar cadmium in grond en gewas in pot- en vakproeven zullen na bewerking
worden gepubliceerd.
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Beoordeling van de landbouwkundige
werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten

Programmaleider(s):
Dr. K.B.Zwart (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1998
Samenvatting
Bijdragen worden geleverd aan het opstellen van toetsingskaders voor waardegevende en ongewenste nevenbestanddelen van meststoffen in de betekenis van de
Meststoffenwet 1986.Ter ontheffing van verbodsbepalingen aangeboden produkten
worden beoordeeld op hun landbouwkundige doeltreffendheid en consequenties
van hun gebruik in relatie tot milieukwaliteitsDoelen.
Aanleiding
In de raamwet Meststoffenwet zijn de kwaliteitsvoorschriften voor de deugdelijkheid
en veiligheid van meststoffen vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur 'Het
Meststoffenbesluit 1977'. Deze maatregel omvat een aantal beschikkingen die de
kwaliteit en de controle van meststoffen regelen. Dedefinitie van meststoffen omvat
thans: produkten waarvan nutriënten de belangrijkste waardegevende bestanddelen
zijn en produkten als kalkmeststoffen, andere (an)organische bodemverbeterende
middelen, groeimedia, grondmengsels, bacteriostatische middelen (nitrificatieremmers) en preparaten op basis van micro-organismen en enzymen. Produkten die
vallen onder de definitie van meststoffen en daarvoor bestemd worden en die niet
opgenomen zijn in de Lijst van Meststoffen mogen niet in het vrije handelsverkeer
worden gebracht. Een ontheffing van verbodsbepalingen is dan noodzakelijk. In
deze situatie wordt de Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen van
kracht.
Doel
Het AB-DLO heeft als lid van de Commissie van Deskundigen inzake het
Meststoffenbesluit bij de toelating van meststoffen een taakstelling ten aanzien van
de beoordeling van de landbouwkundige waarde en milieu-effecten van meststoffen. Dezetaak bestaat uit:
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- het leveren van technische wetenschappelijke bijdragen bij het opstellen van
criteria voor contaminanten in meststoffen,
- het beoordelen van de landbouwkundige doeltreffendheid en de consequenties
van gebruik in het kader van milieukwaliteitsDoelen van ter ontheffing
aangeboden produkten,
- het verlenen van technisch wetenschappelijke ondersteuning aan beleidsverantwoordelijke directies,
- het verlenen van technisch wetenschappelijke ondersteuning aan EU- en
BENELUX-werkgroepen die regelgeving voorbereiden betreffende de handel in
meststoffen.

Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en
afvalstoffen en hun milieueffecten
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

10612
H.Loman
P.A.I.Ehlert, K.B. Zwart
In het kader van het Meststoffenbesluit en de
Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit wordt samengewerkt met het RIKILT-DLO,
IKC-L-MKT, IKC-V-RSPen invoorkomende gevallen met
zusterinstellingen van DLOen met de proefstations.
Bij het opstellen van criteria voor contaminanten wordt
samengewerkt met de Directie stoffen VROM, Afdeling
Landbouw VROM, LNV-L,de IKC'sen RIKILT-DLO.
1990-1999

In de raamwet Meststoffenwet zijn de kwaliteitsvoorschriften voor de deugdelijkheid
en veiligheid van meststoffen vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur 'Het
Meststoffenbesluit 1977'. Deze maatregel omvat een aantal beschikkingen die de
kwaliteit en de controle van meststoffen regelen. De definitie van meststoffen omvat
nu produkten waarvan nutriënten de belangrijkste waardegevende bestanddelen
zijn en produkten als kalkmeststoffen, andere (an)organische bodemverbeterende
middelen, groeimedia, grondmengsels, bacteriostatische middelen (nitrificatieremmers) en preparaten op basis van micro-organismen en enzymen. Produkten die
vallen onder dedefinitie van meststoffen endaarvoor bestemdworden endie niet opgenomen zijn in de Lijst van Meststoffen mogen niet in het vrij handelsverkeer
worden gebracht. Eenontheffing van verbodsbepalingen isdan noodzakelijk.
In deze situatie wordt de Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen
van kracht. AB-DLO heeft als lid van de Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit bij de toelating van meststoffen een taakstelling ten aanzien van de
beoordeling van de landbouwkundige waarde en milieu-effecten van meststoffen.
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Dezetaak bestaat uit:
- het leveren van technisch-wetenschappelijke bijdragen bij het opstellen van
criteria voor contaminanten in meststoffen;
- het beoordelen van de landbouwkundige doeltreffendheid en de consequenties
van gebruik in het kader van milieukwaliteitsDoelen van ter ontheffing
aangeboden produkten;
- het verlenen van technisch-wetenschappelijke ondersteuning aan beleidsverantwoordelijke directies;
- het verlenen van technisch-wetenschappelijke ondersteuning aan EU- en
BENELUX-werkgroepen die regelgeving voorbereiden betreffende de handel in
meststoffen.

Onderzoek naar het effect van gedroogde mestkorrels op de opbrengsten
van enkele hoogrenderende gewassen in Spanje
10616
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.van Lune
ICM
ICM/FOMA
1994-1996

In Nederland worden jaarlijks grote hoeveelheden dierlijke mest geproduceerd. Om
de afzetmogelijkheden van dierlijke mest te vergroten, wordt deze industrieel verwerkt tot gedroogde mest en in pallets geperst. Desamenstelling en kwaliteit van de
gedroogde mestprodukten varieert, afhankelijk van de mestsoort en het verwerkingsprocédé. Daardoor kunnen de landbouwkundige waarde en de gebruiksmogelijkheden van de diverse gedroogde mestprodukten verschillend zijn.
Het overgrote deel van de geproduceerde produkten van varkens- en pluimveemest
zal moeten worden afgezet op buitenlandse markten. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan mediterrane gebieden en met name Spanje.
Het doel van het onderzoek is om het effect van gedroogde mestprodukten op de
produktie en kwaliteit van hoogrenderende gewassen onder praktijkomstandigheden in Spanje te onderzoeken. Hierbij worden adviezen uitgebracht omtrent het
opzetten en uitvoeren van experimenten met gedroogde mestkorrels. Tevens
worden rapporten van het door Spaanse Universiteiten en Instituten uitgevoerde onderzoek met mestkorrels beoordeeld.
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Onderzoek naar de landbouwkundige werking vanmosterdzaadpulp en
uienpulp alsorganische bodemverbeterend middel enalsstikstof- en
fosfaatmeststof

10625
Projectleider(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.vanLune
IFF
1994-1995

De werkzaamheden bestaan uit de voortzetting en rapportering van de incubatieproef, waarin deafbraak van deorganische stof in mosterdzaad- en uienpulp wordt
bepaald. Verder zullen de resultaten van de potproeven, waarin de stikstof- en
fosfaatwerking vandepulpen isonderzocht, worden bewerkt engerapporteerd.

Onderzoek naar deeffectiviteit vandeorganische stof ende beschikbaarheid vandestikstof ineen aroma-residu

10653
Projectleider(s):
Medefinancier(s):

P.vanLune
W.Engel B.V.,St.Maartensbrug

Looptijd:

1995-1996

Voor het gebruik van een aroma-residu in de landbouw is het belangrijk om de
effectiviteit van deorganische stof ende beschikbaarheid vandestikstof in hetprodukt te bepalen. Daarom wordt onderzoek verricht naar de afbraak van organische
stof en hetbeschikbaar komen vanstikstof inhetaroma-residu inde loop van de tijd
ineenincubatieproef bij20 °C.
Invoering vanhetCaCI 2 -extract alsbasis voor de bemestingsadvisering

10640
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Neeteson
P.A.I. Ehlert,A.P.Whitmore, J.W.Steenhuizen,H.Loman
BLGG,LUW-vakgroep Bodemkunde enPlantevoeding,
NMI, PAGV, 1RS
Bedrijfslaboratorium voor Grond-en Gewasonderzoek
(BLGG)te Oosterbeek
1994-1996

Het oogmerk van het BLGG isom een uniform extractiemiddel ter bepaling vande
behoefte aannutriënten enbekalking vancultuurgronden intevoeren. In het kader
van het project 'Een nieuw kompas voor de bemestingsadvisering' wordt wetenschappelijke begeleiding gegeven bij de beoogde overgang voor wat betreft de
landbouwkundige betekenis van calciumchloride als extractant. De begeleiding
bestaat uit het actief deelnemen aan werkgroepen binnen dit project. Indien er
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overeenstemming over de externe financiering wordt bereikt zal ook een bijdrage
een de uitvoering van onderzoekt bijvoorbeeld hercalibratie van de bemestingsadviezen worden uitgevoerd.
Het BLGG zal gegevens verzamelen van 15 N-standaardpercelen over heel Nederland
en de uitkomsten van de modelsimulaties vergelijken met maandelijkse metingen
van minerale stikstof in het bodemprofiel. Een aantal pF-curves moet nog door het
PAGV worden gecompleteerd; daarna kunnen databestanden worden gemaakt voor
de gebruiker, het BLGG. Het model zal, op verzoek van het BLGG, gebruikersvriendelijker worden gemaakt. Daarnaast zal er ook een kleine handleiding voor het
gebruik van het op te leveren model worden geschreven.
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Fosfordynamiek in bodem, gewas en
ecosystemen

Werktitel:
Programmaleider:
Uitvoerende instelling:
Aanvangstijd:
Eindtijd:

Fosfordynamiek in bodem,gewas en ecosystemen
Prof.dr.ir. O.Oenema (AB-DLO)
AB-DLO
1995
1998

Samenvatting
Onderzoek wordt verricht ten behoeve van de onderbouwing en de nadere
uitwerking van maatregelen om het P-overschot in de Nederlandse landbouw op
bedrijfs- en perceelsniveau terug te dringen. In dit kader wordt onderzocht op welk
niveau door evenwichtsbemesting enerzijds de fosforbelasting op langere termijn tot
een acceptabel niveau kanworden teruggebracht en anderzijds de fosforvoorziening
in de plantaardige en dierlijke produktie zo effectief en efficiënt mogelijk
plaatsvindt. Ook wordt onderzoek verricht naar de herstelbaarheid van P-verzadigde
gronden.
Aanleiding
De groei en intensivering van de Nederlandse landbouw heeft in de afgelopen decennia geleid tot grote overschotten op de P- (en N-)balans. Zo bedroeg het overschot in 1989/90circa 80.000 ton P,hetwelk overeenkomt met ongeveer 60% van de
totale aanvoer [LEI-DLO, CBS,AB-DLO]. Dit netto overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door de import van diervoeders en van grondstoffen voor kunstmest; toenemende toepassing in de landbouw van reststromen (GFT-compost enz.) zal dit
overschot verder verhogen. Het overschot op de P-balans van de Nederlandse landbouw in zijn geheel wordt weerspiegeld in overschotten op bedrijfs- en perceelsniveau. In eerste aanleg leidt deze onevenwichtige P-balans tot accumulatie van Pin
landbouwgronden. Aangezien de bindingscapaciteit van grond voor Pgelimiteerd is,
raakt de bodem P-verzadigd en kan een zodanige uitspoeling van Pnaar grond- en
oppervlaktewater optreden, dat de normen voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit worden overschreden. Op dit moment wordt bijvoorbeeld 70% van de landbouwgronden in mestoverschotgebieden beschouwd als P-verzadigd (Reijerink en
Breeuwsma; Van der Zee). Mogelijkerwijze in de toekomst toe te passen hydrologische ingrepen als het verhogen van de grondwaterstand ('vernatting') verlagen de
voor vastlegging van Pbeschikbare hoeveelheid hydroxiden en verhogen de kans op
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P-uitspoeling. Onderzoek is gewenst naar het voorkomen van uitbreiding van het
areaal P-verzadigde gronden cq. het voorkomen van P-uitspoeling naar het gronden oppervlaktewater alsmede naar de herstelbaarheid van reeds P-verzadigde gronden.
Het P-overschot in de Nederlandse landbouw kan worden verminderd door enerzijds
de aanvoer van P via kunstmest en geïmporteerde diervoeders te verlagen en anderzijds de afvoer van Pvia plantaardige en dierlijke produkten te verhogen. Dit is onder andere mogelijk door kunstmest-P te vervangen door Puit dierlijke mest en reststromen;voor eenverantwoorde implementatie hiervan op grote schaal is onderzoek
noodzakelijk gezien de verschillen in chemische samenstelling van de genoemde
meststoffen. Andere mogelijkheden om het P-overschot terug te dringen zijn de
produktie van ruwvoeders met hoge P-gehaltes en de verhoging van het rendement
van de P-opname door het gewas.Ook hiervoor is nader landbouwkundig onderzoek
eenvereiste.
Om deze ontwikkelingen in gang te zetten bereidt de overheid op dit moment maatregelen voor die zijn gericht op het verlagen van het P- (en N-)overschot in de
Nederlandse landbouw. Beleidsinstrumenten hierbij zijn het invoeren van de mineralenboekhouding op bedrijfsniveau in samenhang met het invoeren van evenwichtsbemesting op perceelsniveau. De landbouwkundige gevolgen van het invoeren van
evenwichtsbemesting alsmede de randvoorwaarden waaronder evenwichtsbemesting verantwoord kan worden ingevoerd zijn nog onvoldoende duidelijk, hetwelk op
korte termijn onderzoek dringend noodzakelijk maakt. Dit onderzoek moet in algemene zin leiden tot uitspraken met betrekking tot de vraag hoe beleidsmatig evenwicht kan worden verkregen tussen de verlaging van de milieubelasting enerzijds en
de mogelijke inperking van het rendement van landbouw-activiteiten anderzijds.
Meer specifiek hangt deze inperking samen met een voor gewasproduktie en produktkwaliteit sub-optimale P-voorziening als gevolg van deze milieubeschermende
maatregelen. Een sterk gereduceerde P-voorziening leidt tot opbrengstderving en
tot een achteruitgang in produktkwaliteit. Voor het bestuderen van gewasopname
onder omstandigheden van sub-optimale P-voorziening is het tevens noodzakelijk
dat de toepasbaarheid van landbouwkundige P- getallen (Pw, Pi, PAI, PCaCI2 enz.)
opnieuw wordt geëvalueerd. Het onderzoek naar de gevolgen van sub-optimale
P-voorziening sluit aan bij het onderzoek naar de P-opname van gewassen op P-arme
gronden in de tropen, waar sub-optimale bemesting het gevolg is van onvoldoende
lokale beschikbaarheid van geschikte P-meststoffen.
De aanleiding voor het onderbrengen van het hierboven als noodzakelijk gekenschetst onderzoek in het hier beschreven onderzoekprogramma isde volgende overweging: een oplossing van de vaak divers lijkende problemen kan het best naderbij
worden gebracht door uit te gaan van een en dezelfde integrale benadering van de
chemische, biologische en fysische processen in de bodem, waarbij P betrokken is.
Deze processen bepalen de fosfordynamiek, de beschikbaarheid van P voor
gewasopname en uitspoeling alsmede het rendement van P-opname door het gewas.
Zowel voor de P-opname door het gewas als voor het uitspoelen van Pnaar grond78
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en oppervlakte-water zijn de chemische verschijningsvormen waarin Pin de bodem
en in het bodemvocht aanwezig is, alsmede de processen die de overdracht tussen
vastefase en bodemvocht bepalen,van doorslaggevend belang.
Het voorgaande leidt tot de volgende probleemstellingen:
1. Het overschot op de P-balans van de Nederlandse landbouw en de evenwichtige
implementatie van maatregelen om dit overschot terug te dringen.
2. De noodzaak van het verhogen van het rendement voor gewasopname van
toegediend en in de bodem aanwezig P.
Doel
De Doel van het onderzoek in de planperiode is tweeledig en vloeit voort uit de
eerder gedefinieerde probleemstellingen:
I. Bijdragen aan de implementatie van maatregelen die het P-overschot op bedrijfsen perceelsniveau terugdringen
Binnen het kader van deze eerste algemene Doel worden de volgende onderzoeksvragen middels één of meerdere daarop gerichte projecten bestudeerd:
1. Modelleren van de mobiliteit van Pin de bodem
Dedynamiek van Pin de bodem hangt af van het fysisch-chemisch gedrag van
de verschillende chemische vormen van P in het bodem/bodemvochtsysteem.
Derhalve vormt een adequate beschrijving van het gedrag van deze chemische
vormen van Pde basisvoor projecten, die binnen het kader van dit programma
worden uitgevoerd. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de processen, die de overgang bepalen van Ptussen verschillende chemische verschijningsvormen en tussen verschillende fasen (de bodemdeeltjes en het bodemvocht). Hieronder vallen onder andere sorptie van orthofosfaat en organisch
gebonden P,mineralisatievan organisch gebonden P, precipitaatvorming.
De biogeochemie van Pin de bodem wordt door middel van mathematische
modellen beschreven en gekoppeld aan de waterbeweging. Ook wordt aandacht besteed aan aspecten van ruimtelijke variabiliteit. Deze onderzoeksvraag
zal gedurende de gehele looptijd van het programma worden bestudeerd en
zal het karakter van een kernactiviteit bezitten. Een niet onaanzienlijk deel van
de capaciteit voorzien binnen deze onderzoeksactiviteit zal in de eerste twee
jaren van de looptijd van het programma worden ingenomen door additioneel
(EU-)gefinancierd onderzoek naar uitspoeling van organisch gebonden fosfor.
Nadere invulling van deze activiteit (met name in de tweede helft van het programma) zal plaatsvinden na halfjaarlijkse evaluaties van onderzoeksresultaten
door de wetenschappelijke adviescommissie Bodemecologie en -kwaliteit van
AB-DLO. De programmaleiding verplicht zichtot het aanleveren van resultaten
in de vorm van gevalideerde mathematische modellen na zorgvuldige afstemming met SC-DLO en de LUW. Laatstgenoemde instellingen beschikken reeds

79

PROGRAMMA 263

WERKPLAN 1994

over modelbeschrijvingen voor anorganisch fosfor en zijn bezig deze verder te
optimaliseren.
2. 'Onvermijdbare verliezen' en 'toelaatbare P-overschotten'
Het ontwikkelen van een wetenschappelijke basis - met behulp van een
statistisch rekenmodel -voor het vaststellen van richtlijnen voor 'onvermijdbare
verliezen' en voor een 'toelaatbaar P-overschot' bij invoering van evenwichtsbemesting op de schaal van een perceel. Het doel hiervan is eventueel optredende negatieve effecten (opbrengstderving en aantasting van de produktkwaliteit) te minimaliseren bij behoud van een positief milieu-effect op langere
termijn. Deze onderzoeksvraag zal met name in het eerstejaar van de looptijd
van het programma met mogelijke uitloop naar het tweede jaar grote inspanning vergen. Eind 1995 zullen de eerste resultaten van dit onderzoek kunnen
worden aangeleverd; dan zal ook worden beslist of verder onderzoek nog
dient plaats te vinden. Indien dit het geval is, zullen de eindresultaten uiterlijk
eind 1996 worden geleverd. Resultaten zullen het karakter hebben van adviezen. Als het model van het P-gedrag in de bodem goed is gevalideerd en naar
behoren functioneert, zal dit ook gebruikt kunnen worden om 'onvermijdbare
verliezen' en 'toelaatbare P-overschotten' te schatten, dit zal echter pas
mogelijk zijn in het derde en/of vierde jaar.
3. Hetvaststellen van de herstelbaarheid van P-verzadigde gronden
Hierbij wordt nagegaan welke gewassen en produktiemethoden met een hoge
P-afvoer van belang zijn bij het verlagen van de verzadigingsgraad van P-verzadigde gronden. Dit onderzoek zal slechts worden uitgevoerd, indien hiervoor additionele financiering kan worden gevonden en indien samenwerking
met proefstations op dit gebied mogelijk zal blijken te zijn. Binnen het programma zelf zal hiervoor in dat geval in het tweede en derde jaar van de looptijd beperkt ruimte worden gereserveerd. Deze beperkte ruimte wordt met
name gebruikt voor de interpretatie van elders verkregen veldgegevens en
voor modellering. Voor deze onderzoeksvraag is sprake van een resultaatverplichting in de vorm van rapportage, waarin de mogelijkheden van herstelbaarheid voorzover aangetoond binnen het kader van dit onderzoek duidelijk
zullen worden aangegeven.
Bijdragen aan het verhogen van het rendement voor gewasopname van
toegediend en in de bodem aanwezigP
Binnen het kader van deze tweede algemene Doel worden de volgende
onderzoeksvragen middels een of meerdere daarop gerichte projecten
bestudeerd:
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4. Modelleren van de P-opname door het gewas
Hetverder ontwikkelen van een modelbeschrijving voor de opname van Pdoor
het gewas, waarbij met name aandacht zal worden besteed aan de integratie
met het model, dat de mobiliteit van verschillende vormen van Pin de bodem
beschrijft (zie paragraaf 1; ook hier zal zorgvuldig worden afgestemd met
bestaande gewasopname modellen die in gebruik zijn binnen DLO). Het model
kanworden gebruikt om nate gaan of en zoja in hoeverre het rendement van
P-opname kan worden verbeterd door wijzigingen in de wijze van bemesting,
in hoeverre lokaal beschikbare P-mineralen in ontwikkelingslanden kunnen
worden gebruikt enz. Een belangrijk onderdeel is de studie naar het belang
van het wortelstelsel en zijn directe omgeving voor de P-opname door gewas
met name op gronden met een lage of sub-optimale P-toestand van de bodem
wordt onderzocht. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag van LNV
alsmede van de mogelijkheden voor additionele financiering zal binnen het
kader van deze onderzoeksvraag onderzoek worden verricht naar de invloed
van mycorrhiza, wortelexudaten dan wel van de wortelstelselontwikkeling
onder verschillende bodemomstandigheden. Deze onderzoeksvraag houdt in
eerste instantie in het opbouwen van expertise op dit gebied, waarvoor een
inspanningsverplichting kan worden overeengekomen. Indien de resultaten
van het onderzoek leiden tot het formuleren van mogelijkheden voor
praktische toepassingen dan kan in een later stadium een resultaatverplichting
worden afgesproken.
5. De beschikbaarheid van organisch gebonden Puit de grond en uit organische
mest- en afvalstoffen voor het gewas
Het betreft hier zowel organisch Pin vaste fase als die in oplossing. Met name
gaat hierbij de aandacht uit naar gebieden met een lage P-toestand van de
bodem: tropische gronden en gronden met een als gevolg van te nemen milieubeschermende maatregelen verlaagde P-toestand. In dit kader wordt
tevens onderzoek verricht naar de biologische processen die optreden bij P-mineralisatie. Deze onderzoeksvraag sluit aan op het eerder genoemde in 1995
en 1996uit te voeren additioneel (EU-)gefinancierde project waarin de uitspoeling van organisch gebonden fosfor wordt onderzocht. Dit vervolgproject kan
met een verhoogde capaciteitsinzet worden uitgevoerd indien additionele
financiering wordt verkregen in de laatste twee jaren van de looptijd van het
programma. Een resultaatverplichting is overeen te komen gebaseerd op de
contractuele verplichtingen bij eventuele additionele financiering.
In dit kader ligt ook de studie naar de landbouwkundige en milieukundige
gevolgen (accumulatie cq. uitspoeling) op korte en langere termijn van het
geheel of gedeeltelijk vervangen van kunstmest-P door Pafkomstig uit dierlijke mest(produkten) en reststromen (zoals GFT-compost). Het bestuderen van
deze onderzoeksvraag is een toepassing van het modelonderzoek als beschreven in paragraaf 1 en zal worden uitgevoerd in het derde en vierde jaar van
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het programma, nadat in het kader van het additioneel (EU-) gefinancierde
naar de uitspoeling van organisch gebonden fosfor voldoende basiskennis is
verworven. Ook hiervoor kan een resultaatverplichting worden overeengekomen in die zin dat modelresultaten ter beschikking zullen komen in een vorm,
die kan worden gebruikt voor het formuleren van beleid op dit terrein.
6. Integratie P-bemestingsadviezen voor intensieve en extensieve vollegrondsgroenteteelt.
Er bestaan reële aanwijzingen dat de P-bemestingsadviezen voor vollegrondsgroenten aan de hoge kant zijn en dat dus met kleinere giften dezelfde opbrengst gerealiseerd kan worden. Om dit te onderzoeken dient men enerzijds
de basisgegevens, die indertijd tot de adviezen hebben geleid, opnieuw
kritisch te beschouwen en anderzijds m.b.v. de modellen ontwikkeld onder 1
en 4 een theoretische schatting te maken van het minimaal benodigd P-aanbod. De aldus verkregen inzichten zullen door middel van veldexperimenten
geverifieerd dienen te worden. Een en ander vereist een zeer forse inzet, die
alleen gerealiseerd kan worden via additionele financiering vanuit LNV. Een
vooronderzoek kan wel uitgevoerd worden zonder additionele LNV-financiering. Dit zal gedaan worden in samenwerking met het IKC-Landbouw.

Uniformering modelmatige beschrijving gedrag van fosfaat in de bodem
10500
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

W J . Chardon
P.deWilligen, H.G.van Faassen,D. Blaauw
LUW (nabije toekomst)
1993-1995

Voor een belangrijk deel van de Nederlandse landbouwgronden geldt dat de
beschikbaarheid van fosfaat (P) voor het gewas hoog is. Dit kan negatieve gevolgen
hebben voor het omringende oppervlaktewater, doordat er teveel Puitspoelt. In het
kader van het terugdringen van overmatig gebruik van Pzal evenwichtsbemesting
worden ingevoerd,waarbij op gronden waar de beschikbaarheid van Phoog genoeg
is slechts de onttrekking van P door het gewas mag worden aangevuld, waarbij
gecompenseerd mag worden voor zogenaamde onvermijdbare P-verliezen. Op
gronden waar de beschikbaarheid voor het gewas veel te hoog is zal waarschijnlijk
zelfs in het geheel geen P meer mogen worden toegediend. Onduidelijk is op dit
moment welke invloed genoemde maatregelen zullen hebben op de beschikbaarheid van P in de bodem, met name in welke mate deze zal afnemen tot
milieukundig acceptabele, maar landbouwkundig gezien voldoende hoge waarden.
Om dit te bestuderen isgekozen voor een modelmatige beschrijving van het gedrag
van zowel organisch als anorganisch P, met name wat betreft het vrijkomen
(desorptie) van P dat zich in de bodem heeft opgehoopt. In het kader van dit project
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zal een inventarisatie gemaakt worden van bestaande (computer)modellen die de
kinetiek van desorptie van P beschrijven. Tevens zullen technieken die gebruikt
worden om desorptiekinetiek te meten worden geïnventariseerd. Na een keuze uit
bestaande of de ontwikkeling van een nieuw desorptiemodel zal dit worden getoetst
in laboratoriumexperimenten.
Aangenomen mag worden dat Pzich in zwaarbemeste gronden niet alleen in anorganische vorm, maar ook in organisch materiaal zal hebben opgehoopt. Het vrijkomen van organisch Pdoor mineralisatie zal belangrijk worden na het beperken of
stopzetten van bemesting. Er zal daarom tevens een inventarisatie worden gemaakt
van literatuur en modellen die de mineralisatie van Pbeschrijven, en van methoden
om P-mineralisatiete meten.
Het doel van beide bovengenoemde activiteiten is modules (subroutines) te ontwikkelen voor desorptie en mineralisatie van Pdie in het kader van het P-programma
kunnen worden toegepast in diverse computermodellen die het bodemchemisch
gedrag en de beschikbaarheid voor het gewasvan Pbeschrijven.

Het fosfaatonderzoek in het kader van het IMPHOS/FSAGx-netwerk
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

10600
P.A.I. Ehlert
J.W. Steenhuizen
FSAGX,Gembloux (België); FAL, BraunschweigVölkenrode (Duitsland); SAC,Edinburgh (Schotland);
Broom's Barn,St. Edmunds (Engeland); Station
Provincial d'Analyses Agricole de Province de Liège, Luik
(België); Universiteit Cordoba, Cordoba (Spanje);INRA
(ENSAIA),Vandouevre-lez-Nancy (Frankrijk)
IMPHOS
1991-1997

Het doel van deze internationale samenwerking tussen Westeuropese landen is het
bestuderen van effecten van verschillende bemestingspraktijken met fosfaat op het
fosfaatniveau van de bodem, de gewasontwikkeling en de opbrengst en de verplaatsing van fosfaat in de bodem.Verder wordt beoogd om bijdragen te leveren aan mogelijke standaardisatie van methoden voor grondonderzoek ter vaststelling van voor
het gewas beschikbare fosfaatfractie van de bodem en bestudering van het concept
van 'evenwichtsbemesting'. De opzet en uitvoering van het onderzoek zijn gestandaardiseerd en gelden voor alle partners van het project. De ligging en de grondsoort verschillen per partner.
Op de dr. H.J. Lovinkhoeve te Marknesse wordt in 1995 het vijfde proefjaar met wintertarwe uitgevoerd op de veeljarige P-hoeveelheden veldproef IB 0013. De uitvoering is overeenkomstig het protocol dat geldt voor alle partners. Naast chemisch
grond- en gewasonderzoek van eigen monsters zullen grondmonsters van partners
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op Pw-getal (op volumebasis en gewichtsbasis) geanalyseerd worden. Er zal een
voortgangsrapportage over het jaar 1995 en een jaarverslag van het onderzoek met
aardappelen van het proefjaar 1994 worden geschreven ten einde te voldoen aan
bepalingen van de Conventie met IMPHOS. Tevens zal overeenkomstig deze
Conventie een bijeenkomst van partners worden bijgewoond waar resultaten van
1994gepresenteerd zullen worden.

Effecten van bemesting op de fosfaatdynamiek in de bodem
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

10613
P.A.I. Ehlert
W.J.Chardon,J.W. Steenhuizen, P.de Willigen
Sanering van fosfaatverzadigde gronden:
LUW-vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding
Integratie van de adviesbasisvoor fosfor voor intensieve
en extensieve vollegrondsgroentegewassen:
PAGV
Fosfaatwerking van dierlijke meststoffen:
IMAG-DLO, NMI, PAGVenPR
Onvermijdbare afname van de beschikbaarheid van
fosfaat in grond; eenstudie naar 'fosfaatverliezen' door
fixatie en immobilisatie:
NMI, LUW-vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding,
SC-DLO,PAGV,PR
DWK (aanvraag voor subsidie via IKC-L-MKT);
1992-1996

Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een
verantwoord en duurzaam bemestingsbeleid voor fosfor afgestemd op gewasbehoefte in de breedste betekenis van het begrip en milieukwaliteitsDoelen. Daartoe
wordt gestreefd naar meer inzicht in het dynamisch gedrag van fosfor in bodem en
gewas. Met name wordt daarbij de aandacht geschonken aan het verloop van de
fosfortoestand van de bodem bij variërende aanvoer van fosfor, aan het effect
hierop van de chemische vorm van aanvoerbronnen van fosfor, aan nevenbestanddelen van fosformeststoffen, de gewasreactie op variërende fosfortoestand van
de bodem en fosformeststoffen en aan extractiemiddelen ter identificatie van de fosfortoestand ten behoeve van de vaststelling van de gewasbehoefte. De relatie tussen
bodemvruchtbaarheidsparameters en parameters voor de vaststelling van de fosforverzadigingsgraad van de bodem en onderzoek naar het principe van evenwichtsbemesting vraagt daarbij bijzondere aandacht.
In het kader van dit project worden de veeljarige hoeveelheden-vormen veldproeven
IB1920, IB1757en IB0013 (exclusief IMPHOS-deel) betreffende de veeljarige effecten
van fosforbemesting op fosfortoestand van de bodem en de accumulatie met neven"84
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bestanddelen voortgezet evenals de veeljarige toestanden-hoeveelheden veldproeven IB0016enIB0077/KL1.Deproefveldresuitatenworden gerapporteerd.

Onvermijdbare afname van de beschikbaarheid van fosfaat in grond
10632
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

P.A.I. Ehlert
W.J.Chardon,J.W. Steenhuizen
LUW-vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding, NMI,
SC-DLO,PAGV, PRen het voormalig landbouwkundig
bureau van de Superfosfaatindustrie
FOMA
1994-1995

Bij wettelijke invoering van 'evenwichtsbemesting' mag de fosfaatgift op landbouwgrond in Nederland niet groter zijn dan de fosfaatonttrekking door het gewas plus
'acceptabele fosfaatverliezen'. Deze 'verliezen' ontstaan door fosfaatfixatie en
-immobilisatie in grond en door fosfaatuitspoeling. De voor het gewas beschikbare
fosfaatfractie in grond neemt daardoor af. Hoe groot de 'onvermijdbare fosfaatverliezen' zijn is onderwerp van onderzoek. Getracht wordt deze verliezen te schatten
als functie van grondsoort, fosfaattoestand van de grond en grondgebruik. Het
onderzoek vindt plaats in het kader van het FOMA-project 3.48, waarvan de projectleiding in handen van de NMI/LUW is. Het AB-DLO voert analyses uit op basis van
statistische modellen; het SC-DLO zal met ANIMO een procesmatige benadering
volgen. In 1995wordt de eindrapportage van het project opgesteld.

Fosfaatwerking van dierlijke meststoffen
10633
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.A.I. Ehlert
W.J.Chardon,J.W. Steenhuizen
IMAG-DLO, NMI,PAGV,PR
FOMA
1994-1995

Dierlijke meststoffen moeten het hoofdbestanddeel leveren van de fosfaatbehoefte
van gewassen om het overschot op de mineralenbalans te verlagen. Bij evenwichtsbemesting, waarbij de fosfaatgift niet hoger mag zijn dan de afvoer met
(oogst)produkten en de onvermijdbare verliezen, zal alle fosfaat van meststoffen
voor het gewas beschikbaar moeten komen. De fosfaatbeschikbaarheid van dierlijke
meststoffen ismet name op korte termijn geringer dan die van kunstmeststoffen. De
beschikbaarheid van fosfaat op langere termijn is niet van alle dierlijke meststoffen
85
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voldoende bekend. Om verantwoord gebruik te maken van dierlijke mest als fosfaatbron wordt afstemming op de fosfaatbehoefte gevraagd van meststofsoort en
tijdstip en wijze van bemesting, terwijl gelijktijdig dient te worden voldaan aan
milieukwaliteitsDoelen. Het voorgestelde onderzoek beoogt in het bijzonder de
vervanging van fosfaat van kunstmest door die van dierlijke mest te bestuderen voor
de verschillende sectoren van de plantaardige produktie. Het project, waarvan het
AB-DLO de coördinatie verzorgt, bestaat uit vijf deelprojecten. In 1995 zullen
rapporten worden geschreven over de chemische vormen van fosfaat in dierlijke
mest en hun beschikbaarheid voor het gewas. In samenwerking met het IMAG-DLO
zal een rapport worden geschreven over de betekenis van de verdeling van dierlijke
mest bij emissie-arme toediening voor de beschikbaarheid voor het gewas.Tevens zal
met de samenwerkende instanties het evaluatierapport worden geschreven over de
verschillende deelprojecten.

Organisch gebonden fosfor in de bodem als functie van landbouwkundig
grondgebruik en klimaat: uitspoeling en bijdrage aan eutrofiëring

10505
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Japenga (tevens EU-coördinator)
R.Vriesema,W.J.Chardon, H.G.van Faassen
MLURI(Schotland), UNL (Portugal)
EU
1995-1996

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat van het fosfor dat in bodemvocht voorkomt
een groot percentage in organisch gebonden vorm aanwezig is. Kennis omtrent het
gedrag van organisch gebonden fosfor in de bodem isderhalve noodzakelijk om tot
betrouwbare voorspellingen van de totale uitspoeling van fosfor te komen.
Het project is in 1994 in afwachting van een beslissing over financiering reeds in de
projectplanning opgenomen. Medio 1994 is het project goedgekeurd en de eerste
coördinerende vergadering heeft in november in Nederland plaatsgevonden.
In een oriënterend veldonderzoek zullen monsters genomen worden van drainwater
en van bodemvocht. Dit bodemvocht zal worden verkregen door veldvochtige
grondmonsters te centrifugeren bij lage snelheid. Op de monsters zal een fractionering worden toegepast (ontwikkeld in Schotland, MLURI) waarbij een scheiding
wordt verkregen tussen reactief P, organisch P en een restfractie (totaal minus
reactief en organisch P).Hierbij zal UV-bestraling worden toegepast. Indien mogelijk
zal de verdeling van Pover de drie genoemde fracties worden gerelateerd aan de
bemesting welke op het betreffende perceel heeft plaatsgevonden (aard en hoeveelheid), en aan bodem(vocht)kenmerken zoals DOC, pH en Ca-gehalte, enz. De
monsters zullen verder worden onderworpen aan gelpermeatiechromatografie (GPC)
om een (zo goed mogelijke) scheiding op deeltjesgrootte te verkrijgen, waarna de
verkregen fracties zullen worden gekarakteriseerd met behulp van HPSEC ('High
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performance size exclusion chromatography'). Tevens zullen in de GPC-fracties
totaal-P en totaal-C worden bepaald en zal ook 'Field Flow Fractionation' worden
toegepast op de fracties.
Het eventueel optreden van een zwakke binding van P aan DOC (in uitwisselbare
vorm) zal worden onderzocht door 32P toe te voegen aan vochtmonsters alvorens
deze worden onderworpen aan een scheiding op GPC, HPSECof FFF.Op microschaal
zullen proeven worden gedaan waarbij adsorptie en desorptie van organisch P
worden bepaald, en de invloed ervan op de verdeling van organisch P over vaste fase
en vloeistoffase van de bodem. Door middel van een literatuuronderzoek zal worden
onderzocht wat bekend is van het bodemchemisch gedrag van organische
P-componenten in de bodem, over de eventuele biologische omzettingen en over de
beschikbaarheid voor het gewas.
Injuni/juli zal een tweede coördinerende vergadering worden gehouden in Lissabon
of Ponta Delgado (Azoren).
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PROGRAMMA 120

Bos-en natuurontwikkeling

Programmaleider
Uitvoerende instellingen:
Aanvangsjaar
Eindjaar

Dr. H.J.P.A.Verkaar (IBN-DLO)
IBN-DLO,SC-DLO,AB-DLO
1990
1996

Samenvatting
Het programma genereert kennis over natuurontwikkeling en de ontwikkeling naar
bossen met (mede)gebruiksfunctie natuur. Daartoe wordt met behulp van modellen
die de belangrijkste sturende processen (water-, zuur- en nutriëntenhuishouding,
biogeografie, biotische processen) beschrijven, de ecologische haalbaarheid en de
kritische succesfactoren voor het beleid, de inrichting en het beheer bij natuurontwikkeling en de ontwikkeling van multifunctionele bossen aangegeven.
Aanleiding
In het Natuurbeleidsplan en het Meerjarenprogramma Bosbouw wordt een grote
prioriteit toegekend aan natuurontwikkeling en de ontwikkeling van bos met
(mede)functie natuur. Deze plannen vragen om een verdere invulling van de wenselijke situatie en hoe die te bereiken is.
Devolgende vier vragen staan centraal in dit programma:
- Welke doelstellingen kunnen voor natuur- en bosgebieden worden onderscheiden enwelke criteria worden daarbij gehanteerd?
- Welke biotische en abiotische randvoorwaarden, en sturingsmechanismen bepalen de kansen op de gewenste ontwikkeling van bosen natuur?
- Waar zijn de omstandigheden het gunstigst om de gewenste ontwikkeling op
gang te brengen (geografische kansrijkdom)?
- Welke maatregelen moeten genomen worden om de gewenste ontwikkeling op
gang te brengen en in stand te houden?
In concreto betekent dit dat de volgende aspecten in the onderzoek worden betrokken:
- Betekenis van atmosferische depositie van S0 2 , NOx en NHy van het waterbeheer
(al dan niet onttrekken van grondwater, invoer van gebiedsvreemd water) en van
bodemkundige en klimatologische eigenschappen als abiotische randvoorwaarden voor de mogelijkheden van natuurontwikkeling, mede op grond van studies
aan referentiegebieden en historische referenties.
- Normering van de maximaal toelaatbare belasting voor nutriënten en zuur.
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- Effecten van gebiedsgebonden maatregelen zoals ingrepen in het beheer van het
oppervlaktewater, in de gebiedsverdamping, het al dan niet afgraven van de
teeltlaag van voormalige landbouwgebieden, al dan iet extensief begrazen door
grote herbivoren en andere ingrepen in de vegetatiestuctuur (bijvoorbeeld
kapbeheer en planten van bomen).
Het programma moet op basisvan bovenstaande vragen door middel van fundamenteel-strategisch én toegepast onderzoek bijdragen aan beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en het beheer bij bos-en natuurontwikkeling.
Doel
Het programma moet kennis opleveren om te komen tot de meest doelmatige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en van de doelstellingen van het
Meerjarenprogramma Bosbouw ten aanzien van de ontwikkeling van natuurlijk en
multifunctioneel bos. Bovendien moet het resultaten opleveren die gebruikt kunnen
worden bij het opstellen van normen voor de atmosferische belasting (van bossen)
door eutrofiërende en verzurende stoffen (Additioneel Programma Verzuring-lll).
Daartoe moeten devolgende resultaten bereikt worden:
- identificatie van doelen voor bos- en natuurontwikkeling op basis van referentiebeschrijvingen van ecologische processen en patronen;
- ontwikkeling van een geautomatiseerd geografisch informatiesysteem om ruimtelijke patronen en de geografische kansrijkdom te kunnen beschrijven;
- (modelmatige beschrijving van de relatie tussen regionale stofstromen en standplaats-kwaliteit;
- (modelmatige) beschrijving van de relatie tussen lokale stofstromen en standplaatskwaliteit;
- (modelmatige) beschrijving van de relatie tussen standplaatskwaliteit, vegetatie
en natuur-waarden;
- beschrijving van de effecten van beheers- en inrichtingsmaatregelen op vegetatie
en natuur-waarden.
Deze resultaten zullen uitgewerkt zijn voor een beperkt aantal voorbeeldgebieden
en worden geconcretiseerd in de vorm van publikaties, kaarten met geografische
kansrijkdom bij diverse samengestelde scenario's,en computermodellen.
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Beschrijving en modelmatige analyse van C- en N-kringlopen en de structuur
van bodemlevensgemeenschappen langs twee natuurlijke produktiviteitsgradiënten

10406
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

A.M. Neutel
P.C.de Ruiter
RUG-vakgroep Plantenoecologie; LUW-vakgroep
Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer
1993-1996

Gericht ingrijpen in de ontwikkeling van ecosystemen vereist fundamentele kennis
van de samenhang tussen nutriëntenkringlopen en de structuur van bodemlevensgemeenschappen. Enerzijds vormen de voedselwebinteracties de basis voor belangrijke onderdelen van de nutriëntenkringloop, zoals de mineralisatie van N en C.
Anderzijds geeft kennis over energie- en nutriëntenkringloop aanwijzing over het
functioneren (inclusief de stabiliteit) van het voedselweb. Zowel observationeel als
modelmatig wordt deze relatie bestudeerd onder uiteenlopende natuurlijke niveaus
van voedselrijkheid.
In 1995 zullen de resultaten van een serie veldbemonsteringen in twee primaire successiereeksen worden geanalyseerd,waarbij gegevens over bovengrondse ontwikkeling gerelateerd worden aan de ontwikkeling van de bodemlevensgemeenschap. De
ondergrondse ontwikkeling zal beschreven worden in termen van mineralisatiesnelheden en het vóórkomen en de biomassa's van groepen bodemorganismen in hun
onderlinge verhouding, bij verschillende productiviteitsniveaus.
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PROGRAMMA 207

Ontwikkeling en verbetering
van het modelinstrumentarium
ten behoeve van milieubeleidsevaluatie

Programmaleider(s):
Dr. P.E.Rijtema (SC-DLO) en Drs.J.C.Blom (LEI-DLO)
Uitvoerende instelling(en): SC-DLO,LEI-DLO,AB-DLO
Aanvangsjaar:
1993
Eindjaar:
1996
Samenvatting
Het programma houdt zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van modellen
voor de evaluatie van de milieu-effecten, en de ontwikkeling van een duurzame en
economisch gezonde landbouw, in het kader van het beleid op basis van het SNL,
MJPGenNBP.
Aanleiding
Het ministerie van LNV isde eerst verantwoordelijke instantie voor het terugdringen
van de milieubelasting die door de landbouwsector wordt veroorzaakt. De randvoorwaarden waaraan de landbouw op langere termijn moet voldoen, zijn enerzijds
geformuleerd in termen van grondwaterkwaliteitsnormen. Anderzijds zijn doelstellingen geformuleerd door de Rijksoverheid in het kader van het Rijn Actie Plan en
Noordzee Actie Plan,om de uitstoot van milieu-eigen en milieuvreemde stoffen met
bepaalde hoeveelheden te reduceren.
Door het Ministerie van LNV wordt beleid ontwikkeld waarmee de landbouw gesteund wordt in een milieuvriendelijker richting. In hoeverre dit beleid zal voldoen
aan de nationale doelstellingen en normen isop voorhand veelal niet duidelijk.
Door het Ministerie van VROM (Milieu Toekomst Verkenningen) en door het
Ministerie van V &W (Nota's Waterhuishouding) wordt het door Ministerie van LNV
vastgestelde beleid getoetst aan de doelstellingen. Hierbij wordt onvoldoende gebruikgemaakt van de bij DLO aanwezige expertise. Bovendien wordt te weinig aandacht geschonken aan de economische gevolgen van het aanscherpen van doelstellingen en normen.
Het thans beschikbare modelinstrumentarium bevat nog diverse onnauwkeurigheden en onzekerheden. Het baseren van beleid op berekeningen hiermee kan tot
gevolg hebben dat de landbouwpraktijk onnodig wordt beperkt in het gebruik van
dierlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Anderzijds zou ook het risico aanwezig
kunnen zijn, dat beleid wordt ontwikkeld waarmee gestelde milieukundige rand-
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voorwaarden niet worden gehaald. Voor de beleidsformulering en onderbouwing is
het derhalve van groot belang, dat kwalitatief goede en goed onderbouwde voorspellingen van toekomstige milieu-effecten van het landbouw- en natuurbeleid kunnenworden gemaakt.

Doel
De doelstelling van het programma is het verbeteren en het toepassen op voorbeeldgebieden van het instrumentarium voor de voorspelling van gevolgen van het
milieubeleid ter vermindering van de stoffenbelasting van grond- en oppervlaktewater in het landelijk gebied, voortvloeiend uit het beleid op basisvan het SNL,NBP
en MJPG. Hierdoor ontstaat een terugkoppeling naar het beleid met een beter betrouwbare en nauwkeurige evaluatie van maatregelen, dan nu het geval is.
Op het einde van de planperiode zal het verbeterd instrumentarium beschikbaar en
operationeel zijn voor een zestal voorbeeldgebieden. Bij de keuze van deze regio's
wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit in bodemtypen, hydrologie
en bodemgebruik (teeltsectoren).
Voor de korte termijn (1994-1995) wordt de hoogste prioriteit gelegd bij het operationaliseren van de modellen, de schematisering en invoerbestanden. Op de langere
termijn (1996 en daarna) worden verbeteringen in de modellen aangebracht, worden
verbeterde ruimtelijke schematiseringen gedaan, en worden de invoerbestanden uitgebreid. Deze stap is dan vooral gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid
en nauwkeurigheid van de modeluitkomsten. Bij deze operationalisering wordt
tevens de lange termijn opzet van het instrument voor de nationale beleidsanalyse in
het oog gehouden. Dit betekent dat een benadering wordt gekozen die zodanig
flexibel is,dat toekomstige ontwikkelingen op het gebied van modellen, ruimtelijke
schematisering en invoergegevens 'eenvoudig' kunnen worden ingepast.
De uitvoering van beleidsevaluaties voor de teeltsectoren zijn niet in het onderzoekprogramma opgenomen. In afhankelijkheid van de omvang van de vraagstelling van
de betreffende beleidsdirecties zullen deze evaluaties te zijner tijd apart worden
begroot.
Het beoogde verbeterde modelinstrumentarium bestaat uit de simulatiemodellen
zelf, uit de gebiedsschematisering en uit de benodigde gegevensbestanden. Het produkt van dit onderzoekprogramma bestaat uit het verbeterde modelinstrumentarium, de simulatiemodellen zelf, de gebiedsschematisering van een zestal voorbeeldgebieden en de gegevensbestanden voor deze voorbeeldgebieden. De uitvoering van landdekkende studies voor teeltsectoren zijn niet in de planning opgenomen. Indien dergelijke evaluaties van beleid gewenst zijn, zullen die te zijner tijd
worden begroot en gepland.
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Stofstromen in de Nederlandse landbouw
10314
Projectleider(s):
Medewerkers:
Samenwerking met:
Looptijd:

H.F.M.Aarts,J.Dijk (LEI-DLO)
E.R. Boons-Prins
LEI-DLO en SC-DLO
1993-1996

Doel van het onderzoek isde stofstromen van de Nederlandse landbouwbedrijven te
modelleren en via die weg de nutriëntenstromen en -emissies te kwantificeren.
Kennis daarvan leidt tot een beter zicht op de huidige milieuproblematiek en op de
milieu- en sociaal-economische effecten van beleid.
De stofstromen worden berekend met een bedrijfsmodel dat als input individuele
bedrijfsgegevens gebruikt. Die zijn bekend uit de jaarlijkse Landbouwtelling
('meitelling'), een produktierechtenbestand en een geografisch bodeminformatiesysteem. Relaties tussen bedrijven (vooral afzet van mest en voer) worden gekwantificeerd met behulp van gegevens uit het LEI-boekhoudnet. De modeluitkomsten
worden niet per individueel bedrijf gepresenteerd maar voor regio's of groepen
bedrijven.
Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd. In eerdere fasen zijn de nutriëntenstromen op landbouwbedrijven in de zandgebieden gemodelleerd en zijn ontwikkelingsvarianten voor die gebieden doorgerekend. Indie varianten zijn de verwachte
ontwikkelingen op het gebied van techniek, milieuwetgeving en landbouwbeleid zo
goed mogelijk verwerkt. In 1995 zal worden begonnen met het modelleren van de
stofstromen op landbouwbedrijven in de klei- en veengebieden, waarna landsdekkende verkenningen zullen worden uitgevoerd. Speciale aandacht zal worden
besteed aan de afstemming van het stofstromenmodel van AB-DLO en LEI-DLO met
het modelinstrumentarium van SC-DLO. Er zullen met het stofstromenmodel berekeningen worden uitgevoerd voor het Milieuplanbureau, waarschijnlijk in eerste
instantie voor landbouwbedrijven op zandgrond.
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PROGRAMMA 208

Bodembiologie en biodiversiteit

Programmaleider(s):

Dr. P.J.Kuikman (AB-DLO) &dr.ir. J.D.van Elsas(IPODLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,IPO-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1997
Samenvatting
In dit programma met als thema 'Bodembiologie' staat de bestudering van de
levende organismen in de bodem centraal, waarbij de bodemkunde een belangrijk
aanverwant vakgebied is. Het programma omvat een beperkt aantal onderzoekterreinen, gericht op het oplossen van fundamentele knelpunten die meer probleemgericht onderzoek in de weg staan: bodembiotechnologie, de rol van bodemorganismen in de nutriëntenkringloop en bodemecotoxicologie. Het programma heeft
tevens het doel om de strategische expertise-ontwikkeling binnen DLO op het terrein
van de biologie en biodiversiteit van de bodem te bundelen.
Aanleiding
Bodemorganismen en nutriëntenkringloop
Een aantal belangrijke deelprocessen binnen de kringloop van nutriënten
(bijvoorbeeld N en P) in de bodem, zoals mineralisatie en immobilisatie van N en P,
nitrificatie en denitrificatie, zijn hoofdzakelijk (micro)biologische processen. Deze
processen zijn zowel vanuit landbouwkundig als vanuit milieukundig oogpunt van
belang. Stikstofmineralisatie is van belang voor de groei van het gewas. Dit belang
neemt toe wanneer in de toekomst meer gebruik wordt gemaakt van organische
mest in plaats van kunstmest. Stikstofmineralisatie kan echter ook milieubedreigend
zijn als de mineralisatie niet in balans is met de opname door het gewas, bijvoorbeeld in het najaar en de winter. Het ammoniumoverschot kan dan worden genitrificeerd en uitspoelen naar het grondwater, of na denitrificatie als (onschadelijk) N 2
of (schadelijk) N 2 0ontwijken naar de atmosfeer. Bijfosfaat bestaat het probleem dat
de voor een voldoende gewasopname vereiste P-toestand van de bodem strijdig is
met milieudoelstellingen. Mycorrhiza kunnen dit probleem verkleinen door de
efficiëntie waarmee nutriënten door het gewas worden opgenomen positief te
beïnvloeden.
Uit modellen die de nutriëntenkringloop beschrijven in het (gehele) bodem-gewassysteem en uit modellen die de organische-stofdynamiek in de bodem beschrijven,
blijkt dat moeilijkheden ontstaan bij de beschrijving van de biologische processen
zoals stikstofmineralisatie en -immobilisatie, nitrificatie en denitrificatie. Dit heeft
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mede geleid tot experimenteel en modelmatig onderzoek waarin de nutriëntenkringloop wordt benaderd vanuit een beschrijving van de bodembiota. Voor beide
categorieën van modellen worden verdere ontwikkelingen echter gehinderd door
dezelfde problemen en onzekerheden: kennis over de substraatbenutting door de
bodemmicroben en de mate van heterogeniteit van de biologische processen in de
bodem.
Bodemecotoxicologie
Eén van de hoofddoelstellingen van het Nederlandse milieubeleid is het voorkomen
dan wel beperken van de aantasting van de kwaliteit van de bodem met het oog op
herstel en duurzame instandhouding van het bodem-ecosysteem. Het Ministerie van
LNV heeft hierin een speciale verantwoordelijkheid, enerzijds in het kader van
natuurbeheer en de instandhouding van de kwaliteit van landbouwgronden en
anderzijds omdat de landbouw mede verantwoordelijk is voor sommige bodemverontreinigingen, bijvoorbeeld door het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Om de omvang van mogelijke effecten van verontreinigende stoffen aan te geven
wordt in Nederland een grenswaarde' gehanteerd die bepalend is voor het toelatingsbeleid. Door het Ministerie van VROM wordt deze grenswaarde gedefinieerd
als die mate van verontreiniging waarbij ten hoogste 5 % van de soorten effecten
ondervindt. De gevolgen van een verontreiniging voor het bodemleven (sterfte, geremde activiteit) zullen zich doorgaans in eerste instantie weliswaar beperken tot de
voor de betreffende verontreiniging gevoelige soorten (de direct getroffen soorten),
maar er kunnen ook andere delen van het ecosysteem worden ontregeld. Dit is het
geval wanneer effecten op de direct getroffen soorten via ecologische interacties
leiden tot effecten op andere, niet direct getroffen soorten. Veel onderzoek is de
afgelopen jaren gedaan naar de afzonderlijke effecten van verontreinigende stoffen
op individuele soorten en populaties. Het is echter ook noodzakelijk dat het
ecotoxicologische onderzoek zich richt op de effecten op de interacties tussen de
bodemorganismen en op het functioneren (in termen van stofstromen, structuur en
stabiliteit) van het bodemecosysteem alsgeheel.
Tenslotte moet hierbij nog worden opgemerkt dat in het onlangs verschenen 'peer
review' van het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek wordt aanbevolen de
voedselweb-benadering in ecotoxicologisch onderzoek te versterken.
Bodembiotechnologie
Bodembiotechnologie wordt gekarakteriseerd door de integratie van verschillende
disciplines, zoals de microbiologie, moleculaire biologie en bodemkunde. De specifieke methoden en technieken van bodembiotechnologisch onderzoek pleiten voor
het samenbrengen van het bodembiotechnologisch onderzoek in een apart discipline-programma. Toepassingsgebieden zijn ondermeer de biologische bestrijding
van ziekten en plagen, de microbiologische reiniging van vervuilde gronden en de
versnelde afbraak van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast kan genoemd worden het
beleidsondersteunende onderzoek naar de mogelijke neveneffecten van het gebruik
van gemodificeerde micro-organismen ('riskassessment").
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Bodembiotechnologie omvat de (genetische) karakterisering en genetische manipulatie van bodemorganismen. Biotechnologische technieken kunnen op verschillende
manieren ingezet worden in het landbouwkundig onderzoek. Karakterisering van
bodemorganismen kan inzicht verschaffen in de rol van de organismen in de afbraak
van organische-stoffracties en in de afbraak van bestrijdingsmiddelen. Het gericht
inbrengen van al of niet genetisch gemodificeerde micro-organismen kan een
gewenste biologische functie in de bodem aanbrengen of versterken. Bij zo'n functie
kan het gaan om biologische bescherming van gewassen tegen ziekten en plagen
(ziektewerend vermogen van het bodemecosysteem) of om de afbraak van milieuvervuilende stoffen. Ten tweede kan met behulp van biotechnologische technieken de bodem- en rhizosfeer-microflora gekarakteriseerd worden met betrekking
tot de aanwezigheid en activiteit van bepaalde groepen micro-organismen.
Doel
Bodemorganismen en nutriëntenkringloop
- Karakterisering van de microbiële populaties, hun (groei)activiteit, het substraat
dat zij benutten en de efficiëntie waarmee zij dit substraat benutten.
- Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de mate van heterogeniteit, zowel
in plaats als in tijd, van de biologische processen, met name in de rhizosfeer.
Bodemecotoxicologie
- Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de doorgifte en accumulatie van
verontreinigende stoffen in bodemecosystemen.
- Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de effecten van verstoringen op de
structuur en stabiliteit van (bodem)ecosystemen.
Bodembiotechnologie
- De effectiviteit (voorspelbaarheid en succes) van de introductie van genetisch
gemodificeerde micro-organismen (aangepaste 'drager'-organismen voorzien van
gewenste genen) met directe relevantie voor de biologische bestrijding en voor
de afbraak van milieuvervuilende stoffen.
- Genetische karakterisering van de microbiële populaties die verantwoordelijk zijn
voor bepaalde biochemische omzettingen in de bodem. Hierbij kan het gaan om
de versnelde afbraak van bestrijdingsmiddelen en om de afbraak van de verschillende organische-stoffracties en de bijbehorende mineralisatieprocessen.
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Kwantificering van de microbiële diversiteit in de bodem
10404
Projectleider(s):
J.Bloem
Medewerker(s):
A. Vos, P. Bolhuis
Looptijd:
1995-1998
Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van moleculair biologische technieken
waarmee microbiële diversiteit in de grond kan worden gemeten. Detechnieken zullen worden toegepast om de relatie tussen microbiële diversiteit en nutriëntenkringlopen in met zware metalen verontreinigde gronden te onderzoeken. De toepassing
sluit nauw aan bij het programma Systeemgerichte Ecotoxicologie en veranderend
landgebruik (DLO-264).
Microbieel DNA zal worden geëxtraheerd uit de grond en zal worden vermenigvuldigd door middel van PCR (Polymerase Chain Reaction). Er zal worden getracht de
genetische samenstelling van het DNA met behulp van Denaturatie-Gradiënt-GelElectroforese (DGGE) in kaart te brengen in de vorm van een bandenpatroon. Het
aantal banden is een afspiegeling van het aantal groepen abundante bacteriën, en
de intensiteit van een band iseen maat voor de relatieve abundantie van de betreffende groep. De bandenpatronen kunnen met automatische beeldverwerking worden geanalyseerd en gekwantificeerd. Met deze techniek zal het effect van bodemverontreiniging met zware metalen op de microbiële diversiteit worden onderzocht.

Onderzoek naar statistische technieken voor de analyse van voedselwebdata (en toepassing daarvan op Lovinkhoeve-data)

10412
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

S.L.G.E.Burgers (GLW), P.C.de Ruiter
G.H.J. Hoenderboom
GLW-DLO
1993-1995

Dit project stelt zich tot doel statistische analyses te vinden of verder te ontwikkelen
om verschillen tussen levensgemeenschappen aan te tonen en te kwantificeren. Deze
methodes worden op hun bruikbaarheid onderzocht door ze toe te passen op de
bodemvoedselwebgegevens zoals die zijn verzameld in een met zink en cadmium
verontreinigde grond nabij de Zinksmelterij Budelco te Budel en controlegegevens
afkomstig uit niet of minder vervuilde gronden uit de omgeving van Budel.
De voedselweb-gegevens bestaan uit biomassagegevens van de 'functionele'
groepen in het web. In 1995 zal aandacht worden gegeven aan de volgende
aspecten:
(i) Erzijn grote verschillen tussen de groepen, zodat er voor een 'multivariate overall'-analyse gestandaardiseerd moet worden. Er wordt verder uitgezocht welke
standaardisaties geschikt zijn gezien de analyse en doelstelling;
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(ii) Uitvoeren van een Procrustus-rotatie op de ordiantie-diagrammen van 'De
Lovinkhoeve'-gegevens en onderzoeken of dit een bruikbare manier is om
behandelingen te vergelijken over alle functionele groepen tegelijk in relatie tot
de structuur van het web;
(iii) Intern zijn er andere verzamelingen gegevens van voedselwebben beschikbaar,
waarbij voor het vergelijken van plaatsen of behandelingen er echte
herhalingen zijn van het voedselweb. In deze gevallen zou een Monte-Carlopermutatietoets na een Canonische-Correspondentie-Analyse gebruikt kunnen
worden om te toetsen of behandelingen verschillen geven op het niveau van het
gehele web;
(iv) Verder moet worden uitgezocht hoe herhalingen in de tijd (veelal herhaalde
waarnemingen aan hetzelfde object) in deze context moeten worden onderzocht.

Organische-stofdynamiek en mineralisatie-immobilisatie-turnover in de
rhizosfeer

10401
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

P.J.Kuikman
A.G.Jansen,N.N.Joosten, M. Wolters
LUW-vakgroep Terrestrische Oecologie en
Natuurbeheer, University of Adelaide (Dept. Soil
Science)
1994-1997

Uit economisch en milieukundig oogpunt is een verhoging van de efficiëntie waarmee nutriënten benut worden in landbouwecosystemen gewenst. Een verbetering
van de synchronisatie tussen nutriëntenbeschikbaarheid en nutriëntenbehoefte is
noodzakelijk om hoge opbrengsten en minimale verliezen naar het milieu te combineren. Planten kunnen synchronisatie beïnvloeden door onderdrukking en stimulering van processen die leiden tot mineralisatie tijdens periodes van respectievelijk
geen groei en groei. Onduidelijk is in hoeverre deze beïnvloeding daadwerkelijk
plaatsvindt en de nutriëntenbenutting verbetert. Een beter begrip van de interacties
tussen planten en micro-organismen in de rhizosfeer en de mogelijkheden deze
interacties te manipuleren is gewenst om zo plantengroei, nutriëntenbeheer en
bodemvruchtbaarheid te kunnen optimaliseren. Deze kennis kan worden toegepast
ten behoeve van ecologische landbouwsystemen en het op een milieukundig verantwoorde wijze tot stand brengen van natuurgebieden op voormalige landbouwgronden.
Het project stelt zich tot doel de invloed van aanvoer van plantenresten en wortelmateriaal op de mineralisatie en immobilisatie van nutriënten vast te stellen. Het
voorgestelde onderzoek draagt bij aan formulering van milieutechnisch verantwoorde bemestingsstrategieën en aan de voorwaarden waaronder een succesvol
herstel van natuurlijke ecosystemen op voormalige landbouwgronden mogelijk is.
__
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Het onderzoek richt zich steeds nadrukkelijker op meerjarige planten in meersoortige vegetaties. De inzichten en concepten die worden verkregen uit experimenten
worden vertaald in simulatiemodellen waarmee berekeningen aan nutriëntendynamiek kunnen worden uitgevoerd in natuurlijke en landbouwecosystemen. In het
onderzoek wordt de rhizosfeer beschouwd als de omgeving die begint bij de groeiende wortelpunt en eindigt bij de dode wortelrest. Veranderingen in dichtheid, activiteit en structuur van de microbiële populatie worden bepaald als functie van deze
langs de wortels variërende omstandigheden. Mineralisatie snelheid en microbiële
activiteit/biomassa worden gebruikt alsindicator van mogelijke veranderingen.
Hetwerkplan 1995bevat devolgende onderdelen:
(i) produktie enturnover van wortels:
analyses aan grondmonsters van proeven naar kwantificering met behulp van
pulse-labelling van de koolstofinvoer in knolgewassen (suikerbiet en aardappel)
en in grassen onder veldomstandigheden; berekening koolstofbudget.
(ii) ruimtelijke en temporele variabiliteit van immobilisatie en mineralisatie in de
rhizosfeer:
experimenteel meten van de dynamiek van substraatgebruik en mineralisatie
van nutriënten bij i) enkelvoudige en meervoudige substraattoediening en bij
ii) substraten van verschillende kwaliteit en iii) in stikstofverzadigde en
-limiterende grond in modelsystemen en iv) meerdere plantensoorten.
Modelmatige berekeningen met behulp van simulatietechnieken van de consequenties van variabele C-elementratio's in microbiële biomassa op mineralisatie
met behulp van concept 'Griffiths and Robinson (1992)' en model 'Grace, van
Veenand Ladd (1994)'.
(iii) in s/fu-wortelverliezen en afbraak van intacte wortelstelsels in relatie tot
recycling en mineralisatie van nutriënten:
begeleiding AiO T. van der Krift bij LUW-vakgroep Terrestrische Oecologie en
Natuurbeheer (en SLW-OiO-project/aangevraagd); modelmatig en experimenteel
onderzoek naar effecten van kwaliteit van rhizodepositie en in s/tu-afbraak van
wortelstelsels op mineralisatieprocessen.
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Verbetering van de voorspellingen van de N-mineralisatie in akkerbouwgronden
Projectleider(s):
Medewerker(s):

Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

10403
G. Lebbink
J.Bloem, L.A. Bouwman, E.Biewenga, P.Bolhuis,
W. Willems, G. Hoenderboom, M.Veninga. K. Kampen,
A.Vos
Bedrijfslaboratorium voor grond-en gewasonderzoek
(BLGG), Oosterbeek
Deelsdoor de uitvoerende instellingen, deel bij verschillende instanties door BLGG aangevraagd
1995-1997

Huidige voorspellingen van de N-mineralisatie zijn gebaseerd op de factoren temperatuur en vocht, gecombineerd met één maat voor het N-leverend vermogen van de
bodem, die geldt voor 'het Nederlands gemiddelde', maar waarbij geen rekening
wordt gehouden met eventuele verschillen in de N-mineralisatie die het gevolg zijn
van verschillen in grondsoort, bodem-organische stof en het functioneren van het
bodembiologische systeem. Waarschijnlijk om die reden zijn de voorspellingen voor
bepaalde regio's vaak systematisch te hoog o f t e laag.
De voorspelling van de N-mineralisatie kan worden verbeterd door een aantal
bodemparameters te identificeren op basiswaarvan de N-mineralisatie nauwkeuriger
en meer gedifferentieerd naar regio of bodemtype kan worden voorspeld. Hiertoe
zal aan de hand van een aantal akkerbouwgronden, variërend in bodemtype, organische-stofgehalte en organisch bemestingsregime de biologische parameters worden
vastgesteld die van belang worden geacht voor de N-mineralisatie: de populatieomvang van de micro-organismen en die van de microbivore fauna (protozoën en
nematoden) en de activiteit en de GN-ratio's van de micro-organismen.
Voor een voorspelling van de N-mineralisatie ishet nodig te volgende waarnemingen
te doen: de populatieomvang van de micro-organismen en die van de microbivore
fauna (protozoën en nematoden) en de activiteit en de C/N-ratio's van de microorganismen. Om deze set van parameters te testen zal op een aantal (ca. 10) akkerbouwgronden deze parameters en de N-mineralisatie moeten worden vastgesteld.
Om een betrouwbaar beeld voor eenjaar te krijgen ishet nodig (tenminste) viermaal
een analyse uit te voeren. Omdat in de praktijk het voorspellen van de N-mineralisatie vooral gericht isop het groeiseizoen, zullen de bepalingen vlak vóór, tijdens
en vlak na het groeiseizoen worden verricht (bijvoorbeeld: 1.maart/april, 2.juni,
3. augustus, 4. oktober). In totaal betekent dat 40 bodemanalyses in één jaar.
Vervolgens zullen deze parameters, waarvan de vaststelling relatief arbeidsintensief
is,worden gerelateerd aan bodemeigenschappen, zoals textuur en bodemorganische
stof, uitgesplitst in fracties op basis van dichtheid en Cen N in de micro-aggregaten.
Deze relaties kunnen de basisvormen om in de toekomst mogelijk de N-mineralisatie
op een zo eenvoudige mogelijke manier verbeterd te kunnen voorspellen.
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Dewerkzaamheden omvatten:
- Bemonsteringsprogramma op ca. 10 akkerbouwbedrijven, waarin de populatieomvang van de micro-organismen en die van de microbivore fauna (protozoën en
nematoden) en de activiteit en de C/N-ratio's van de micro-organismen worden
vastgesteld.

Modelmatige analyse van de energetische organisatie in levens
gemeenschappen die ten grondslag ligt aan het vermogen tot
aanpassing aan veranderende omstandigheden
10402
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

A.M. Neutel
P.C.de Ruiter
Bodembiologie en biodiversiteit
1993-1996

Eenvan de hoofddoelstellingen van het Nederlandse milieubeleid is bescherming en
behoud van het bodem-ecosysteem. Bij het inschatten van de risico's van verstoringen ishet van belang een instrumentarium te hebben waarmee de kwetsbaarheid en
robuustheid van ecosystemen kan worden gemeten. Voedselweb-modellen maken
het mogelijk eigenschappen van organismen te vertalen naar hun rol in de stabiliteit
van de levensgemeenschap en kunnen daarmee gebruikt worden om een dergelijk
instrumentarium te ontwikkelen. Door de interacties tussen organismen uit te drukken in termen van energie- of materiestromen wordt het mogelijk om behoud van
functie (rol van een systeem voor zijn omgeving, bijvoorbeeld de totale bodemademhaling of de nutriëntenlevering) in verband te brengen met behoud van structuur (het vóórkomen en de onderlinge verhouding van groepen organismen).
Het onderzoek heeft drie aspecten:
(i) het karakteriseren van natuurlijke (op observaties gebaseerde) patronen van
interactiesterkte in voedselwebben;
(ii) het identificeren van biologische kenmerken die een essentiële rol spelen in de
stabiliteit van het systeem;en
(iii) het analyseren van de wiskundige eigenschappen van stabiele biologische
patronen en formuleren van relevante wiskundige criteria voor stabiliteit.
In 1995 zullen publikaties verschijnen waarin resultaten worden gepresenteerd die te
maken hebben met de eerste twee aspecten. Het onderzoek zal worden vervolgd
met de nadruk op hettweede en derde aspect.
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Populatiedynamica van de belangrijkste groepen van bodem- microarthropoden en hun bijdrage aan de koolstof- en stikstofdynamiek in gangbare en
geïntegreerde teeltsystemen
10400
Projectleider(s):
Looptijd:

M.J.Vreeken-Buijs
1990-1995

September 1995 eindigt dit project. De nadruk zal dit jaar daarom liggen bij verslaglegging van in voorafgaande jaren verzamelde gegevens, die tezamen met eerder
gepubliceerde artikelen een proefschrift zullen gaan vormen. Voorlopige titels van
de te schrijven artikelen zijn:
- M.J. Vreeken-Buijs & L. Brussaard: Soil mesofauna dynamics, wheat residue decomposition and nitrogen mineralization in soil under two different management
systems.
- M.J.Vreeken-Buijs, J. Hassink & L. Brussaard: A field study of soil microarthropod
population composition, habitable pore space and soil organic matter content in
arable soil.
- M.J. Vreeken-Buijs, A.M. Neutel & L. Brussaard: Microarthropods and soil organic
matter development in natural ecosystems and artificially organic matter enriched
box plots.
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Fysische bodemkwaliteit in relatie tot
het functioneren van de bodem voor
landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer

Programmaleider(s):

Dr.ir. A.L.M,vanWijk (SC-DLO) & prof.dr.ir. P.A.C. Raats
(AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,SC-DLO,LUW, diverse universiteiten en
instellingen
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1997
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op het uitbouwen van kennis op het gebied van de fysische
bodemkwaliteit, op de betekenis ervan voor de bodem als groeimedium voor
planten, leefmilieu voor bodemorganismen,transport- en opslagmedium voor water,
warmte, gassen en stoffen (natuurlijke bestanddelen, nutriënten en contaminanten)
en op oorzaken en processen van degradatie en regeneratie van de fysische bodemkwaliteit. Bepalingsmethoden en gegevens-acquisitiesystemen voor bodemfysische
transportparameters worden ontwikkeld en transportprocessen geanalyseerd en
gemodelleerd voor bodems met verschillende structuur en met een van het gangbare
concept afwijkend transportgedrag. Oorzaken en processen van degradatie en
regeneratie van fysische bodemkwaliteit, zoals bodemverdichting, erosie door water
en wind, en betekenis van organische stof voor de bodemkwaliteit worden onderzocht en maatregelen ter voorkoming van fysische bodemdegradatie ontwikkeld.
Aanleiding
De bodem is een belangrijke natuurlijke hulpbron. Ten behoeve van een goed
beheer ervan worden normen geformuleerd en maatregelen genomen om het
multifunctioneel karakter van de bodem zo goed mogelijk in stand te houden. Voor
onderbouwing van dit beleid is kennis vereist van het functioneren van de bodem
met betrekking tot verschillende vormen van bodemgebruik. Met de toenemende
complexiteit van de vraagstellingen groeit de behoefte aan verdieping van kennis
van het functioneren van de bodem en aan operationele methoden, waarmee
effecten van maatregelen hierop kunnen worden geëvalueerd.
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Voor duurzaam landgebruik iseen goed functionerend fysisch bodemmilieu een belangrijke voorwaarde. De fysische bodemkwaliteit bepaalt in grote mate het functioneren van de bodem als groei/produktiemedium voor planten/gewassen, leefmilieu voor bodemorganismen, transport- en opslagmedium voor water, warmte,
gassen en stoffen, en omzettingsomgeving van stoffen. Kennis van het fysisch functioneren van de bodem vindt ruime toepassing in studies op gebied van landbouw,
water-, milieu- en natuurbeheer. Hierbij gaat het enerzijds om meer inzicht in de
betekenis van de fysische bodemkwaliteit voor de diverse bodemfuncties en anderzijds om een beter instrumentarium voor evaluatie van effecten van beleids- en/of
beheersmaatregelen.Voor oplossing van onderzoekvragen waarbij de bodem een rol
speelt, worden in toenemende mate computersimulatiemodellen gebruikt, die
fysische, chemische en biologische processen beschrijven, afzonderlijk of in samenhang, van sterk vereenvoudigd tot zeer complex. Toepassing van deze modellen kan
afhankelijk van het beoogde doel uiteenlopen van bodemaggregaatniveau tot simulaties van water- en Stoffentransport binnen percelen of grote gebieden. De
bodemfysische processen vormen een cruciaal onderdeel van veel van deze modellen
en zijn dikwijls voorwaardenscheppend voor het verloop van chemische en biologische processen. De complexiteit van de onderzoekvragen neemt steeds meer toe
en ook worden de eisen ten aanzien van de kwaliteit en voorspellingskracht van
modeluitspraken steeds hoger. Hierbij vormen enerzijds de beschikbaarheid van betrouwbare invoerparameters en gegevens voor modelvalidatie, en anderzijds
gebrekkige inzichten, modelconcepten en -beschrijvingen van het werkelijk gedrag
van water, gassen en stoffen in de bodem meer en meer beperkende voorwaarden
voor detoepassing van modellen.
Naast kennis van het fysisch functioneren van de bodem in relatie tot verschillende
bodemfuncties is er uit het oogpunt van duurzaam landgebruik behoefte aan inzichten omtrent mechanismen en processen die het goed functioneren van het fysisch bodemmilieu bedreigen. Door te zware belastingen van gronden in de gangbare landbouw kunnen op daarvoor gevoelige gronden verdichtingen ontstaan, die
de structuur en daarmee de fysische en mechanische eigenschappen verslechteren.
Daardoor wordt niet alleen het produktievermogen van bodems aangetast, maar
wordt ook het risico groter op bovengrondse afspoeling van water en stoffen, en
wordt de effectiviteit van nutriëntengebruik beperkt, met name dat van stikstof.
Mondiaal iserosie de grootste oorzaak van fysische bodemdegradatie en daarmee de
grootste bedreiging voor duurzaam landgebruik. Kennis van bodemfysische
eigenschappen en processen die bij erosie optreden, is onmisbaar om van voornamelijk empirische tot proces-georiënteerde modellen te komen, waarmee erosiebeperkende maatregelen op hun effectiviteit kunnen worden onderzocht. Een derde
belangrijke oorzaak van fysische bodemdegradatie vormt het verlies van organische
stof uit bodems. Kennis van samenstelling en afbraak van organische stof is van
belang voor behoud en regeneratie van veengebieden, het ecologisch functioneren
van de bodem, voor structuur(stabiliteit), waterhoudend vermogen en porositeit ter
vermindering vanstructuurdegradatie en erosiegevaar.

110

WERKPLAN 1995

PROGRAMMA 223

Voor het oplossen van onderzoek-, beleids- en beheersvragen op het gebied van
landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer is kennis vereist van de fysische bodemkwaliteit voor de diverse bodemfuncties. Hierbij gaat het enerzijds om kennis van het
fysisch functioneren van de bodem en anderzijds om inzicht in processen die de
fysische bodemkwaliteit en daarmee duurzaam landgebruik bedreigen. Operationalisering van kennis van bodemfysische eigenschappen en processen vindt meer en
meer plaats in de vorm van computersimulatiemodellen, die ingezet worden in studies op bovengenoemde terreinen, onder andere voor effectevaluatie. Toepassing en
voorspellingskracht van zulke modellen is vaak zeer beperkt, enerzijds door onvoldoende beschikbaarheid van gegevens op verschillende schalen voor modelinvoer
en -validatie, en anderzijds door modelconcepten die het werkelijk gedrag van water
en stoffen in de bodem onvoldoende beschrijven. Daarnaast ontbreekt het in sterke
mate aan kennis van mechanismen en processen die optreden bij verschillende
vormen van fysische bodemdegradatie, zoals bodemverdichting, structuurdegeneratie en bodemverlies door erosie enverlies van organische stof.

Doel
1. Vergroting van kennis van bodemstructuur, en bodemfysische eigenschappen en
parameters, om tegemoet te komen aan de grote vraag naar deze gegevens bij
modelstudies door het ontwikkelen en automatiseren van methoden voor bepaling en monitoring van bodemfysische gegevens en door het ontwikkelen van
vertaalfuncties en methoden voor regionalisatie van bodemfysische parameters.
2. Vergroting van kennis van transportprocessen van water, gassen en stoffen op
verschillende schalen, het mechanisch gedrag en de invloed van de bodemstructuur hierop, om te komen tot nauwkeuriger modelinstrumentarium voor effectvoorspelling ten behoeve van het bodem-,water-, milieu- en natuurbeheer.
3. Vergroting van kennis van processen van fysische bodemdegradatie en het
onderbouwen van maatregelen ter voorkoming, vermindering en herstel ervan
met het oog op duurzaam landgebruik. Oplossingsmogelijkheden worden gezocht voor problemen als bodemverdichting, bodemverlies door erosie en verlies
van organische stof.
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Ervaring met de toepasbaarheid van gewasproduktie zonder
grondbewerking in West-europese landen
Projectleider(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

10618
Vacature
Fac.SciencesAgronomiques, Gembloux (België);Res.
Centre Foulum,Tjele (Denemarken); Res.Centre Slagelse
(Denemarken); ITCF,Boigneville (Frankrijk); Univ.
Giessen (Duitsland); Univ.Thessaloniki (Griekenland);
Oak Park Res.Centre,Carlow (Ierland); Univ. Padua
(Italië); Landbouwuniversiteit Wageningen (Nederland);
Univ. Évora (Portugal); Univ. Córdoba (Spanje);Silsoe
College,Silsoe (Engeland); Scot.Centre Agric. Eng.,
Penicuik (Schotland).
EU-AIR'concerted action'
1993-1996

Een internationale werkgroep 'Gewasproduktie zonder grondbewerking', waarin
onderzoekers uit elf EU-lidstaten zitting hebben, zal de resultaten van in het verleden in West-Europa verricht wetenschappelijk onderzoek over gewasproduktie
zonder grondbewerking inventariseren, alsmede relevante praktijkervaringen verzamelen. De werkgroep zal trachten vast te stellen welke perspectieven het geheel
achterwege laten van grondbewerking voor de produktie van gewassen in WestEuropa zou kunnen bieden. Daarbij zal vooral ook aandacht worden besteed aan de
socio-economische aspecten en aan de consequenties voor het milieu en voor het
landschap.
De leden van de werkgroep zullen literatuur en archieven bestuderen met betrekking tot wetenschappelijke experimenten die in West-Europa de laatste decennia
onder lokaal zeer verschillende omstandigheden van grond, gewas, klimaat op het
gebied van gewasproduktie zonder grondbewerking zijn verricht en zij zullen tevens
relevante praktijkervaringen verzamelen. De verzamelde gegevens zullen worden
geharmoniseerd en opgeslagen in een database. De voorlopige resultaten zullen
worden gepresenteerd en besproken in vier workshops. De definitieve resultaten
zullen, tezamen met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen, in boekvorm
worden gepubliceerd.
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Toepassing van de continuümmechanica in de bodemkunde
Projectleider(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

10602
P.A.C. Raats
LUW-vakgroepen Wiskunde, en Agrotechniek en -fysica;
TUD (Wiskunde); CSIROCentre for Environmental
Mechanics (Australië)
LUW
1994-1998

De leeropdracht continuümmechanica bij de LUW-vakgroep Wiskunde is in 1994
verlengd voor de periode 1994-1998.
Het primaire doel van het project is het geven van onderwijs in de continuümmechanica en het begeleiden van doctoraalstudenten en AIO's. Bij voldoende belangstelling zal in het najaar van 1995weer een college inleiding in de continuümmechanica
gegeven worden. Overigens ligt in 1995 de nadruk op bijdragen aan de begeleiding
van de volgende AlO-projecten/promotie- onderzoeksactiviteiten (zie ook projecten
395,476,488en489):
1. Soil physical transport processes in relation to soil biology, chemistry and fertility
(J.A.deVos);
2. Dynamics of water and nutrients in asandbed cropping system (M. Heinen);
3. Heat and masstransfer in acompost pile (J.T.van Ginkel);
4. Fertigation infruit production (J.Kipp);
5. Evaluation of wind erosion control measures by measurement of saltation transport and development of models for conservation planning inthe Sahel(G.Sterk).
Naar verwachting zullen de proefschriften van De Vos, Heinen, en Van Ginkel in de
eerste helft van 1995 gereed komen.
Met Ten Berge zal waarschijnlijk een bijdrage geleverd worden over het onderwerp
'Simultaneous transport of water and heat in porous materials' aan een NATO workshop, die in juni 1995 wordt gehouden op Texas A&M University, College Station,
Texas, (VS). Of deze workshop ook daadwerkelijk gehouden zal worden is pas eind
1994 of begin 1995 bekend. Daarin zal naast de theoretische achtergronden van dergelijk transport, ook aandacht besteed worden aan transportprocessen bij composteringsprocessen, stomen van grond en substraten in de glastuinbouw, solarisatie, en
het gebruik vanwarmte alstracer voor het meten van de flux van water in de bodem
en in stengels enwortels van planten.
In de internationale literatuur kreeg de morfogenese van weefsels van planten
recent veel aandacht, met name ook voor ondergrondse delen (wortels, stengels van
kiemplanten, enz.). De continuümmechanica biedt de basis voor een uniforme
behandeling van bepaalde aspecten.
Als voortzetting op het eind 1993 afgesloten project AB-472, zal in het bijzonder
aandacht besteed worden aan de mechanica van penetratie van grond door wortels
en bodemdieren.
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Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:
- analysevan kinematica van groeiende wortels en bewegende bodemdieren;
- analyse van krachten die perforerende wortels en bodemdieren uitoefenen op de
omringende grond;
- analyse van krachten en vervormingen in de grond rondom perforerende wortels
en bodemdieren, o.a. in afhankelijkheid van de aard, de volume-dichtheid, en het
watergehalte van de grond.

Mechanica en preventie van winderosie

10605
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.A.C. Raats
J.S.Zwiers
LUW-vakgroep Tropische Cultuurtechniek; ICRISAT
Sahélian Centre at Niamy (Niger); NIOO; LBO;VAM
WOTRO
1990-1995

Erosie door water en wind, in Nederland zo nu en dan lokaal van belang, is internationaal gezien (nog steeds) een gigantisch probleem, met name in een groot aantal
ontwikkelingslanden. Het lijkt zeer gewenst om in de toekomst erosieproblemen
steeds te bezien in samenhang met de waterhuishouding. Zo vormen korsten een
sterke belemmering voor de infiltratie van water en zijn daarmee veelal van overwegend belang bij erosie door water. Erosie door wind daarentegen hangt nauw samen
met sterke verdamping van water vanuit de bovenste paar millimeters. Op basis van
inzicht in erosieprocessen kan meer gericht worden gezocht naar preventieve maatregelen.
De samenwerking met de LUW-vakgroep Tropische Cultuurtechniek in het WOTRO
AlO-project 'Evaluation of wind erosion control measures by measurement of saltation transport and development of models for conservation planning in the Sahel'
wordt voortgezet. De metingen op het ICRISAT Sahélian Centre in 1992, 1993, en
1994zullen worden uitgewerkt en een laatste serie veldmetingen zal in 1995 worden
uitgevoerd. In de windtunnel van het AB-DLO zal mogelijk nog verder onderzoek
gedaan worden naar de effectiviteit van gewasresten als middel voor preventie van
winderosie. In de eerste helft van 1995 zullen definitieve plannen worden gemaakt
voor de resterende periode tot medio 1996.
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Convectief en dispersief transport van nutriënten en contaminanten in de
bewortelbare zone
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

10622
P.A.C. Raats
LUW-vakgroepen Wiskunde, Waterhuishouding;
North Carolina State University; USSalinity Laboratory
1994-1998

De belangstelling voor convectief en dispersief transport van stoffen in de bewortelbare zone komt primair voort uit de nutriëntenbehoefte van gewassen.
Synchronisatie en synlokalisatie van vraag en aanbod van nutriënten, ontwikkeling
van gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw, terugdringing van uitspoeling van
nutriënten en contaminanten in de open teelten, bestudering van de gevolgen van
veranderend grondgebruik, en het bijdragen aan ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen in ontwikkelingslanden zijn allemaal uitermate relevant voor de formulering van een wijs beleid. De bewortelbare zone is de plaats waar veel van de
met voedselproduktie samenhangende milieuproblemen bestaan en ontstaan, en dus
ook de plaats waar oplossingen gevonden moeten worden. Tot nu toe is er relatief
weinig aandacht besteed aan transport van stoffen in de context van concrete teeltsystemen, met karakteristieke patronen in ruimte en tijd van ondergrondse en bovengrondse groei.
Het onderzoek naar convectief en dispersief transport van stoffen in de bewortelbare
zone omvat drie aspecten:
1. het formuleren van modellen, met name van modellen gebaseerd op de mechanica van continua, de fysische chemie, de plantenfysiologie, en de statistische
fysica;
2. het oplossen van randvoorwaardeproblemen met a) analytische, of b) numerieke
methoden;
3. fysico-chemische karakterisering in het laboratorium en monitoring in het veld,
kassen of geconditioneerde ruimten.
In het project krijgen vooral aspecten 1en 2a aandacht.
In het project wordt ook met name aandacht besteed aan de variabiliteit in ruimte
en tijd. Recente activiteiten met een studiegroep en scripties bij de LUW-vakgroep
Wiskunde van Moene (nu AIO bij TU Eindhoven) en Hofstee (nu 'graduate student'
bij de University of Alabama) geven veel van de nodige wiskundige achtergrondinformatie. Met Moene en Hofstee wordt er gewerkt aan een overzichtsartikel.
Gericht op processen in de wortelzone, leent dit onderwerp zich goed voor een AIOproject binnenOS-PE.
Onder de titel 'Movement of water and transport of nutrients and contaminants
within and below the root zone of agricultural crops and natural vegetations, and
related agrobiological and environmental processes' wordt een bijdrage geleverd
aan het platform over niet-lineaire diffusie van het 'Centre for nonlinear partial
differential equations Delft-Leiden'. Dit platform wordt gefinancierd vanuit het
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NWO-Prioriteitenprogramma Niet-Lineaire Systemen en levert o.a. een bescheiden
financiering voor het onderhouden van internationale contacten. In april 1995 zal in
Delft op een internationaal symposium over mechanica van en transportprocessen in
poreuze materialen een lezing gegeven worden over dispersie van stoffen in gestructureerde, verzadigde en onverzadigde gronden.
Onder dit project vallen ook activiteiten met betrekking tot de CT. de Wit
Onderzoekschool Produktie-Ecologie, met name het co-leiderschap van het thema
'Dynamics of water, nutrients, and toxins in soils with different structures' en de
co-begeleiding van een discussiegroep van 15à20AlO's.

Kwantificering van stikstoffluxen in de bodems; verbreding van de
bestaande modellen van transport van opgeloste stoffen en biologische
omzettingen

10624
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.A.C. Raats
E.O.Biewenga, K. Boersma, G.Brouwer, G. Lebbink,
C.Rappoldt, J.A. deVos,A.P.Whitmore, J.S.Zwiers
INRA Laôn, UDSFirenze, IVIAValencia,AFRC-IARC
Rothamsted, LUW-vakgroep Waterhuishouding
1994-1997

Het doel van dit EU-project is het evalueren van bestaande modellen voor de
beschrijving van biologische transformaties (Cen N)en de uitspoeling van nitraat. De
primaire taak van het AB-DLO ishet verbeteren van de beschrijving van de nitraatuitspoeling in een gelaagd bodemprofiel bij een sterk fluctuerende grondwaterspiegel.
Het onderzoek is geïnspireerd op de experimentele resultaten die verkregen zijn op
'De Lovinkhoeve', waarbij het opvallend was dat bij ondiepe grondwaterstanden en
een corresponderende hoge afvoer van de drain, de concentraties nitraat in het
drainwater hoog waren. De situatie op 'De Lovinkhoeve' kan als karakteristiek worden gezien voor een groot aantal poldergronden met een vergelijkbare gelaagde
profielopbouw.
In dit project zullen een gangbaar en een geïntegreerd proefveld (750 m2) met
elkaar vergeleken worden. Van beide proefvelden zullen continu de hoeveelheid en
samenstelling van het drainwater gemeten worden, zodat de nitraatuitspoeling kan
worden gekwantificeerd. Er zal ook getracht worden de stikstofbalans van beide
proefvelden sluitend te krijgen, waarbij veldmetingen zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de modellen die de C-en N-kringloop beschrijven.
Het 2-dimensionale numerieke eindige-elementenmodel SWMS_2D zal worden aangepast voor het beschrijven van de waterstroming naar een drain. De waterdoorlatendheid bij verzadiging van de verschillende bodemlagen zal gemeten worden en
als invoer voor het model worden gebruikt. De beschrijving van een drain als speciale
randvoorwaarde in een eindige-elementenmodel zal onderzocht worden.
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Op beide proefvelden zijn grondwaterstandsbuizen, piezometers, tensiometers en
macroscopische zuurstofgehaltemeters geplaatst, zodat de bodemfysische condities
gevolgd kunnen worden.
Uit tracer-experimenten zal inzicht worden verkregen over de laterale stroming van
water en het transport van stoffen in de bovengrond. In het najaar van 1994 is een
zoutoplossing op het bodemoppervlak aangebracht. Door middel van periodieke
bodembemonsteringen en analyses van het drainwater kunnen verblijftijden van
water en opgeloste stoffen gemeten worden.
De N-mineralisatie zal in het veld gemeten worden door het inbrengen van veldincubatiebuizen en de 6-wekelijkse Nmin-analyse in afgedekte en niet afgedekte buizen.
Alle aan-en afvoeren van stikstof op de proefvelden zullen gemeten worden.
Er zal regelmatig met de EU-partners worden overlegd over de voortgang van het
project.

Aëratie van gestructureerde gronden

10621
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

C. Rappoldt
K. Harmanny, P.A.C. Raats
Soil Plant Dynamics Group van het Scottish Crop
Research Institute; LUW-vakgroep Theoretische
Produktie Ecologie; RUG-vakgroep Microbiologie
1994-1998

Microbiologische en chemische processen in de bodem worden bepaald door de in de
bodem optredende lokale condities. Het belang van denitrificatie, bijvoorbeeld,
wordt mede bepaald door lokale zuurstofloosheid. Hierdoor bestaat er een natuurlijk verband tussen het onderzoek aan gastransport en dat aan de nitraathuishouding. Lokale zuurstofconcentraties worden bepaald door de geometrische structuur van de bodem enerzijds en een heterogeen verdeelde vraag naar zuurstof
anderzijds. Het resultaat daarvan is een ingewikkelde verdeling van zuurstof in de
bodem, die wordt gemeten met behulp van zuurstofelektroden waarvan er meerdere tegelijk en automatisch een concentratieprofiel opmeten in een ongestoorde
kolom bij een bekend vochtgehalte en een ingestelde temperatuur. Behalve het aantal zuurstofloze plekken en hun grootte, leveren deze metingen ook een indruk van
de lokale bodemactiviteit, een voor de bodembiologie belangrijke maar slecht
bekende grootheid.
Voor de interpretatie van concentratieprofielen en hun statistische eigenschappen is
theoretisch onderzoek noodzakelijk. Het doel van dat onderzoek isom te komen tot
een operationele beschrijving van de bodemstructuur en de bodemactiviteit die met
behulp van zuurstofprofielen gekwantificeerd kan worden en die het verder mogelijk maakt om berekeningen uit te voeren aan denitrificatie en andere processen. De
metingen zullen meestal uitgevoerd worden aan bodems waarvoor de stikstofkringloop bestudeerd wordt in het kader van andere projecten.
__
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De zuurstofhuishouding van de bodem wordt bestudeerd op veldschaal en op
kolomschaal. Het onderzoek op de veldschaal wordt grotendeels in het kader van
andere projecten verricht op de proefboerderijen 'Droevendaal' (project 10614) en
'De Lovinkhoeve' (project 1173). Begin 1995 zal een automatische meetopstelling
voor het meten van zuurstofconcentraties op 44 plaatsen op het proefveld op
'Droevendaal' worden geïnstalleerd. Het uitwerken en interpreteren van de veldmetingen zal in 1995 de nodige aandacht vragen. De samenhang tussen bodemaëratie
en (minimale) grondbewerking kan in 1995 aanleiding zijn tot aanvullende metingen
op 'De Lovinkhoeve', uitgevoerd in het kader van gefinancierde projecten.
Voor het interpreteren van de veldresuitaten is het belangrijk dat de zuurstofhuishouding ook op de kolomschaal bestudeerd wordt in samenhang met de bodemstructuur, de waterhuishouding en de temperatuur. Met de in 1994 gereedgekomen
meetopstelling daarvoor zullen metingen worden verricht aan kolommen afkomstig
van de verschillende proefvelden. Dat levert gegevens op over de bodemactiviteit en
de zuurstofconcentratie op de kolomschaal en op de millimeterschaal. Op dat niveau
liggen de eigenlijke verbanden tussen bodemstructuur, zuurstofhuishouding,
mineralisatie (van planteresten) en denitrificatie. Een vereenvoudigde en operationele beschrijving van deze processen voor een bodem met structuur en een heterogene activiteit is geen gemakkelijke opgave, en het is dan ook de bedoeling om de
samenwerking met andere onderzoekers die aan dit probleem werken verder uit te
bouwen, zowel op het gebied van de theorievorming als op het gebied van
experimenteel werk.

Fysische meetmethoden
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

J.A. deVos
K. Boersma, G.Brouwer, P.A.C. Raats,C. Rappoldt,
J.S.Zwiers
SC-DLO;LUW-vakgroepen Waterhuishouding en
Theoretische Produktie-Ecologie; RUG-vakgroep
Microbiologie; UvA;PFW
1994-1998

10604

Het project betreft de introductie van bodemfysische laboratorium- en veldmeetmethoden, waarbij het bestuderen van transportprocessen onder veldomstandigheden centraal staat. De activiteiten met betrekking tot het weerstation op 'De
Lovinkhoeve' zijn onderdeel van dit project. De resulterende meetgegevens zullen
vaak gebruikt worden als randvoorwaarden voor numerieke modellen. Ook kunnen
de meetgegevens gebruikt worden voor de calibratie, gevoeligheidsanalyse en
validatie van dergelijke modellen.
De ontwikkeling van de warmtebalansmethode voor het meten van de sapstroom in
boomstammen, stengels en wortels wordt voortgezet. Hiertoe wordt samengewerkt
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met P.A.CM. van de Sanden (project 775). De meetmethode is operationeel in ABproject 10700(PSS).
Het construeren van ijklijnen voor specifieke grondsoorten voor de interpretatie van
TDR-signalen zal worden voortgezet. Hierbij zal ook de analyse van TDR-signalen
aandacht blijven vragen, zowel voor TDR-systemen gebaseerd op de Tektronix 'cabletester' als het TRASE-systeem. Ook de mogelijkheid om de geleidbaarheid van de
bodem uit het TDR-signaal te berekenen zal worden geïntroduceerd. Enkele malen
perjaar wordt deelgenomen aan de discussies binnen het Nederlandse TDR-platform.
Deverbeterde opstelling voor het meten van dewaterdoorlatendheid bij verzadiging
zal getest worden. Vooral de problemen van stroming langs de randen en de keuze
van de onderrandvoorwaarde aan de kolom zullen aandacht krijgen.
Het weerstation 'Lovinkhoeve' is sinds najaar 1991 operationeel. Het onderhoud en
de ijking van de sensoren zal aandacht blijven vragen.
De verwerking van de meetgegevens op de VAX in een ORACLE-database wordt
voortgezet.
Er zal tijd besteed moeten worden aan het verbeteren van bestaande meettechnieken, zoalstensiometrie, ijkopstellingen voor drukopnemers en temperatuur.
De activiteiten met betrekking tot kwaliteitsborging van bodemfysische meetmethoden zullen binnen dit project worden uitgevoerd. Erwordt gedacht aan voorschriften
en procedures voor:
a) Fysische karakterisering van grond in het laboratorium;
b) Het meten van bodemfysische toestanden in experimenten in het veld, in kassen
of in laboratoriumopstellingen.
Bij het formuleren van voorschriften zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt
van bestaande NNI-normen.
Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone van een 'low input'teeltsysteem, voor een locatie met een ondiepe, fluctuerende grondwaterspiegel
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

10607
J.A. deVos
P.A.C. Raats,J.S.Zwiers
LUW-vakgroep Waterhuishouding; Department of Soil
Science,North Carolina State University (VS)
PCBB
1991-1995

Het bestuderen van het transport van water en opgeloste stoffen onder veldomstandigheden staat in deze studie centraal. Naast de balans van stikstof (N), krijgen ook
de balansen van fosfaat (P) en kalium (K) de nodige aandacht. Gezien de verschuiving van de gangbare akkerbouwsystemen naar geïntegreerde akkerbouw-systemen,
wordt in deze studie het transportgedrag bij eenvorm van geïntegreerde akkerbouw
bestudeerd.
Develdsituatie zal in deze studie het uitgangspunt zijn.
_
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Veldgegevens zullen enerzijds gebruikt worden voor de directe interpretatie van de
water- en stoffenbalansen, en anderzijds voor de calibratie en validatie van transportmodellen. Deze studie moet tevens resulteren in aanbevelingen voor het
verantwoord uitvoeren van simpele bemonsteringen voor drains, grondwater en
bodemprofiel in relatie tot uitspoeling.
Dit jaar zullen de experimentele gegevens van de voorgaande jaren uitgewerkt
worden. In dit project zal geen nieuw experimenteel onderzoek worden uitgevoerd.
De voortzetting van de veldexperimenten zal plaatsvinden in een nieuw EU-project
(AB-project 10624). Op basis van een synthese van theorie, modellen en
experimentele gegevens zal door J.A. de Vos gewerkt worden aan een proefschrift,
met R.A.Feddes (LUW) en P.A.C. Raats (AB-DLO en LUW) als promotoren. Het streven
isdit proefschrift in 1995 af te ronden.

120

WERKPLAN 1995

PROGRAMMA 224

Bodemverontreiniging en bodemsanering

Programmaleider(s):
Dr. de Vries (SC-DLO) &dr. W. Salomons (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1998
Samenvatting
Dit programma heeft tot doel het wetenschappelijk onderbouwen van methoden
voor het handhaven of verbeteren van de chemische kwaliteit van de bodem, het
grondwater en oppervlaktewater in het landelijk gebied. Het programma is onderverdeeld in een aantal onderzoekthema's betreffende bodemverzuring, fosfaatbelasting, mobiliteit van zware metalen en organische micro's, verontreinigde waterbodems, landfarming en biologische beschikbaarheid in verband met normstelling
voor verontreinigde gronden.
Aanleiding
Als gevolg van menselijke activiteiten wordt de bodem, zowel via atmosferische
depositie als door het direct opbrengen, belast met stoffen die nadelige gevolgen
hebben voor het milieu. In het kader van regelgeving voor het handhaven van de
bodemkwaliteit, en de bescherming van grondwater en oppervlaktewater is het
noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de kritische belasting van de bodem en de
mobiliteit van de verontreinigingen en/of eventuele afbraakprodukten.
Verontreinigde gronden en baggerspecies zijn ongeschikt voor andere bodemfuncties. Sanering is zeer kostbaar en voortzetting van het onderzoek naar relatief
goedkope technieken isessentieel.
Doel
1. Het verrichten van onderzoek naar voorkomen, gedrag en mobiliteit van anorganische en organische stoffen in de bodem:
- Het ontwikkelen van modellen waarmede de verspreiding van stoffen in de
bodem en het grondwater kan worden gesimuleerd.
- Het ontwikkelen van criteria voor het beoordelen van de bodemkwaliteit,
gedifferentieerd naar bodemtype, hydrologie en bodemgebruik.
2. Het verbeteren van de de effectiviteit van technische maatregelen voor de
bevordering van de biologische omzetting van organische microverontreinigingen
ten behoeve van het bodemsaneringsonderzoek:
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- Het verrichten van onderzoek naar de milieurisico's van verontreinigde
bodemlocaties in het landelijk gebied in verband met het hergebruik van deze
locaties.
- Onderzoek naar methoden om vervuilde gronden en baggerspecies biologisch
te reinigen en de ontwikkeling van criteria op basis van biologische beschikbaarheid voor beperkt hergebruik van deze gronden.
- Onderzoek naar de milieurisico's van het diffuus verspreiden van verontreinigde slootbagger in het landelijk gebied.
3. Het wetenschappelijk onderbouwen van de wet- en regelgeving op het gebied
van de bodembescherming.

Modelontwikkeling SEKTRAS (Simulation of Equilibria, Kinetics and
TRAnsport in Soils) en STRASS (Simulation of TRAnsport and Sorption in
Soils) alsmede toepassingen
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

10511
J.Bril
S.D. Scheltens
Agricultural University, Lublin,(Polen);IIASA,
Laxenburg, (Oostenrijk); Princeton University, Princeton,
VS;Nottingham Trent University. Nottingham, (UK); SCDLO
1991-1996

Degenoemde modellen hebben devolgende doelstellingen:
- SEKTRAS: Het ontwerpen en valideren van een algemeen, bodemchemisch model
waarmee in principe alle nutriënt- en zware-metalencycli in de bodem over relatief korte perioden (1-10jaar) kunnen worden gesimuleerd;
- STRASS: Het ontwerpen en valideren van een model voor de simulatie van het
lange-termijn (10-1000jaar) gedrag vanverontreinigende stoffen in de bodem.
Tot 1993 is de ontwikkeling van SEKTRASgericht geweest op het modelleren van de
nutriëntcycli in landbouwgrond. In 1994 is de nadruk bij de modelontwikkeling
geleidelijk verschoven naar de simulatie van het gedrag van zware metalen in landbouwgrond, in grond die uit de landbouwkundige produktie wordt genomen en in
andere gronden. Met name de bodemchemie in bossen en natuurgebieden zal in
1995 verdere aandacht krijgen, waarbij zal worden samengewerkt met SC-DLO. In
1995 zal ook verder aandacht worden besteed aan de modellering van het gedrag
van opgeloste organische stoffen (met name humus- en fulvozuren) in het bodemvocht. Met name de concentratie-bepalende factoren zullen worden bepaald en
gekwantificeerd. Dit onderzoek zal worden ondersteund door experimenteel werk.
STRASS is in 1992 ontwikkeld in het kader van het Chemische-Tijdbommen(CTB)onderzoek. Met de Poolse counterpart, dr. Halina Smal in Lublin, zal in het kader van
het samenwerkingsverband Nederland-Polen een onderzoek worden uitgevoerd naar
de modellering van het gedrag van zware metalen in verontreinigde landbouwgrond
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in Polen. Hiervoor is een werkbezoek aan Lublin gepland, dat waarschijnlijk in juni
zalworden geëffectueerd.

Bodemmeetnet
10514
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.del Castilho
D. Blaauw, W.J.Chardon
RIVM,LEI-DLO
RIVM
1993-1997 (in principe continue activiteit)

Het project omvat het leveren van een bijdrage aan het doen functioneren van het
Bodemmeetnet, zoals dat wordt gecoördineerd door het RIVM.
De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het routinematig bepalen van zwaremetalengehalten en algemene bodemkenmerken in grondmonsters. In 1995 zal het
project ongewijzigd worden voortgezet. De onderzoekscombinatie (RIVM, AB-DLO,
LEI-DLO) zal werken aan een tussenrapportage en een wetenschappelijke publikatie;
over de hierbij te volgen procedure is overleg gaande. Het is de bedoeling dat een
toenemend gedeelte van de analyses plaats zal vinden bij het Centraal Laboratorium
en niet langer op het laboratorium van de afdeling BMC.

Certificering referentie-bodemmonsters voor zware-metaalextracten
10519
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.del Castilho
W. Schuurmans
EU
1994-1995

In 1995 zal afronding en rapportage volgen. Het certificeringsonderzoek van project
10519 wordt in rapportvorm gegoten en verstuurd. Op 24 mei 1995 worden de
resultaten met de opdrachtgever en de certificerende laboratoria bij de EUte Brussel
besproken.
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Provinciaal Bodemmeetnet Gelderland

10523
Projectleider(s):
P.del Castilho
Medewerker(s):
G.van der Boom, D. Blaauw, R.Vriesema
Samenwerking met:
Provincie Gelderland;BLGG
Medefinancier(s):
Provincie Gelderland
Looptijd:
1994-1999
In oktober/november 1994 zijn de eerste contacten met de Provincie Gelderland
gelegd. De algemene opzet van het meetnet is conform het landelijk meetnet
(project 10514, zie aldaar). Een belangrijk verschil echter isdat bij dit project de concentraties zware metalen en nutriënten in het bodemvocht op 60-90 cm door ABDLO gemonitord worden om het eventuele verloop in de kwaliteit te volgen over de
jaren. Voorstel isjaarlijks eind januari de monsterpekken te bezoeken. Bij het vooronderzoek dat zich over het jaar 1995 zal uitstrekken zal naast onderzoek naar de
monsternemingsstrategie en de statistische aspecten, eind 1995 de chemische modellering een belangrijk onderdeel kunnen gaan uitmaken van het project: het verband
tussen parameters in de vaste fase en oplossing zal dan worden gelegd. Dit
(additionele) modelonderzoek binnen het project is nog niet door de Provincie
Gelderland goedgekeurd. Overigens bestaat de mogelijkheid, dat het project nog in
1995 zal worden uitgebreid naar andere Provincies. Er zal een lezing of poster
worden gepresenteerd over de monstervoorbehandeling en conservering van
bodemvochtmonsters op het 6 t h International Symposium on Metal Compounds in
Environment and Lifete Jülich.

Mobilisatie van zware metalen onder invloed van varkensdrijfmest

10507
Projectleider(s):
Looptijd:

J.W. Dalenberg
1992-1995

Binnen dit project wordt nagegaan of en zo ja, in welke mate de organische stof, in
hoge concentraties aanwezig in de vloeistoffractie van al dan niet verouderde
varkensdrijfmest bijdraagt aan de mobilisatie van in grond aanwezige zware metalen. Gebruik wordt hierbij gemaakt van met 65 Zn en 109Cd geïncubeerde zandgrond.
De resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek zullen worden weergegeven in
een rapport en/of publikatie.
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Uitspoeling van matig oplosbare grondwater contaminanten, versneld door
organische colloïden;de invloed van de Europese regio en van het
toepassen van dierlijke mest

10508
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Dolfing,W. Salomons (EU-coördinator)
J.Japenga,J.Bril, S.D.Scheltens
Universita degli Studi, Bari (Italië); Rothamsted
Experimental Station (Engeland); Universidade Nova de
Lisboa (Portugal);SC-DLO
EU
1993-1997

Erwordt beoogd een kwantitatieve analyse te geven van verhoogde uitspoeling van
pesticiden uit de bodem tengevolge van de aanwezigheid van (organische) colloïden
in de waterfase.
Nagegaan wordt hoe bodemchemische factoren (pH, ionsterkte enz.) en fysische factoren de dispersie van colloïden uit de bodem beïnvloeden. Een uitspoelingsmodel
voor pesticiden wordt ontwikkeld met inachtneming van de invloed van colloïden,
en getest wordt in hoeverre lysimeterresultaten hiermee gemodelleerd kunnen
worden.
Voor 1995 zijn de volgende activiteiten voorzien voorzover deze de verantwoordelijkheid zijn van AB-DLO:
1. In laboratoriumexperimenten zal nagegaan worden wat de effecten zijn van
chemische omstandigheden (pH van het bodemvocht, ionsterkte) en fysische
omstandigheden (simulatie regenval) op de overgang van colloïden tussen de
vaste en de vloeibare fractie in de bodem;
2. Bodemvocht uit de lysimeterstudies van de project-partners in Engeland en
Portugal zal met behulp van 'Field Flow Fractionation' geanalyseerd worden op
het voorkomen van en de grootteverdeling van colloïdaal materiaal;
3. Er zal een begin gemaakt worden met het incorporeren van 'colloïd-facilitated
transport' in de bodemmodellen (SEKTRASS en STRASS), zoals die momenteel
binnen de afdeling BMCvan dit instituut ontwikkeld en gebruikt worden.
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Ontwikkeling van 'Fieldflow fractionation'-procedures als middel om de
uitspoeling en de gewasbeschikbaarheid van organisch gebonden fosfor en
zware metalen te kunnen voorspellen
10512
Projectleider(s):
J.Japenga
Medewerker(s):
J.Dolfing,S.D.Scheltens
Samenwerking met:
Monash University, Melbourne (Australië)
Looptijd:
1994-1996
De voor dit project geplande activiteiten in 1994 zijn niet uitgevoerd, aangezien
enerzijds de 'Field Flow Fractionation' apparatuur niet voor eind 1994 operationeel
was en anderzijds de projectleider door tussentijdse managementbeslissingen
onvoldoende tijd had om zich aan dit project te wijden. Het isdesondanks de bedoeling om in de tweede helft van 1995 de draad weer op te pakken. Door deze verwikkelingen isde projectplanning voor 1995 in grote lijnen dezelfde alsdie voor 1994.
Er wordt naar gestreefd een chemische bepaling te ontwikkelen, waarmee de beschikbaarheid van organisch gebonden fosfor en zware metalen voor plantopname
en uitspoeling zo accuraat mogelijk kan worden voorspeld.
Uitgegaan wordt hierbij van recent bemeste bodems, van onbemeste bodems en
tevens van een aantal organische-stoffracties uit bodems. Van deze bodems en
organische-stoffracties worden verschillende extracten bereid (waterextractie, zoutextractie en met name alkalische extractie), waarna de in het extract aanwezige
organische colloïden door middel van gelpermeatiechromatografie (GPC) ruwweg
worden gescheiden in fracties van onderscheiden deeltjesgrootte. In deze fracties
worden C, Pen zware metalen bepaald, waarna 'fingerprints' zullen worden verkregen door middel van hogedruk-vloeistofchromatografie (HPSEC) en 'Field Flow
Fractionation' (FFF). Hierna wordt nagegaan welke soorten deeltjes (qua deeltjesgrootte en C/P- dan wel C/zware-metalen-verhouding) in verband kunnen worden
gebracht met een hoge of lage beschikbaarheid voor het gewas (zware metalen) en
voor uitspoeling (organisch gebonden fosfor en zware metalen). Hiervoor zijn gewasopnamegegevens noodzakelijk evenals uitspoelingsgegevens. Indien dit alles succesvol verloopt kan een standaardprocedure worden ontwikkeld voor een bepaalde
extractie met daaraan gekoppelde chromatografische screening, die optimaal correleert met dewaargenomen beschikbaarheid.
Het project sluit aan bij onderzoek naar uitspoeling van organisch gebonden fosfor
(projecten 10508en 10505) en iseen uitbreiding van project 10503.
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Het Russische bodem/bodemvocht-gegevensbestand 'Demetra'
10521
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Japenga
ISSP,Serpukhov (Rusland);SC-DLO
NWO
1995-1995

Het 'Institute for Soil Science and Photosynthesis' (ISSP) van de Russische Academie
van Wetenschappen beschikt over een uitgebreid gegevensbestand, genaamd
'Demetra', waarin zijn opgenomen de chemische samenstelling van bodem en bodemvocht en bodem/vegetatie-karakteristieken van zeer veel lokaties verspreid over
de gehele Russische Federatie. Het doel van het project ishet beschikbaar maken van
dit databestand (taal, eenheden, analysemethoden, computer-compatibiliteit enz.)
voor internationaal gebruik. Hierbij zal AB-DLO tevens als intermediair optreden bij
het leggen van contacten tussen ISSP en Westeuropese instituten, die over
vergelijkbare gegevensbestanden beschikken. Indien mogelijk zal het gegevensbestand worden gepubliceerd.

Lotgevallen van gechloreerde organische microverontreinigingen in een
tropisch rivierstelsel; onderzoek aan de Paraiba do Sul rivier (Brazilië)
10513
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Japenga,W. Salomons (EU-coördinator)
J.Bril, S.D.Scheltens
UFRJ,Rio de Janeiro (Brazilië)
EU
1994-1997

In het kader van dit project wordt onderzoek verricht naar het gedrag van chemisch
persistente organische contaminanten in een tropisch rivierbekken. Hiervoor is gekozen voor een rivier, de Paraiba do Sul, met een intensief geïndustrialiseerd stroomgebied alsmede aanzienlijke landbouwactiviteiten en een hoge bevolkingsdichtheid.
Het gedrag van de contaminanten wordt bestudeerd in relatie tot inputgegevens
(landbouw en industrie) en hydrologische gegevens.
Begin 1995 zal een bezoek worden gebracht aan Brazilië met als doel het installeren
van laboratoriumfaciliteiten voor de bepaling van polycyclische aromaten in sedimenten (HPLC). Tevens zal overleg worden gevoerd over de resultaten van de
'indoor'-uitgevoerde eerste bemonsteringsronde. Hierbij werd geconstateerd, dat in
de gekozen bemonsteringsgebieden (tegen de verwachting in) zeer lage gehalten
aan gechloreerde contaminanten in de sedimenten aanwezig waren. Modelleren van
deze groep contaminanten wordt hierdoor onmogelijk. Overlegd zal worden over de
vraag of en in hoeverre het mogelijk is tussentijds de EU-projectplanning bij te
sturen. De aandacht zou bijvoorbeeld kunnen worden verlegd naar bemonstering
van de landbouwarealen langs de rivier en haar zijrivieren (een gegarandeerd hoge
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input van gechloreerde pesticiden) en naar drinkwaterreservoirs langs de rivier, waar
accumulatie van zwevend slib plaatsvindt. Na dit overleg zal een verslag hieromtrent
aan de opdrachtgever worden gezonden, waarna verdere beslissingen kunnen
volgen. Volgens planning komen in de herfst van 1995 één of twee Braziliaanse
onderzoekers naar Nederland voor modelleerwerk. Eind 1995 (of uiterlijk begin
1996) zal conform de EU-projectbeschrijving een bezoek aan Brazilië worden
gebracht om aldaar analytisch-chemische methoden te installeren voor het bepalen
van contaminanten in oppervlaktewater en biota; tevens zal dan de projectvoortgang worden geëvalueerd.

Zware-metalenproblematiek Cyprus
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

10515
W. Salomons
J.Bril
TU Hamburg/Harburg (Duitsland); University of Patras
(Griekenland); Ministry of Agriculture (Cyprus);Ocean.
Limn. ResLtd.(Israël)
RIVM
1993-1995

Op Cyprus zijn vele kleine actieve en niet-actieve pyrietmijnen. Door oxydatie aan de
lucht ontstaat zwavelzuur die de in het mijnafval aanwezige zware metalen mobiliseert. Mogelijke negatieve effecten van verhoogde beschikbaarheid voor planten en
verhoogde uitspoeling naar het oppervlaktewater worden door bemonsteringen ter
plekke en door modellering vastgesteld. In samenwerking met de partners zijn
bemonsteringen uitgevoerd, waarbij het AB-DLO-aandeel zal liggen op het gebied
van onderzoek naar de bodem en van uitspoeling naar het oppervlaktewater. Een
deel van de analyses wordt ter plekke door de partner op Cyprus uitgevoerd. In het
kader van deze activiteiten wordt begin 1995 een bezoek gebracht aan de plaats van
onderzoek. Hierbij zullen watermonsters worden genomen in de beken Limnis en
Karioulasi. In de monsters zullen de gehalten aan zware metalen worden bepaald.
Voldoende gegevens zullen dan zijn verzameld voor het opstellen van een modelmatige beschrijving voor het transport van stoffen tussen de (verlaten) mijn en de
zee.Verder zullen sorptie-experimenten worden uitgevoerd met beeksedimenten om
de kinetiek van het vrijkomen van geadsorbeerde verontreinigingen in het mariene
milieu te kwantificeren. In 1995 wordt het eindrapport voor de opdrachtgever
geschreven.
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Fytotoxische effecten
van milïeuvreemde stoffen

Werktitel:
Fytotoxische effecten van milieuvreemde stoffen
Programmaleider:
Dr.ir. L.J.M,van der Eerden (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangstijd:
1995
Eindtijd:
1998
Samenvatting
Doel van dit programma is de wetenschappelijke basis te vergroten van risicoschattings-methoden, zoals die op dit moment worden gebruikt door NBLF, RIVM en
VROM.
Twee thema's staan centraal:
- het vinden van een mechanistische verklaring voor gevoeligheidsverschillen tussen
planten voor milieuvreemde stoffen,
- onderbouwing van de vertaling van 'laboratorium-'resultaten naar de
veldsituatie.
Er wordt prioriteit gegeven aan stoffen die actuele beleidsrelevantie hebben: NH 3 ,
0 3# herbicide-dampen envluchtige organische koolwaterstoffen.
Aanleiding
Kennis-hiaten, gesignaleerd in vier mede door LNV-instanties geschreven notities
vormen de aanleiding voor dit programma. Uit deze notities valt op te maken dat
het nog niet mogelijk is om de effecten van milieuvreemde stoffen in relatie tot het
functioneren van ecosystemen op adequate wijze te schatten. Dit wordt geweten
aan meerdere oorzaken, o.a. (i) de extrapolatie van laboratorium naar de veldsituatie
is nauwelijks onderbouwd; (ii) er wordt vrijwel geen rekening gehouden met
combinatie-effecten; (iii) er is onvoldoende ecotoxicologische kennis op het niveau
van ecosystemen.
Dit programma beoogt kennis-lacunes te elimineren door een verklaring te geven
voor temporele en soortgebonden variaties in gevoeligheid van planten voor milieuvreemde stoffen. Het programma richt zich op de reactie van plantesoorten uit met
name (semi)natuurlijke vegetaties op milieuvreemde stoffen in afhankelijkheid van
intrinsieke en externe factoren. Deze kennis vergroot de wetenschappelijke basis en
betrouwbaarheid van risicoschattingen, normstelling, monitoring en toekomstverkenningen.
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Er zijn al DLO-programma's met een ecotoxicologisch karakter, maar deze zijn
voornamelijk gericht op aquatische systemen (147, 225) en op bodemorganismen
(121 en 264). In het programma fytotoxicologie staan planten en vegetaties centraal
en wordt speciale aandacht gegeven aan blootstelling via de lucht. Daarom zijn de
programma's in belangrijke mate complementair. Via intensivering van kennisoverdracht en samenwerking zal een integratie van kennis gerealiseerd worden (zie 13).
Doel
Doelstellingen van het onderzoek in de planperiode zijn:
- het vinden van een mechanistische verklaring voor gevoeligheidsverschillen op
een zodanige wijze dat op grond van intrinsieke plant-eigenschappen en
stof-eigenschappen voorspellingen gedaan kunnen worden over de fytotoxiciteit
van een milieuvreemde stof en over gevoelig-makende factoren in ecosystemen.
Dit onderzoek genereert informatie die eveneens van belang isvoor het bereiken
van de andere, meer toepassingsgerichte doelen:
- expertise ontwikkelen waarmee een toetsing van de fytotoxiciteit van milieuvreemde stoffen mogelijk wordt,
- verbeteren van risicoschattingsmethoden voor fytotoxische stoffen,
- doseringsverlaging van herbiciden (programma 266).
Voor wat het experimentele gedeelte betreft beperkt het programma zich tot
effecten van milieuvreemde stoffen vanuit de lucht (luchtverontreiniging, herbiciden,
vluchtige organische koolwaterstoffen). De resultaten en conclusies hebben echter
een grote spin off, omdat er expertise ontwikkeld wordt die voor meerdere
ecotoxicologische vraagstukken relevant is.
Relaties met de compartimenten bodem en water, en met fauna worden gelegd door
kennisoverdracht naar en vanuit andere onderzoek-programma's (zie ook 13) en
waar relevant door gemeenschappelijke evaluaties. De wens om tot gemeenschappelijke evaluaties te komen wordt gevoed door de behoefte van LNV en VROM
om te komen tot integrale normstelling (bij integrale normstelling worden normen
voor bodem,water en lucht op elkaar afgestemd).
Tegen het programma leunen een aantal extern gefinancierde projecten aan met
een sterk toegepast karakter. Deze projecten maken gebruik van de spin-off van het
centrale deel van het programma. Dit betreft biomonitoring en consultancy voor
lokale, regionale, nationale en internationale instanties. Gedeeltelijk kunnen deze
projecten ook dienen alsveld-validatievan laboratorium-resultaten.
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Variatie in gevoeligheid van planten voor 0 3 en NH 3
10133
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

Th.A. Dueck,A.E.G.Tonneijck
LJ. van der Eerden,J.Elderson,A.W.N. Kooijman
LUW-vakgroep Luchtkwaliteit
1995-1998

Het milieubeleid heeft behoefte aan geschikte informatie om de effecten van ozon
en ammoniak op vegetaties in te kunnen schatten. Dit geldt met name voor het
beter onderbouwen van criteria voor normstelling van luchtkwaliteit. De reactie van
planten in ecosystemen op luchtverontreiniging is nog slecht bekend. Resultaten van
laboratoriumbegassingen zijn moeilijk naar de praktijk te vertalen. Daarnaast is de
gevoeligheid van veel plantesoorten uit (semi)natuurlijke vegetaties voor de
genoemde componenten onbekend.
Op basis van gerichte literatuurstudies wordt getracht parameters op fysiologisch en
biochemisch niveau te selecteren die bepalend geacht worden voor de verschillen in
gevoeligheid tussen plantesoorten. Dete selecteren parameters zijn met name gerelateerd aan processen van opname en detoxificatie, vorming van vrije radicalen, fotosynthese en transpiratie. Eveneens wordt aandacht besteed aan relevante externe
factoren die de reactie van planten op luchtverontreiniging in sterke mate bepalen,
zoals licht, temperatuur en VPD. Deze factoren zijn belangrijk om de vertaalslag van
laboratorium naarveld beter te kunnen onderbouwen.
Volgens recente literatuur zouden verschillen in stomataire weerstand bepalend zijn
voor verschillen in gevoeligheid van planten voor ozon. In oriënterende laboratoriumbegassingen met deze component wordt daarom de relatie tussen gevoeligheid
en stomataire weerstand voor een aantal plantesoorten (of cultivars) verder onderzocht. In eerste instantie wordt hierbij gekozen voor verschillende Trifolium spp.
Klaversoorten komen voor in verschillende typen ecosystemen (landbouw, natuurlijke vegetaties) en gelden als relatief gevoelig voor ozon. Daarnaast wordt T. subterraneum gebruikt als indicatorplant voor ozon (zie project 10200) zodat laboratoriumresultaten voor deze soort kunnen worden vergeleken met veldwaarnemingen.
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Consultancy in verband met effecten van luchtverontreiniging op planten
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

10221
L.J.M,van der Eerden
A.J.van Alfen, C.van Dijk
Aluminiumfabriek Delfzijl, Dupont de Nemours
Dordrecht, HVC-Alkmaar, PPG-Hoogezand e.a.
Het project zelf heeft geen vastgestelde einddatum.
De meeste contracten hebben een looptijd van een jaar.

De biomonitoringprojecten rondom Aluminium fabriek Delfzijl, Du pont de Nemours
Dordrecht, HVC-Alkmaar en PPG-Hoogezand zullen waarschijnlijk in ongewijzigde
vorm worden voortgezet. Erwordt gestreefd naar verdere uitbreiding.
In het kader van een samenwerking tussen de EEG en Pakistan werd t.e.m. 1994
begeleiding gegeven aan een biomonitoring-project in Lahore (Pakistan). Dit zal
voorlopig afgerond worden met een publikatie. Overwogen wordt hieraan een
follow up te geven indien externe financiering gevonden kan worden.
Op grond van ervaringen uit de afgelopen jaren wordt verwacht dat er in opdracht
enkele kleine bureaustudies en schade-evaluaties worden uitgevoerd. Twee daarvan
zijn:
- updating van schattingen voor economische schade aan de Nederlandse gewasproduktie door luchtverontreiniging (in samenwerking met het LEI),
- updating van het rapport 'stallucht en planten'.
Beide activiteiten worden gestart mits er additionele financiering gevonden worden.
In samenspraak met de projectgroep marketing en acquisitie zal een marketingplan
gemaakt worden, en zal gezocht worden naar een adequate inbedding in overige
AB-DLO-activiteiten.

Bepaling van NH3-schade in een bos-ecosysteem na reductie van ammoniakemissie uit een puntbron
10220
Projectleider(s):
L.J.M,van der Eerden
Medewerker(s):
Th.A. Dueck, J.Elderson,A.W.N Kooijman
Samenwerking met:
IBN-DLO, IMAG-DLO, LUW, RIVM
Looptijd:
1995-1998
Eenvan de doelen van het programma 262 isrisicoschattingen te maken voor schade
aan vegetaties door NH 3 . In project 10133 wordt het accent gelegd op de analyse van
gevoeligheidsverschillen tussen soorten, terwijl in dit project een aantal eco-fysiologische aspecten in detail bestudeerd worden:
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- Boven- en ondergrondse opname van NHy. Er zijn enkele experimenten en berekeningen uitgevoerd, waaruit blijkt dat de bovengrondse opname aanzienlijk kan
zijn en een andere fysiologische respons veroorzaakt als ondergrondse opname.
Op grond van beschikbare literatuurgegevens en eigen metingen zal een schatting gemaakt worden van de kwantitatieve betekenis voor de veld-situatie. Ook
zal een analyse gemaakt worden van de relaties tussen 'critical loads' en 'critical
levels'. In de herfst van 1995 zal in Open Top Chambers een bemestings/
begassings-experiment gestart worden waarin Pinussylvestris 'geladen' wordt met
NH 3 en (15NH4)2S04. In 1996 zullen aan deze bomen fysiologische en chemische
metingen gedaan worden.
- Op dit moment speelt een effect-criterium een belangrijke rol in de schatting en
modellering van de effecten van stikstof-depositie op bossen: 1,8 % N in het blad.
Boven dit niveau wordt vermoed dat geen groeistimulering meer plaats vindt, en
dat de plant gevoeliger wordt voor biotische en abiotische stress. Hoewel de
maatschappelijke impact van het gebruik van dit criterium groot is, is de wetenschappelijke basis zeer smal. Dat geldt met name voor verhoging van de stressgevoeligheid. Om dit verder te onderzoeken wordt in de lente van 1995 een
bemestingsexperiment gestart, waarin de droogte- en vorst-gevoeligheid van
P. sylvestris gevolgd zal worden. Dit experiment minstens in ieder geval tot de
herfst van 1996duren.
- Er zijn besprekingen gaande met IMAG-DLO, SC-DLO, IBN-DLO, RIVM en KUN om
te komen tot een nationaal onderzoekprogramma, dat alsdoel heeft een bredere
wetenschappelijke basis te scheppen voor de effecten van stikstof-houdende
luchtverontreiniging. Het AB is mede-initiatiefnemer en coördinator. In de lente
van 1995moet duidelijk zijn of de betrokken ministeries bereid zijn een 'feasibility
study' te bekostigen. Daaruit moet blijken waar de onderzoeksprioriteiten
moeten liggen en in hoeverre externe financiering verkregen kanworden. In 1996
zullen onderzoeksprojecten van start moeten gaan.
M. Perez-Soba rondt haar proefschrift in maart 1995 af.

Fysiologische onderbouwing van dosis/effect-relaties bij toediening van
herbiciden
10224
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

H.de Ruiter
E. Meinen
LUW, Rothamsted Experimental Station
1995-1998

Onderzocht wordt op welke wijze abiotische factoren als watervoorziening, licht,
temperatuur en formulering de opname, transport en fytotoxiciteit van herbiciden
beïnvloeden. Daarbij zal worden getoetst of aan de hand van de fysisch-chemische
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eigenschappen en het werkingsmechanisme van een herbicide de invloed van
genoemde factoren betrouwbaar kanworden voorspeld.
Nagegaan zal worden of meting van fluorescentie een accurate en snelle methode
kan zijn om de fytotoxiciteit van herbiciden te kunnen voorspellen. Bij deze experimenten wordt de invloed van dosering,formulering en de factor licht onderzocht.
Bij zwarte nachtschade isaangetoond, dat de effectiviteit van het herbicide glyfosaat
sterk afneemt bij een verminderde watervoorziening van de plant. Onderzocht zal
worden wat defysiologische basis isvandeze effectiviteitsverandering.

Toetsontwikkeling voor herbicide-efficiëntie

10136
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

A.H.C.M.Schapendonk, H.de Ruiter
CS. Pot
LUW-vakgroep Plantenfysiologie
1995-1996

Deefficiëntie van herbiciden kan verbeterd worden door toevoegingen van chemicaliën die de bereikbaarheid van het doel, de chloroplast, vergemakkelijken. Om tot
een objectieve beoordeling van de effecten te komen zal met behulp van chlorofylfluorescentie worden bestudeerd hoe de tijdsafhankelijke opname van herbiciden
wordt beïnvloed door additieven en omgevingsfactoren zoals licht en temperatuur.
Tevens zal op basis van deze ervaringen een pakket van eisen voor een snelle
toetsmethode worden opgesteld. Enkele ideeën omtrent de detectie van herbicidewerking zijn gebaseerd op het tijdsafhankelijk detecteren van het effect na het tijdstipvan toediening.
Op basis van fluorescentie-technieken, fotosynthesemetingen en de meting van een
elektrochrome bandverschuiving bij 515 nm, die spectroscopisch kan worden vastgesteld, zal het effect van additieven op de werking van ureumverbindingen worden
getoetst.
Het blad wordt daartoe behandeld met een herbicide. Doses en chemische aard van
uitvloeiers kunnen worden gevarieerd. Defluorescentie van het blad wordt gemeten
bij twee verschillende golflengtes. Aan de verandering van het fluorescentiesignaal
kan de werking van het herbicide worden getoetst. Door nu meetlicht van twee verschillende golflengtes te gebruiken, wordt deze werking op verschillende 'dieptes' in
het blad gemeten. Blauw meetlicht heeft een lagere extinctie dan rood meetlicht en
dringt dus dieper door in het blad. Met een 'chopper' kan beurtelings met rood en
met blauw licht worden geëxiteerd. Het verloop van de differentiële fluorescentie is
een maat voor de diffusiesnelheid van het herbicide. Zo kan het effect van uitvloeiers
en andere additiva op de diffusiesnelheid van het herbicide in het blad worden
getest. Dit biedt goede perspectieven om werking en transport van een herbicide en
de effecten van toevoegingen daarop in een simpele toets samen te brengen.
Tegelijkertijd kan van het emissiespectrum van de blauwe LED gebruik gemaakt
worden om aan de absorptieverandering bij 515 nm, het verloop van de elektro_
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chemische potentiaal te bepalen. Dit signaal is,gekoppeld aan de niet-fotochemische
doving van de fluorescentie, een maat voor de effecten van het herbicide op de
Calvin-cyclus en de aanmaak vanATP.

Evaluatie van de effecten van ozon in de buitenlucht op gewassen

10200
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.E.G.Tonneijck
C.J.van Dijk, A.J.van Alfen
Europese onderzoeksinstellingen in kader vanUNECE
ICP-CROPS
LNV-DWK; Provincie Zuid-Holland
1994-1997

In vervolg op de activiteiten in 1994 en in aansluiting op het internationale UNECE
ICP-CROPSprogramma worden op vier locaties (Wageningen, Westmaas, Schipluiden
en Zegveld) geselecteerde gewassen blootgesteld aan ozon in de omgevingslucht.
Periodiek wordt aan de helft van de planten het antioxidant EDUtoegediend.
Op iedere locatie wordt het effect van ozon op bladbeschadiging en biomassa bij
klaver (Trifolium subterraneum cv. Geraldton) bepaald in twee herhalingen. In iedere
herhaling wordt tweemaal geoogst zodat ook de hergroei na maaien onder invloed
van ozon kan worden vastgesteld. Het effect van ozon op de opbrengst wordt bepaald aan planten van boon (Phaseolusvulgaris cv. Lit). Op de locatie Wageningen
worden additioneel planten uit (semi)natuurlijke vegetaties blootgesteld en beoordeeld op het voorkomen van zichtbare symptomen.
Gedurende de periode juni-oktober worden de locaties minimaal wekelijks bezocht
voor onderhoud, waarnemingen, oogsten, EDU-behandelingen en watergift. Tijdens
perioden met zomersmog worden ad hoc waarnemingen van zichtbare beschadiging
uitgevoerd aan de planten op de locaties en in de directe omgeving.
De resultaten van de effectmetingen worden in een rapport vastgelegd voor de
Provinciale Staten van Zuid-Holland en worden doorgegeven aan het coördinatiecentrum van UNECE ICP CROPS (Nottingham Trent University, UK). Onderzoek naar de
relatie tussen lokaal gemeten ozonniveaus en de waargenomen effecten zal worden
opgestart.

135

PROGRAMMA 262

WERKPLAN 1995

De invloed van vluchtige organische componenten (VOC's) op planten

10226
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.E.G.Tonneijck
C.J.van Dijk
LNV-DWK
1995-1998

In 1995 zal er een nadere oriëntatie plaatsvinden op de experimentele aanpak.
Vooral zal gekeken worden naar de wijze waarop de experimenten moeten worden
uitgevoerd en wat hiervoor nodig is. Contacten worden gelegd met onderzoeksgroepen voor wat betreft mogelijke samenwerking. Er wordt naar gestreefd in het
eerste jaar op provisorische wijze een begassing met een damp van een herbicide uit
te voeren. Hierbijwordt aangesloten bij het onderzoek van Dr.ir. H.de Ruiter. Op het
einde van het eerste jaar moet duidelijk zijn hoe het begassingsonderzoek moet
worden aangepakt, wat daarvoor nodig isenwat de kosten zijn.
Voor de VOC's waarvoor al informatie beschikbaar is, zal begonnen worden met het
uitvoeren van een risico-analyse. Duidelijk zal moeten worden wat voor soort informatie nodig is. In 1995 wordt de informatie over etheen kritisch geëvalueerd en
wordt de risico-analyse stapvoor stap uitgewerkt.
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Ecotoxicologische risico's bij veranderend
landgebruik voor het functioneren
van het bodemecosysteem

Werktitel:
Programmaleiders:
Uitvoerende instellingen:
Looptijd:
Eindtijd:

Systeemgerichte ecotoxicologie en veranderend
landgebruik
Dr.ir. J.Japenga &dr. P.C.de Ruiter (AB-DLO)
AB-DLO
1995
1998

Samenvatting
Veranderend landgebruik, waarbij landbouwgebied wordt omgezet in natuurterrein,
onder meer als gevolg van de uitvoering van het EU-beleid zal leiden tot grote
veranderingen in de biogeochemische kringlopen in de bodem. Deze veranderingen
zijn het gevolg van het wegvallen van landbouwkundige ingrepen, waardoor
organische-stofdynamiek, grondwaterpeil, Ph en zuurstofgehalte worden beïnvloed.
Al deze veranderingen hebben invloed op de mobiliteit en biologische
beschikbaarheid van de aanwezige contaminanten in de bodem. De te verwachten
verhoging van de biologische beschikbaarheid van de contaminanten kan het
functioneren van vele groepen bodemorganismen beïnvloeden. Verandering in het
functioneren van groepen bodemorganismen heeft tot gevolg dat andere groepen,
die niet direct toxische effecten ondervinden, via ecologische interacties worden
beïnvloed. Zowel de toxische effecten als de ecologische interacties geven dan
aanleiding tot grote kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen in de samenstelling
en het functioneren van de bodemlevensgemeenschap. Dit zal tot gevolg hebben dat
de biologische processen in de energie- en nutriëntenkringloop in de bodem op
andere wijze gaan verlopen, waarbij er sprake kan zijn van zowel stagnatie als
versnelling. Deze kennis zal een bijdrage moeten leveren aan oplossingsrichtingen
ter beperking van ongewenste effecten van veranderend landgebruik op natuur en
milieu.
In opdracht van DWK wordt thans door RIVM, SC-DLO, IBN-DLO en AB-DLO een
programmeringsstudie veranderend landgebruik verricht. Het onderhavige
programma zal qua opzet, fasering en outputdefiniëring op basis van de uitkomsten
van deze programmeringsstudie worden bijgesteld.

137

PROGRAMMA 264

WERKPLAN 1995

Aanleiding
Maatschappelijke achtergrond
De huidige landbouwpolitiek van de Europese Gemeenschap iserop gericht om circa
30% van het landbouwareaal uit produktie te nemen. Een mogelijkheid hierbij is om
landbouwgronden te veranderen in natuurgebieden, bijvoorbeeld door het
aanplanten van bos. Daarmee sluit veranderend landgebruik goed aan bij het
Nederlandse beleid inzake in de ecologische hoofdstructuur, gericht op het
uitbreiden van het areaal natuurterrein. De totale oppervlakte van het landbouwgebied dat in natuurterrein zal worden omgezet wordt voor Europa geschat op circa
8,5 miljoen hectare en voor Nederland op circa45.000 hectare.
Veranderend landgebruik betekent dat landbouwkundige ingrepen wegvallen. Dit
heeft tot gevolg dat bodemchemische en bodemfysische parameters zullen
veranderen, zoals organische-stofgehalte, zuurstofgehalte en pH (voornamelijk als
gevolg van het stopzetten van kalkgiften). De verwachting is dat de pH in de
bovengrond sterk zal kunnen dalen;voor zandgronden bijvoorbeeld van circa 5à 5,5
tot circa 3,5 à 4 in een periode van 30 tot 60 jaar. Een mogelijk belangrijke
verandering is een toename in de hoeveelheid opgelost organisch koolstof, dat
mobiliserend werkt op metalen en residuen van bestrijdingsmiddelen. Dit kan de
mobiliteit en biologische beschikbaarheid van reeds in de bodem aanwezige
contaminanten, zoals Cd,Zn en Cu,sterk doen toenemen: een daling van de pH met
twee eenheden zal bijvoorbeeld de concentratie Cd in oplossing doen toenemen met
een factor 2 tot 6. Dergelijke veranderingen in de concentraties opgeloste zware
metalen kunnen grote effecten hebben op het functioneren van vele groepen
bodemorganismen. Via ecologische interacties beïnvloeden de getroffen groepen op
hun beurt weer niet direct getroffen groepen en veranderen zo het functioneren van
de bodemlevensgemeenschap als geheel. Omdat de bodemorganismen belangrijke
deelprocessen van de biogeochemische cycli uitvoeren, is het van belang om de
ecotoxicologische effecten van veranderend landgebruik te bestuderen op het
niveau van het ecosysteem en uit te drukken in termen van totale N-mineralisatie en
C0 2 .produktie.
Wetenschappelijke achtergrond
Landbouwgronden bevatten vaak contaminanten als gevolg van diffuse verontreiniging, o.a. door landbouwchemicaliën (bestrijdingsmiddelen) en grondverbeteringsmiddelen (stal- en drijfmest, compost), maar ook door atmosferische depositie.
Slechts een gering deel van de contaminanten is onder de huidige omstandigheden
aanwezig in de bodemoplossing, maar bij veranderend landgebruik kan de fractie in
oplossing sterk toenemen, omdat deze afhangt van met name het
organische-stofgehalte, het zuurstofgehalte en de pH. Naar het afzonderlijk belang
van deze bodemchemische parameters voor de fracties opgelost Cd,Zn en Cu isreeds
onderzoek verricht, maar over de gecombineerde effecten is nog relatief weinig
bekend, met name zoals deze kunnen optreden onder veldomstandigheden.
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Veranderend landgebruik zal het bodemleven beïnvloeden via zowel veranderingen
in biologische beschikbaarheid van de bodemcontaminanten alsvia veranderingen in
het gehalte en de aard van de organische stof. Via ecologische interacties kan
eveneens het functioneren van de overige groepen organismen worden beïnvloed.
Daarmee kan veranderend landgebruik op den duur leiden tot grote veranderingen
in de kwantitatieve (biomassa's van de groepen organismen) en de kwalitatieve
(aanwezigheid van groepen organismen; biodiversiteit) samenstelling van de
bodemlevensgemeenschap. Relatief veel onderzoek is gedaan naar de toxiciteit van
stoffen voor bepaalde groepen of soorten van organismen, hoewel er nog steeds
veel noodzakelijke kennis op dit terrein ontbreekt, zeker als het gaat om
lange-termijn effecten. Ook is nog onvoldoende bekend over hoe effecten op
afzonderlijke groepen door kunnen werken op het functioneren van de overige
groepen in de levensgemeenschap. Binnen de (theoretische) ecologie zijn de
afgelopen jaren studies verricht naar de effecten van verstoringen in één of enkele
groepen organismen op de structuur en stabiliteit van de levensgemeenschap. Uit
deze studies blijkt dat soms geringe verstoringen disproportioneel grote effecten
kunnen hebben, en ook het omgekeerde isgeen uitzondering. Het interpreteren van
dergelijke resultaten vereist een gecombineerde aanpak van experimenteren en
modelleren. Eveneens is nog onvoldoende bekend over hoe veranderingen in het
functioneren van groepen organismen kunnen leiden tot veranderingen in de
biogeochemische processen in de bodem. Het experimentele en modelmatige werk
dat hiernaar is verricht laat zien dat sommige groepen die slechts in relatief lage
dichtheden voorkomen, soms een onverwacht belangrijke rol in de energie- en
nutriëntenkringloop kunnen spelen.Tenslotte is er nog bijna niets bekend over hoe
toxische stoffen de genetische samenstelling (genetische diversiteit) binnen groepen
kunnen beïnvloeden. Dergelijke effecten, met name op de microbiële populaties,
kunnen grote gevolgen hebben voor het uiteindelijke functioneren van het
bodemecosysteem, omdat veranderingen in de microbiële activiteit en diversiteit
gevolgen kunnen hebben voor de snelheid waarmee, en de routes waarlangs, de
bodem-organische stof wordt afgebroken dan wel wordt opgehoopt. Om effecten
van verontreinigingen op de microbiële biomassa, activiteit en diversiteit in de
bodem nauwkeurig te kunnen meten wordt een afzonderlijk programma in het
kader van de Strategische Expertise-Ontwikkeling voorbereid.
Doel
De doelstelling van het programma is het verkrijgen van inzicht in de biochemische
en biologische gevolgen van veranderend grondgebruik, om de risico's van
maatregelen te kunnen beoordelen. Dergelijke kennis is van belang voor een
weloverwogen keuze van gronden die voor natuurontwikkeling in aanmerking
komen, voor het tegengaan van ongunstige effecten van veranderend landgebruik
op natuur en milieu, en voor een ecosysteemgerichte normering van stoffen in de
bodem.
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Binnen de planperiode wordt kennis ontwikkeld over de biogeochemische veranderingen in de bodem bij veranderend landgebruik. Deze kennis zal worden
verzameld onder natuurlijke en semi-natuurlijke omstandigheden. Tevens wordt
empirisch materiaal verzameld over de effecten van de chemische veranderingen op
het functioneren van de bodemlevensgemeenschap en de daarmee gepaard gaande
energie- en nutriëntenkringloop in de bodem. Bestaande modellen worden aangepast om de waargenomen veranderingen in het functioneren van de levensgemeenschap te verklaren door de gecombineerde effecten van de abiotische (fysisch
chemische) en biotische (ecologische interacties) factoren.

Effecten van zware metalen op de microbiële biomassa en activiteit in de
bodem
10409
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

J.Bloem
H.Velvis, P.Bolhuis, M. Veninga
1995-1998

Moderne microbiologische detectietechnieken voor bepaling van de microbiële biomassa en actitiviteit in de bodem zullen worden ontwikkeld en geoptimaliseerd.
Effecten van bodemverontreiniging met zware metalen op de biomassa en activiteit
van bacteriën en schimmels zullen worden onderzocht in veld- en microkosmos-proeven. Dit moet leiden tot meer inzicht in de effecten van bodemverontreiniging op
nutriëntenkringlopen en het functioneren van bodemecosystemen.
Doelstelling is:
Ontwikkeling van betrouwbare technieken voor het meten van de biomassa en activiteit van bacteriën en schimmels in de bodem.Verkrijgen van inzicht in effecten van
zware metalen op de biomassa en activiteit van bacteriën en schimmels, en op hun
bijdrage aan de nutriëntenkringlopen, met name in situaties van veranderend landgebruik.
Biomassa's van bacteriën en schimmels worden gemeten door middel van confocale
laser-scanmicroscopie en automatische beeldverwerking. De verhouding tussen bacteriën en schimmels zal tevens worden onderzocht met behulp van de substraat-geïnduceerde-respiratie methode en selectieve remmers (antibiotica). Groeisnelheden
zullen worden gemeten door middel van de inbouw van 3 H-thymidine in DNA en van
14
C-leucine in eiwitten. De functionele activiteit en diversiteit van microbiële
populaties zal ook worden gekarakteriseerd door het vermogen tot afbraak van
verschillende organische verbindingen te kwantificeren. Met deze methoden worden
in veld- en microkosmosproeven effecten van zware metalen op bacteriën en
schimmels, en op hun rol in de koolstof- en stikstofmineralisatie onderzocht.
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Effecten van bacterivore organismen op de C-en N-mineralisatie onder
invloed van verontreinigingen met zware metalen o.a. bij veranderend
landgebruik

10405
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

L.A. Bouwman
G.H.J. Hoenderbom, K.Kampen
1995-1998

Probleemstelling: Veranderend landgebruik in de landbouw (bemesting, bekalking,
organische-stofhuishouding) kan bijvoorbeeld leiden tot pH-verlaging van gronden.
Deze verzuring leidt tot een verhoging van biologische beschikbaarheid van zware
metalen die weer van invloed is op de bodembiota en de biologische processen. Het
project richt zich op het meten van de effecten van verhoogde biologische beschikbaarheid van zware metalen op biota en processen (o.a. C-en N-mineralisatie). Deze
kennis kan gebruikt worden om effecten van veranderend landgebruik te voorspellen. Maatschappelijke achtergrond: De huidige Nederlandse en Europese politiek van
landbouwareaal uit produktie te nemen. Wetenschappelijk aanknopingspunt: systeemgerichte ecotoxicologie, dat houdt in de evaluatie van verontreinigingen op het
functioneren van het ecosysteem, bijvoorbeeld in termen van het verlopen van de
ecologische kringlopen. Aanpak: De meting van effecten van veranderde beschikbaarheid van zware metalen op biomassa, soortensamenstelling en activiteit van
bodemorganismen (microben en microbivoren) en C-en N-mineralisatie in microkosmosexperimenten.

Programmeringsstudie veranderend grondgebruik
10509
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

J.Bril
SC-DLO,IBN-DLO
1995

Met SC-DLO en IBN-DLO zal een rapport worden geproduceerd, waarin de
mogelijkheden worden aangegeven voor een nieuw DWK-programma 'Veranderend
Grondgebruik'.
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Veranderend grondgebruik in het Beerze-Reusel-stroomgebied

10510
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Bril
RIVM,SC-DLO,IBN-DLO
Provincie Noord-Brabant
1995-1995

Gezien het gebrek aan meetgegevens zal een kwalitatieve probleemverkenning
worden geproduceerd, waarbij kennis uit overeenkomstige gebieden gebruikt wordt
om een risico-inschatting te maken voor de verschillende bodemtypen in het BeerzeReusel-stroomgebied. Een en ander zal leiden tot een 'state of the art'-rapport
waarin bijdragen van het RIVM, SC-DLO, AB-DLO en IBN-DLO door het RIVM op
elkaar zullenworden afgestemd.
In het rapport zal kwalitatief worden aangegeven welk type effecten verwacht kan
worden bij welke scenario's. Dit levert een risico-inschatting op van de relatieve
gevoeligheid van uit produktie te nemen landbouwgronden in het Beerze-Reuselgebied voor mobilisatie van zware metalen en nutriënten als gevolg van verzuring,
vermesting en vernatting. Dit zal worden vertaald naar consequenties voor de mogelijkheden voor natuurvorming envoor risico's voor drinkwaterwinning.
Mogelijkheden voor actief bodembeheer zullen worden aangegeven.

Studiegroep Bodemecotoxicologie

10506
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

P.del Castilho
L.A. Bouwman
1994-1998

De studiegroep Bodemecotoxicologie wordt in 1995 voortgezet. Het aantal deelnemers isop dit moment circa 15. Het istevens de bedoeling van de studiegroep om
de bodemecotoxicologische projecten die worden uitgevoerd binnen programma
264vooraf te evalueren, de samenhang binnen het programma te bewaken alsmede
de samenwerking op dit gebied tussen de afdelingen BMC en BEC nader gestalte te
geven.
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Bodem/gewas-relaties voor zware metalen in het kader van
beleidsontwikkeling. Verkrijgen Europese datasets zware metalen in bodem
en gewas
10518
Projectleider(s):
P.del Castilho
Medewerker(s):
J.Bril, S.D.Scheltens,W. Schuurmans; D.Wiersma
Samenwerking met:
Universität van Bonn (Duitsland); LUW;BLGG
Looptijd:
1993-1998
Diverse modellen om de zware metaalconcentratie in aëroob bodemvocht te berekenen zullen worden getest. Dit isde belangrijkste doelstelling van het project.
Er zal een experiment worden opgezet en uitgevoerd om de speciatie van cadmium,
zink en lood in sulfidisch milieu (anaëroob) te meten en de stabiliteitsconstanten van
de diverse species te berekenen. Over de speciatie van deze metaalsulfiden istot nu
toe zeer weinig bekend.
De internationale datasets (vgl. afgesloten project 1180) zullen worden gebruikt om
de bodemvochthypothese voor cadmium te toetsen.
Verder zal er een potproef met sla uitgevoerd worden op verschillende klei/zand/
veen-mengverhoudingen, en toegevoegd cadmium, koper en zink. Hierbij worden
genoemde parameters onafhankelijk gevarieerd. Geregeld zullen bodemvochtmonsters worden getrokken (centrifugemethode; extractie met neutrale zouten) en geanalyseerd op zware metalen, opgelost organische stof, pH en zoutensamenstelling. Aan het eind van de proef wordt het zware-metaalgehalte in de sla
bepaald. Depotproef isbedoeld om een antwoord te geven op devolgende vragen:
- Zijn totaalmetaal gehalte met het organische stof- en lutumgehalte van de grond
tezamen bepalend voor de concentratie van metalen in de bodemoplossing, of
moet de pH als verklarende factormede beschouwd worden? Deze vraag is van
belang in het kader van bodemkwaliteitsnormstelling waarbij zowel streef- als
interventie-waarde afhangen van de metaal-, het organische-stof- en het lutumgehalte.
- Zijn er goede modellen voorhanden om opgeloste metaalconcentraties te
voorspellen?
- Hoe is het verband tussen gemeten of voorspelde metaalconcentraties in het
bodemvocht en de gemeten metaalgehaltes in de sla? Zijn extracten met neutrale
zoutoplossingen goede voorspellers voor opname? Spelen inter-element interacties (antagonismen en Synergismen) een rol?
Het verzamelen van datasets binnen het onlangs afgesloten project 1180 verliep
moeizaam en externe geldelijke ondersteuning werd tot nu toe niet verkregen. Prof.
Brümmer van de universiteit van Bonn heeft aangeboden vanaf begin 1995 het voortouw te nemen. Mogelijk krijgt het project hierdoor nieuwe impulsen. Mogelijk
wordt het project uitgebreid met een bodemecologischevraagstelling.
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Zware metalen in bodem en gewas in de Tula regio (Rusland)

10522
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Japenga
P.del Castilho
IBEP,Moskou (Rusland)
NWO
1995-1996

De opname van zware metalen door gewassen zal worden bestudeerd in de Tularegio, 200 km ten zuiden van Moskou. Dit gebied wordt gekarakteriseerd door de
aanwezigheid van een bruinkool-gestookte elektriciteitscentrale en door de aanwezigheid van metaalindustrie, waardoor op grote schaal bodem- en luchtverontreiniging wordt veroorzaakt. Het gebied rond Tula wordt vooral gebruikt voor landbouwdoeleinden, zodat voorzien moet worden dat ook in gewassen hoge gehalten
aan zware metalen zullen worden aangetroffen.
De eerste fase van het project wordt gefinancierd door NWO, waarna besloten zal
worden de tweede en derde fase al dan niet uit te voeren. In deze eerste fase, die in
1995 (eventueel begin 1996) moet worden afgesloten, zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
- Twee gewassen zullen worden geselecteerd op basis van lokale produktie/
consumptie patronen en op uit de literatuur bekend opnamegedrag van zware
metalen. Een van beide gewassen dient als karakteristiek te hebben, dat opname
(vrijwel) alleen via het wortelsysteem kan plaats vinden; het andere gewas dient
als karakteristiek te hebben, dat naast opname via de wortels ook aanzienlijke
opname via atmosferische depositie mogelijk is;
- Bemonsteringveldjes in het landbouwgebied rond Tula zullen worden geselecteerd op grond van een zo groot mogelijke variatie in pH, kalktoestand,
organische-stoftoestand en kleigehalte. Na selectie van de bemonsteringsveldjes
wordt in een beperkt aantal bodem- en gewas-monsters een groot aantal zware
metalen bepaald. Gebaseerd op de resultaten hiervan zullen prioritaire zware
metalen worden gekozen om daarmee het eventuele verdere onderzoek uit te
voeren; bij de keuze van deze zware metalen wordt uitgegaan van (de mate van)
overschrijding van internationaal geaccepteerde normen voor zware metalen in
landbouwgewassen;
- Een rapport zal worden geschreven, dat een algemeen beeld geeft van de milieuproblemen met zware metalen in het landbouwgebied rond Tula. Verder zal een
rapport worden geschreven, waarin gedetailleerde voorstellen zullen zijn
uitgewerkt voor de uitvoering van de volgende fasen van het project, waarin met
name het produceren van een uitgebreide dataset aan de orde zal komen.
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Lange-termijngedrag vanstoffen indebodem inrelatie t o t ecologische
risico-inschatting

10504
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

Looptijd:

W.Salomons
J.Bril, S.D. Scheltens
RU-Groningen AIO(100 %ingezet): P.F.A.M.Römkens
LNV-DWK (PCTB-verplichting)

1992-1996

In een vakkenproef zoals die momenteel wordt uitgevoerd op de LUW-vakgroep
BoPla (Lexmond) is waargenomen, dat de drogestofopbrengst varieert met de
hoeveelheid koper in de bodem in afhankelijkheid vande pH.Bij hoge pHwerd er
nauwelijks eenreductie van deopbrengst geconstateerd, terwijl bij pH=4 eenreductie van80-85 % optrad. Deproef duurt reeds 11jaar en het isderhalve te verwachten, dateeneffect kanworden geconstateerd opde hoeveelheid organische stof in
de bodem enopdesamenstelling vandeorganische stof indebodem.
Als invulling voor hetAB-gedeelte vanproject 10504 (PCTB-verplichting) zal worden
getracht om door middel van experimenten met grond afkomstig van deze veldjes
(vakken) een antwoord tevinden opdevolgende vragen:
- Hoegroot isde reductie vande totale hoeveelheid organische stof in de bodem
alsgevolg vandeaanwezigheid van koper inafhankelijkheid vande pH?
- Welk effect heeft koper opdemineralisatie van organische stof inde bodem?
Uitgaande van de vooronderstelling, dat behalve de plantengroei ook het functioneren van het bodemecosysteem door toediening van koper wordt geremd, ishet
aannemelijk datverschillen worden waargenomen in zowel desamenstelling vande
organische stof in de bodem als in de mineralisatiegraad. Bij de experimenten zal
gebruik worden gemaakt van de door Meijboom en Hassink ontwikkelde Ludoxfractioneringsmethode. Hierbij worden fracties organische stof verkregen, 'licht',
'midden' en 'zwaar', die overeenkomen met respectievelijk niet omgezet, matig
omgezet en sterk omgezet organisch materiaal. Deverhouding tussen de fracties is
dan eenmaat voor hetfunctioneren vanhet bodemecosysteem. Ookwordt de hoeveelheid extraheerbaar koper in alle bodems bepaald. Tenslotte zal ook de hoeveelheid koper opgenomen inelke organische-stoffractie worden bepaald.
Nagegaan zalworden welke vandevolgende hypotheses overeenkomt metderesultaten van hetexperimentele onderzoek:
1 Koper beïnvloedt het functioneren vanhet bodemecosysteem niet of nauwelijks
als gevolg van adaptatie. Indien deze hypothese juist is dan zal de verhouding
tussen de lichte, midden en zware fracties organische stof ongeveer gelijk zijn
voor alle bemonsterde veldjes (vakken): deorganismen gebruiken de henaangeboden organische stof engezien de relatief grote hoeveelheid organische stofzal
er geen tekort ontstaan. Heteffect vankoper vindt dandirect plaats opde plant,
die minder goed functioneert endusminder organische stof indebodem brengt;
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2 Koper beïnvloedt ook het functioneren van het bodemecosysteem. In dit geval is
het aannemelijk dat door de verminderde biologische activiteit de omzettingsgraad van de aangeboden hoeveelheid organische stof zal afnemen naarmate de
verontreinigingsgraad toeneemt. Hierdoor zal het aandeel 'licht' organisch
materiaal toenemen bij toenemende verontreiniging.

Voorbereiding PCBB II
10517
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W. Salomons, P.C.de Ruiter
IWACO
PCBB
1995-1995

Door middel van interviews wordt een rapport voorbereid waarin mogelijkheden
voor een PCBBIIworden uitgewerkt.
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Duurzame landbouw.

landgebruik
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Emissie-arme en veilige
gewasbeschermingstechnieken

Werktitel:
Programmaleider(s):
Uitvoerende instellingen:
Aanvangsjaar:
Eindjaar:

Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken
Ir.J.F.M.Huijsmans(IMAG-DLO)
IMAG-DLO,AB-DLO,SC-DLO
1990
1995

Samenvatting
Verbeterde toediening van gewasbeschermingsmiddelen vormt een belangrijk onderdeel van de Doelen in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG). Dit
programma beoogt ontwikkeling van meettechnologie en vaststelling van depositie
en emissies, basisonderzoek naar nieuwe technieken en technologie voor verbeterde
depositie, beperking van emissie en onderzoek naar de effecten die de veiligheid van
detoepasser en gebruiker betreffen.
Aanleiding
Het Nederlandse beleid heeft in het vergaderjaar van de Tweede Kamer 1990-1992
het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) opgesteld. Dit plan heeft tot Doel een
halvering van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische
produktie- en afzetsectoren, en in het beheer van de groene ruimten in het jaar
2000. In 1995 moet een vermindering van 35 % zijn bereikt ten opzichte van het gemiddelde verbruik in de periode 1984-1988.
Daarnaast moet de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu met
tenminste de volgende percentages worden teruggebracht:
- 1995: lucht 30 %, bodem/grondwater 40 % en oppervlaktewater 70 %;
- 2000:lucht 50 %, bodem/grondwater 75 % en oppervlaktewater 90 %.
Middelen of toepassingen daarvan die uit het oogpunt van milieubeheer, arbeidsveiligheid en volksgezondheid niet verantwoord zijn, zullen worden gesaneerd.
Kritische toepassingen, die bijvoorbeeld driftgevoelig zijn of toegepast in waterrijke
gebieden, zullen worden beperkt dan wel beëindigd. Dit wordt bereikt door een
verduidelijking en toespitsing van de toelatingscriteria voor gewasbeschermingsmiddelen.
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De vermindering van de te gebruiken hoeveelheid actieve stof en een veilige
emissie-arme toepassing daarvan, vereist een verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. De verliezen naar grond, water en lucht moeten worden beperkt, en de kennis over de optimale depositie (dosis en verdeling) in een gegeven
situatie moet worden verbreed om te komen tot lagere doseringen. Meettechnologie
voor de vaststelling van de depositie en emissies, nieuwe toedieningstechnieken,
verwerking van restanten spuitvloeistof en een veilige toepassing zijn oplossingsrichtingen om tegemoet te kunnen komen aan de geschetste Doelen van het MJPG.
Doel
- Ontwikkelingen van meetmethodieken voor het vaststellen van de depositie, verdeelpatronen en emissies bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen.
Kwantificering van de verschillende factoren die van invloed zijn op depositie en
emissie van gewasbeschermingsmiddelen bij de toediening. Het vertalen van de
resultaten naar nieuwe technologieën voor emissiebeperkende toediening.
- Onderzoek naar basisprincipes voor technieken en technologie voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen met een verbeterde depositie (lagere dosering, uniformere verdeling). Vermindering van emissies naar omgeving (drift) en
bodem, resulterend in prototypen die toepasbaar zijn in de gewasbeschermingsonderzoek.
De resultaten kunnen worden benut in het beleid en de praktijk (landbouwbedrijfsleven, machinefabrikanten, waterschappen e.a.) en geven richting aan en
stimuleren nieuwe ontwikkelingen voor een emissiearme en veilige toediening van
gewasbeschermingsmiddelen. Het effect van de toepassing van de onderzoekresultaten zal bijdragen aan het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, reducties van emissies en methoden voor een veilige
toepassing.

De invloed van de toedieningstechniek op de effectiviteit van herbiciden

10229
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

C M . Knoche
P.Pikaar, A.J.M. Uffing
IMAG-DLO, IPO-DLO, PAGV
LNV-DWK (MJPG-gelden)
1991-1995

In 1993 en 1994 is met de ontwikkeling van biotoetsen begonnen, waarbij de relatie
tussen het biologisch effect en de opname van 2,4-D, GA3 en daminozide bij slaboon
als modelplant bestudeerd wordt. Het biologisch effect van 2,4-D, gemeten als verhoogde produktie van ethyleen, neemt toe naarmate het watervolume toeneemt en
bij constant watervolume de druppelgrootte afneemt. Bijtoediening van daminozide
wordt de biologische werking, gemeten als inhibitie van de internodiumgroei, verbe-
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terd als het watervolume toeneemt, terwijl de respons op GA3-toediening onafhankelijk van watervolume en druppelgrootte was. De eerste resultaten van opname
studies laten zien, dat ook de opname van 2,4-D door de factoren druppelgrootte en
watervolume beïnvloed wordt. Op het eind van 1994 uitgevoerde proeven om het
effect van druppelgrootte en watervolume op de GA3-en de daminozide-opname te
bestuderen zullen in 1995worden afgerond.
In 1995 zal dit onderzoek worden afgerond en de resultaten zullen in verschillende
publikaties worden samengevat. Tevens zal de ontwikkeling van een modelmatige
verklaring van het effect van het verdelingspatroon van een herbicide binnen het
blad op de biologische effectiviteit worden afgesloten.
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PROGRAMMA 259

Formuleren en operationaliseren
van agro-ecologische modellen voor
beleidsondersteuning en toegepast
onderzoek

Werktitel:
Programmaleider(s):
Uitvoerende instellingen:
Aanvamgsjaar:
Eindjaar:

Operationalisering van agro-ecologische modellen
Dr.ir. B.A.M. Bouman (AB-DLO) & ir. M.J.van der Velden
(SC-DLO)
AB-DLO en SC-DLO
1995
1998

Samenvatting
Agro-ecologische simulatiemodellen zullen worden ge-operationaliseerd in een
gebruikersvriendelijke menustructuur voor toepassing op het gebied van beleidsondersteuning en toegepast onderzoek. Voor specifieke toepassingen worden gerichte aanpassingen gemaakt en additionele hulpmiddelen ontwikkeld. De kwaliteit
van modellen zal expliciet worden gemaakt en de mate van zekerheid van uitkomsten gekwantificeerd. Het beheer zal worden gericht op standaardisatie, aansluiting bij internationale gegevensbestanden en bronnen van informatie (remote
sensing,GIS),en het maximaal beschikbaar stellen van modellen en gegevens.
Aanleiding
Wetenschappelijk
Gedurende vele jaren is kennis van gewasgroei en -ontwikkeling in afhankelijkheid
van omgevingsfactoren en management vergaard en gesynthetiseerd in modellen
van verschillende complexiteit. Ook de modellering van water- en nutriëntenstromen
in de bodem werd hier vaak bij betrokken, hetzij als onderdeel van een gewasgroeimodel, hetzij als zelfstandig ontwerp. Veel van deze kennis is nu inzetbaar voor
praktische toepassingen (scenario studies, zonering, optimalisatie, taktische en
strategische verkenningen) en voor verder toegepast onderzoek. Bruggen zijn
geslagen naar moderne methoden van gegevensinwinning en -opslag (remote
sensing, GIS). Echter, veel van de modellen zijn ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke optiek en vaak weinig toegespitst op praktische toepassing. Het ontbreekt aan
goede standaardisatie, documentatie en (internationale) afstemming. De standaardisatie en gebruikersvriendelijke'verpakking' van modellen van de IBSNAT-groep heeft
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deze'voorwaarde' voor succes en algemeen gebruik aangetoond. Technieken en
instrumenten dienen ontwikkeld te worden om de modellen voor praktische
toepassingen geschikt te maken. Daarnaast is het nodig de nauwkeurigheid van
modellen met hun basisgegevens beter te kwantificeren, en aanvullende manieren
van modelvalidatie te ontwikkelen (voor regionale extrapolaties, duurzaamheid,
complexe produktiesystemen). Anderzijds dient voor specifieke toepassingen sommige proceskennis verder uitgediept te worden (met name op het gebied van
nutriëntenstromen). Tenslotte dienen de agro-ecologische modellen aansluiting te
vinden bij methoden van socio-economische analyse.
Maatschappelijk
De laatste jaren is de behoefte gegroeid om agro-ecologische modellen in te zetten
bij operationele toepassingen: beleidsverkenningen (o.a. WRR studie), landevaluatie
en landgebruikplanning, oogstvoorspellingen (o.a. MARS project van het Joint
Research Centre) en vroegtijdige waarschuwingssystemen (o.a.Afrika). Hiertoe is het
meer dan voorheen nodig om (i) de modellen op concrete toepassingen toe te
spitsen, (ii) een gebruikersvriendelijke omgeving te creëren, (iii) software te
ontwikkelen voor aansluiting naar internationale gegevensbestanden, GISen remote
sensing, en (iv) een kwaliteitslabel te kunnen toekennen aan de gebruikte modellen
en technieken. Er wordt verwacht dat voor het expertisegebied'systeemanalyse en
simulatie' veel belangstelling vanuit andere Europese onderzoeksgroepen blijft
bestaan, en dat die met Oost- en Centraal Europa kan uitgroeien. De contacten met
de VS en Japan nemen weer toe. Het vierde kaderprogramma van de EU geeft aan
dat veel waarde wordt gehecht aan toepassing van informatica en informatietechnieken. Dit programma speelt daarop in met betrekking tot landbouw, milieu en
rurale planning.
De probleemstelling is dat een goede'vertaalslag' nodig is van agro-ecologische
modellen uit de onderzoekssfeer naar diverse operationele toepassingen op het
gebied van beleidsondersteuning (verkenning vooraf, toetsing achteraf), monitoring
en verder toegepast onderzoek.

Doel
De onderzoeksinspanning in dit programma is'resultaat'-gericht (zie punt 8
Specificatie output): toegepaste agro-ecologische modellen in een gebruikersvriendelijke menustructuur (1) software; (2) documentatie); kwaliteitslabel (3);
beheersstructuur met databank (4).
Ad 1 en 2. De agro-ecologische modellen opereren op het niveau van potentiële
produktie (1), produktie met inbegrip van water-huishouding (2) en produktie met
inbegrip van stikstofstromen (3).Op de niveaus 1en 2 zijn bestaande modellen reeds
in een vergevorderd stadium en worden weinig/geen problemen verwacht bij de
operationalisatie. Op niveau 3 zal relatief meer inhoudelijk modelonderzoek nodig
zijn, evenals bij de beoogde aansluiting naar technieken van socio-economische
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analyse. Een uit te voeren inventarisatie bij de start van het programma (1995) zal
resulteren in een prioriteitenstelling in te operationaliseren modellen en
toepassingsgebieden voor de loopduur van het programma. Een minimaal pakket zal
gedefinieerd worden welke met LNV-onderzoekprogrammafinanciering gerealiseerd
kan worden; overige type toepassingen zullen met additionele (externe) financiering
uitgevoerd moeten worden (o.a. koppeling aan remote sensing t.bijvoorbeeld
regionale monitoring en oogstvoorspelling). Tijdens de gehele loopduur zullen
diverse applicaties gereed komen. Een applicatie is pas gereed als de software een
bepaalde kwaliteitsgarantie heeft gekregen, en er documentatie en/of een
gebruikershandleiding aanwezig is.
De modellen zullen ondergebracht worden in een gebruikersvriendelijke menustructuur met diverse applicatiemogelijkheden. Eind 1995 zal een eerste lopende
versie gereed zijn. Na een evaluatiemoment zal gekeken worden of de ontwikkelde
structuur voldoet en wat verdere eisen en gebruikerswensen zijn. Gezien de specifieke benodigde software-expertise zal verdere ontwikkeling met additionele financiering plaats moeten vinden (huidige expertise tot eind 1995extern gefinancierd).
Ad 3. De modellen zullen gestandaardiseerd worden en voorzien van een te
ontwikkelen garantiekeurmerk/kwaliteitslabel, eventueel van een externe organisatie. Na twee jaar (eind 1996) moet duidelijk zijn of de ingezette ontwikkelingen
daartoe kunnen leiden. Echter, het verkrijgen van een keurmerk voor programmatuur door derden vergt de gehele loopduur van 4 jaar: definities en huisregels (hiermee is het SC-DLO reeds gevorderd), conformatie van bestaande modellen daaraan,
uitvoeren van tests, en het voorleggen aan derden, implementatie van beheer van
kwaliteitsmodellen.
Ad 4. Er zal een model-bibliotheek worden ontwikkeld en beschikbaar gemaakt van
een set van minimaal 15 gewasgroeimodules (met kwaliteitsgarantie), waarmee een
internationale standaard wordt gezet.
Een effectieve organisatie voor het beheer van modellen en modules zal zijn
opgesteld, inclusief voor het internationaal ter beschikking stellen (mogelijk tegen
vergoeding) van modellen en software. Na twee jaar (eind 1996) zullen de eerste
operationele modellen plus een modellen-databank met informatie over agroecologische modellen binnen Europa verspreid worden.

Temporele en ruimtelijke variatie in modelstudies met regionale toepassing
10707
Projectleider(s):
B.A.M. Bouman
Samenwerking met:
SC-DLO,ISRIC,GWL-DLO,RUU
Looptijd:
1994-1997
Wegens het voortijdige vertrek van G.F.H, de Koning per 1-1-1994 zal weinig tijd in
dit project geïnvesteerd kunnen worden. De ontwikkelde methodiek voor het door155
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rekenen van de effecten van onzekerheden en ruimtelijke variatie in invoerparameters op simulatieresultaten (RIGAUS-programma) zal mogelijk in een tweetal casestudies toegepast worden. Deze case-studies komen voort uit (extern gefinancierde)
projecten naar de gecombineerde toepassing van gewasgroeimodellen en 'remote
sensing' voor oogstvoorspelling:
- ESA-project 'Vegetation retrieval by combining microwave and optical remote
sensing' (SYNOPTICS bijvoorbeeld hoofdaannemer);
- JRC-project 'Integrated use of high and low resolution satellite data and crop
growth models' (SC-DLO hoofdaannemer).

Methodiekontwikkeling voor het modelleren van duurzame teeltsystemen

10708
Projectleider(s):
Looptijd:

vacature (contactpersoon: B.A.M. Bouman)
1994-1995

In 1995 zal gewerkt worden aan een case-study gericht op de Nederlandse/Europese
landbouwsituatie. Een aanwezige dataset van grasland/maïs-rotaties zal op bruikbaarheid onderzocht worden. Er zal gepoogd worden relevante aspecten van overdrachtseffecten van het ene gewas op het andere, en over dejaren heen, in een modelbeschrijving weer te geven. Te denken valt aan nutriëntenhuishouding, bodemfysische en -chemische aspecten, onkruiden en ziekten. Ook zullen relevante indicatoren van duurzaamheid expliciet gemaakt worden (bijvoorbeeld lange-termijnopbrengsten en in- en outputs van het systeem). Er zal onderzocht worden of reeds
bestaande rotatiemodellen als basis kunnen dienen, of dat nieuwe modelconcepten
ontwikkeld moeten worden. Een Engelstalige workshop zal worden georganiseerd
om maximaal de ervaring en kennis van andere te benutten.

Toepassing van gewas- en bodemmodellen voor onderzoek naar duurzame
plantaardige produktiesystemen, met name in ontwikkelingslanden

10706
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

H.van Keulen,F.W.T.Penning deVries,
R.Rabbinge (LUW)
P.Bindraban,ad hoc gastmedewerkers
LUW-vakgroep Tropische Pantenteelt
1993-1996

Gewasgroeimodellen zullen worden ontwikkeld, aangepast en toegepast voor agroecologische zonering ten behoeve van de tarweteelt in ontwikkelingslanden (in
samenwerking met CIMMYT voor 'Mega-environment 1' , en in samenwerking met
een Chinesegastmedewerkster voor China).
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Het onderzoek naar lange-termijn-dynamiek van nutriënten onder vsischillende
beheerssystemen zal in een nieuw project worden ondergebracht.
Onderzoek wordt voortgezet naar standaardisering van simulatiemodellen met het
doel te komen tot modelstructuren waarmee gewasrotaties kunnen worden
gesimuleerd, en waarbij het mogelijk is modellen uit verschillende 'hoeken' te
integreren (samenwerking met APSRUin Australië in het kader van Ph.D.-onderzoek)
Er wordt meegewerkt aan een analyse van de mogelijkheden om gewasgroeimodellen toe te passen bij het voorspellen van gewasopbrengsten op het niveau van
de Europese Unie (Ph.D.-onderzoek).
Erwordt meegewerkt aan verdere ontwikkeling van een 'Ground for Choices'-studie
voor Tamil Nadu in India.

Verbeteren van modellen voor onderzoek naar het functioneren van
gewassen en naar gewas/milieu-interacties

10705
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

F.W.T.Penning deVries, D.W.G.Van Kraalingen,
C.Rappoldt, J.Goudriaan (LUW)
M.C. Plentinger, W. Stol
1994-1995

Onder dit project zal gewerkt worden aan het formuleren van een aantal vervolge n nieuwe) activiteiten in het kader van DLO-programma 259. Er zal tijd geïnvesteerd worden in het op één lijn brengen, en afstemmen van werkzaamheden van de
betrokken partners:AB-DLO-afdelingen, SC-DLO,PE.De reeds lopende internationale
afstemming van modelontwikkelingen en -standaardisatie in ICASA en CAMASE verband zal voortgezet worden. Tevens zal een stuk 'marktverkenning' uitgevoerd
worden t.a.v. mogelijke toepassing van gewasgroeimodellen voor teeltbegeleiding,
oogstvoorspelling enz. (o.a.bij ATC,PAGV,commerciële bedrijven).
Vier onderwerpen zullen in de vorm van nieuwe projectformuleringen uitgewerkt
worden:
1. Standaardiseren van modules en modellen van gewasgroei en bodemwaterbalansen; kwaliteitsverbeteringen t.a.v. van wetenschappelijke inhoud en
Informatie-technologie (IT) component;
2. Standaardiseren van invoer- en uitvoergegevens; opzetten databank van gewasinvoergegevens voor modelparameterisatie en -validatie, interfaceontwikkeling
naar bestaande internationale databank (bijvoorbeeld SOTER,DSSAT);
3. Ontwikkelen van kwaliteitskeurmerk voor simulatiemodellen;
4. Toepasbaar maken van gewasgroeimodellen voor oogstvoorspelling.
Aan deze punten zal tevens inhoudelijk gewerkt worden. In een viertal extern
gefinancierde projecten zal aan punt 4 gewerkt worden voor de gewassen tarwe,
suikerbieten, aardappelen, gerst, gras en mogelijk koolzaad (opdrachten van ESA,
JCR(2x) en Cropscene.
_
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Vergroting van de toegankelijkheid van weersgegevens ten behoeve van
gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch onderzoek

10704
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

W. Stol, D.W.G. van Kraalingen
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-Ecologie
1992-1995

Binnen dit project vallen beheer en onderhoud van programmatuur en bestanden
met weersgegevens ten behoeve van gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch onderzoek. Het 'weather system' van AB-DLO bestaat uit 4221 bestanden met wereldwijde
klimaatsgegevens, 2331 bestanden met dagelijkse weersgegevens, een subroutine-set
om gegevens te ontsluiten en een 'utility'-programma voor het uitvoeren van
standaardbewerkingen en kwaliteitscontrole.
De bestaande gebruikershandleiding van het database-managementsysteem en de
bijbehorende programmatuur zalworden herschreven en waar nodig aangevuld. Het
programma dat ontwikkeld is om gebruikers eenvoudig standaardbewerkingen te
laten uitvoeren op weerbestanden, zal beschikbaar worden gemaakt op de 'mainframe' en op het PC-netwerk.
De im- en exportfaciliteit van en naar het CLICOM-pakket van WMO zal worden
getest. Indien noodzakelijk worden conversieroutines toegevoegd om het DSSAT-3
bestands formaat van de IBSNAT-groep en de kwalitatief hoogwaardige datasets van
het Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC, Oak Ridge Nat. Lab.) te kunnen verwerken.
Dedatabase zal verder aangevuld worden met nieuwe gegevens van het meetstation
Haarweg van de LUW-vakgroep Meteorologie.
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Duurzaam landgebruik,
voedselvoorziening en milieu
in ontwikkelingslanden

Werktitel:
Programmaleider:
Uitvoerende instellingen:
Aanvangsjaar:
Eindjaar:

Duurzaam landgebruik en milieu in
ontwikkelingslanden
F.W.T.Penning deVries (AB-DLO)
AB-DLO
1995
1998

Samenvatting
Binnen dit programma wordt methodologisch en toegepast onderzoek verricht aan
agro-ecologische en agro-economische aspecten van landgebruiks- en voedselproduktiesystemen in ontwikkelingslanden. Enerzijds worden instrumenten (modellen)
ontwikkeld gericht op het analyseren van landgebruikssystemen in termen van
voedselveiligheid, duurzaamheid, risico, mate van realisatie van (deels conflicterende) Doelen, enz. op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Anderzijds worden die
instrumenten samen met de gebruiker (ontwikkelingsprojecten, onderzoekers en
voorlichters) aangepast, verbeterd en uitgebreid, zodat zetoegepast kunnen worden
om antwoorden te genereren op concrete vragen met betrekking tot landgebruik en
voedselvoorziening en hun milieu-effecten. Dit instrumentarium dient ter
ondersteuning bij het verkennen van de technische mogelijkheden voor landbouwontwikkeling en het identificeren van de belangrijkste beperkingen en de belangrijkste neveneffecten. Daarnaast ishet gericht op ondersteuning van beleidmakers bij
het formuleren van streekontwikkelingsplannen, het ontwikkelen en analyseren van
beleidsscenario's, enz.
Voor wat betreft landbouw-milieu relaties ligt nadruk op het ontwikkelen, toetsen
en introduceren van landbouwmethoden die aan verschillende Doelen een bijdrage
leveren, zoalsvoedselzekerheid, inkomen, en natuurlijke hulpbronnen. Dit is relevant
voor zowel systemen met een hoge als een lage inzet van externe hulpmiddelen.
Activiteiten concentreren zich rond vraagstukken van produktieverhoging en
-stabiliteit, bodemkwaliteit en nutriëntenbalansen; daarbij wordt aan nationale
laboratoria ondersteuning gegeven.
In het voorjaar 1995 zullen een nota en 'marketing-plan' worden opgesteld die een
richtsnoer zullen vormen voor nieuwe projecten.
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Aanleiding
Er blijkt grote behoefte te bestaan aan wetenschappelijke ondersteuning van
landgebruiksplanning en -analyse in ontwikkelingslanden, om huidige landgebruikspatronen te analyseren en evalueren (wat zijn de voornaamste beperkingen,
zowel in fysiek als in economisch opzicht, wat zijn de mogelijkheden, hoe 'gedragen'
de voornaamste duurzaamheidsindicatoren zich onder dit landgebruik) en opties
voor alternatieve landgebruikssystemen te verkennen. Een groot deel van het
onderzoek op het gebied van landgebruik in de tropen is disciplinair en/of sectoraal
gericht, en er is te weinig aandacht voor integratie van agro-ecologische en
agro-economische aspecten. Toch is dat noodzakelijk, omdat de landgebruikssystemen die in een bepaalde regio als duurzaam gekwalificeerd kunnen worden,
zowel door de agro-technische mogelijkheden (fysieke omstandigheden), alsdoor de
sociaal-economische omgeving (prijzen, arbeidsbeschikbaarheid, eigendomsverhoudingen) worden bepaald. Dat betekent dat zowel de agro-technische kennis en
inzichten op een adequate wijze moeten worden omschreven, als de inzichten op
(sociaal-) economisch gebied en hun interacties, om 'trial-and-error ' in het onderzoek zoveel mogelijk te beperken.
AB-DLO heeft, in samenwerking met verschillende partners in binnen- en buitenland,
sinds het begin van de 70-er jaren ontwikkelingsrelevant onderzoek uitgevoerd,
waarbij met name de laatste jaren steeds meer aandacht is besteed aan de
operationele integratie van agro-technische en (sociaal)-economische factoren, en
een geleidelijke verschuiving heeft plaatsgevonden van nadruk op produktie-aspecten naar nadruk op milieu- en duurzaamheidsaspecten. Bij dit onderzoek hebben
systeemanalytische uitgangspunten en instrumenten altijd een belangrijke rol
gespeeld, omdat die het mogelijk maken bestaande kennis zo efficiënt mogelijk te
gebruiken, problemen gestructureerd te analyseren en oplossingsrichtingen aan te
geven, en de effecten van landbouwkundige en/of beleidsmatige interventies op
landgebruik, produktie, voedselzekerheid, inkomen, werkgelegenheid, milieu en de
mate van realisatie van verschillende Doelen te analyseren. Dit programma dient
daarom als een voertuig voor het bevorderen van de multi-disciplinaire samenwerking die nodig is om de integratie van agro-technische en agro-economische
kennis operationeel te maken. Deze samenwerking moet leiden tot het ontwikkelen
en toepassen van (verschillende delen, onderscheiden door verschillende temporele
en ruimtelijke dimensies, van) een algemeen toepasbare methodologie, voor het
verkennen vantechnische opties in het lichtvan de heersende omgevingsfactoren, en
het identificeren van de meest beperkende factor(en) en de belangrijkste
neveneffecten. De resultaten van dergelijke verkenningen dienen tot ondersteuning
van beleidmakers bij het verkennen van de mogelijkheden en consequenties van
verschillende beleidsscenario 'sen het identificeren van gewenste ontwikkelingen en
het meest optimale ontwikkelingspad.
Het programma sluit aan bij maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot
landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden, zoals blijkt uit de titels van
verschillende hoofdstukken in 'Agenda 21',met name 'bevordering van duurzame
landbouw en plattelandsontwikkeling', 'geïntegreerde bestrijding van plagen',
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'duurzame bemesting om voedselproduktie te vergroten', 'woestijnvorming',
'geïntegreerde benadering van planning en beheer met betrekking tot land' en
'water voor duurzame voedselproduktie en plattelandsontwikkeling'.

16. Doel vanhet onderzoek in de planperiode
(i) Het analyseren van bestaande, (ii) het ontwikkelen en toetsen van alternatieve
landgebruiks- en voedselproduktiesystemen, (iii) het formuleren van aanbevelingen
voor introductie van landgebruikssystemen die vanuit agro-ecologisch oogpunt
handhaafbaar, vanuit economisch oogpunt levensvatbaar en vanuit sociaal oogpunt
aanvaardbaar zijn, (iv) het ontwikkelen van (systeemanalytische) instrumenten als
hulpmiddelen voor systematische analyse en toetsing van dergelijke landgebruikssystemen, en (v) het toepassen in samenwerking met en het overdragen van de
ontwikkelde kennis en instrumenten naar verschillende gebruikers(groepen) in ontwikkelingslanden.
Het programma kan worden onderverdeeld naar twee grote thema's:
(i) duurzaam landgebruik en voedselvoorziening: binnen dit thema ligt de nadruk op
het analyseren van de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw, en de daarmee direct samenhangende mogelijkheden voor voedselvoorziening, in relatie tot
het handhaven van de kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen en daarmee de
produktiecapaciteit op langere termijn, en de heersende sociaal-economische
omstandigheden. Dit is zowel relevant voor systemen met een laag niveau van
inzet van externe hulpmiddelen, waar chemische uitputting en bodemdegradatie
de voornaamste bedreigingen voor duurzaamheid vormen, alsvoor systemen met
een (heel) hoog niveau van inzet van externe hulpmiddelen, waar emissies van
stoffen naar het milieu en accumulatie de voornaamste bedreigingen vormen.
Activiteiten binnen dit thema concentreren zich rond vraagstukken van duurzaamheid (operationalisering, identificatie van indicatoren, mogelijkheden en
methoden van monitoring), kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen (effecten van
verschillende landgebruiksvormen op de kwaliteit van bodem, water en lucht),
optimaal landgebruik (in relatie tot de natuurlijke en de sociaal-economische
omstandigheden en verschillende ecologische, economische en maatschappelijke
Doelen), en wereldvoedselvoorziening (in relatie tot beschikbaarheid en kwaliteit
van natuurlijke hulpbronnen en demografische ontwikkelingen).
(ii) landbouw-milieu-relaties: binnen dit thema ligt de nadruk op het ontwikkelen,
toetsen en introduceren van landbouwmethoden die aan verschillende Doelen
een bijdrage leveren, zoals voedselzekerheid, een redelijk inkomen voor de boer,
handhaving van de kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen en handhaving van
de integriteit van natuur en landschap. Ook dit thema is relevant voor zowel
systemen met een hoge alseen lage inzet van externe hulpmiddelen.
Activiteiten binnen dit thema concentreren zich rond vraagstukken van produktieverhoging (effecten van gewaseigenschappen, identificatie van ideotypes.
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optimalisering van inzet van externe middelen), stabiliteit van voedselproduktie
(effecten van intensivering, oorzaken en mate vanvariabiliteit, effecten van klimaatverandering, lange-termijn organische-stofdynamiek) en nutriëntenbalansen
(efficiëntie van gebruik van kunstmest en organische mest, bijdragen van
vlinderbloemigen, beschikbaarheid fosfor).

Duurzame landbouw inde Sahel-Soedan-zone

10700
Projectleider(s):
Medewerker(s):

Samenwerking met:
Medefinancier(s):

Looptijd:

H.Breman,A.B.Cissé (IER-Mali)
EJ.Bakker, A.E.M. Berben-Jorritsma,A.Coulibaly (IER),
Y. Coulibaly (IER),G.H.Dijksterhuis, J.J.R. Groot,
I. Heitkönig (LUW),G.A.Kaasschieter, J.J.M.H. Ketelaars,
H.van Keulen,D.Koné (IER),K.Sissoko(IER),
M.S.M.Touré,W.Quak (DGIS), P.W.J. Uithol,
P.deWilligen,e.a.
IER-Mali, LUW-vakgroepen Natuurbeheer en
Ontwikkelingseconomie, R3S,ISFRA
DGIS

1991-1995

Het project Production Soudano Sahélienne (PSS)zoekt naar wegen om kunstmest
toegankelijker te maken voor het bereiken vaneenduurzamer en intensievere landbouw in de Sahellanden. Deovergangszone vanSahel en savanne ishet aandachtsgebied. Voederbouw isde invalshoek. Vanuit agronomisch oogpunt wordt gezocht
naar optimaal gebruik vanNen P,door gebruik te maken vande meerwaarde van
vlinderbloemigen, meerjarige grassen en houtigen in voederproduktiesystemen. In
het verlengde daarvan ligt hetzoeken naar optimaal gebruik van hoog-kwalitatieve
voeders in de sahelveehouderij. De geïdentificeerde technische opties worden op
hun economische merites beoordeeld, enalszodanig vergeleken met andere mogelijkheden om de duurzaamheid vande landbouw in kwestie te verbeteren. Tevens
wordt nagegaan in hoeverre sociaal-economische maatregelen een alternatief vormen, danweleenbijdrage kunnen leveren in hetverduurzamen vande landbouwproduktie.
Het laatste projectjaar wordt aangewend voor het uitwerken en rapporteren vande
laatste onderzoeksgegevens, voor synthese van het werk van de vier equipes, voor
het schrijven vaneeneindrapport en het organiseren vaneen internationaal colloquium. Het accent dat gelegd wordt op synthese maakt dat het vroegere onderscheid tussen het werk van de afzonderlijke equipes niet meer wenselijk is. Details
over de inhoud vanheteindrapport zijn tevinden in hetverslag vande vergadering
van de'Commission d' Experts' (23-25jan. 1995, Niono). Hetcolloquium wordt georganiseerd insamenwerking hetCIRAD (Montpellier), hetICRAF(Nairobi), hetICRISAT
(Niamey), het ILRI (Addis Abeba) en het INSAH (Bamako). Het thema is

162

WERKPLAN 1995

PROGRAMMA 260

'IntensificationAgricole au Sahel. Mythe ou Réalité?'. Dedoelgroepen zijn met name
'decision makers' op diverse niveaus, uit de Sahel zelf envan elders.

Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt (SARP),fase III
10703
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M.ten Berge
H. Drenth,J.J.Riethoven;overige medewerkers zie
deelprojecten
IRRI, LUW-vakgroep Theoretische Produktie-Ecologie
DGIS
1992-1995

1995 is het laatste jaar van het SARP-project. In de bestaande netwerkstructuur,
waarin teams uit 14 NARC's (National Agricultural Research Centres) samenwerken
met AB-DLO, IRRI en TPE, zal het onderzoek zich meer dan in voorgaande jaren
richten op het toepassen van gewas- en bodemmodellen. Hiertoe werden in 1994, ter
vervanging van de thema-structuur, zestoepassingsprogramma's gedefinieerd.
Deze programma's worden gecoördineerd door vier onderzoekers uit de deelnemende NARC's. Dit is in het kader van de overdracht van onderzoekscoördinatie van
AB-DLO en IRRI naar deelnemende NARC's. Deze overdracht isverder gestalte gegeven door het terugtreden van de Nederlandse coördinatoren per 31 december 1994.
De nieuwe coördinatoren zullen in 1995 deels gestationeerd zijn op IRRI, maar zullen
ook enkele maanden bij AB-DLO doorbrengen om in interactie met themaleiders
toepassingsprogramma's af te ronden. Binnen enkele van deze toepassingsprogramma's zullen workshops worden georganiseerd, waarbij steeds een van de deelnemende NARC'salsgastheer zal optreden.
SARP is nauw betrokken bij de organisatie van het SAAD-II symposium (Systems
Analysis for Agricultural Development) 6-8 december 1995,waaraan een SARP workshop gekoppeld zal zijn (4-5 december). Hier zal een overzicht gepresenteerd worden
van de door SARPin de afgelopen jaren behaalde resultaten.
Als in voorgaande jaren zullen de NARC-teams gesteund worden via teambezoeken
van coördinatoren en themaleiders. Korte bezoeken (tot 3 maanden) van teamleden
uit de NARC's aan AB-DLO en IRRIzullen plaatsvinden om specifieke deelstudies af te
werken. Nationale cursussen met betrekking tot systeemanalyse in de diverse landen
zullen worden ondersteund.
Van de vijf onder SARP ressorterende promotieonderzoeken werd er in 1994 één
afgerond (Bemesting, India). Van de overige wordt er in Juni 1995 één afgerond
(Landgebruiksplanning, China). De resterende drie zullen in 1995 en tot in 1996
worden voortgezet (Potentiële produktie van hybriden, China; Dauwvorming, China;
en Fenologie, China).
De SARP-Shell en MANAGE-N (gebruikersvriendelijke software ten behoeve van het
toepassen van modellen) zullen worden afgewerkt en gedocumenteerd.
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Ontwikkelingen in thematische onderwerpen, toepassingen en software zullen ook
in 1995 worden gedocumenteerd in de vorm van SARP Research Proceedings, waarvan in 1994tien deeltjes verschenen.

SARP-Agro-ecologischezonering en karakterisering; gewasrotaties (10703a)
Projectleider(s): F.P. Lansigan (coördinator, gestationeerd op IRRI), F.W.T. Penning de
Vries (themaleider), S.Pandey (themaleider, IRRI)
Het hoofdaandachtsgebied is toepassing van kwantitatieve agro-ecologische zonering met behulp van gewasgroeimodellen in deelnemende landen. Verder wordt
een model voor rijst/tarwe-rotaties afgewerkt.
SARP-Modeltoepassingen ten behoeve van veredelingsprogramma's; klimaatsverandering (10703b)
Projectleider(s): P.K. Aggarwal (coördinator; gestationeerd op IRRI; enkele maanden
bij AB-DLO),J.Goudriaan (themaleider), T.Setter (themaleider, IRRI)
Het model ORYZA-1 zal worden toegepast ten behoeve van optimalisatie van
gewastypen, en bij de interpetatie van gegevens verkregen uit multilocatie-experimenten ter evaluatie van variëteiten. Een workshop over dit onderwerp zal worden
georganiseerd in mei.
SARP-Optimalisatie vanstikstoftoediening in rijst (10703c)
Projectleider(s): T.M. Thiyagarajan (coördinator; gestationeerd bij AB-DLO tot juni
1995;daarna bij IRRI),H.F.M,ten Berge (themaleider), G.J.D. Kirk (themaleider, IRRI)
Het pakket MANAGE-N zal worden gecompleteerd en gedocumenteerd. Proeven zijn
in uitvoering ter evaluatie van stikstof management zoals geoptimaliseerd met
behulp van MANAGE-N. Bodem- en gewasanalyse ten behoeve van experimenten
uitgevoerd in 1994op 10 locaties in Tamil Nadu (India) zal worden afgerond. Hiertoe
is een onderzoeker voor enkele maanden gestationeerd bij IRRI. Er zal in juni een
workshop worden gehouden om voltooide praktijktoetsen te evalueren.
SARP-Ziekten-enplagenmanagement in rijst (10703d)
Projectleider(s): E. Rubia (coördinator, gestationeerd bij IRRI), W.A.H. Rossing
(themaleider), P.S.Teng (themaleider, IRRI)
De modellen 'Bacterial Leaf Blight', 'Sheath Blight' en SBORER zullen verder worden
gevalideerd en worden toegepast om schadecoëfficiënten vast te stellen.
Scenariostudies zullen worden uitgevoerd om de effecten van teeltmaatregelen te
evalueren. Er zal geen workshop worden gehouden binnen dit toepassingsprogramma.
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Degradatie van graslanden en hun terugwinning door gebruik van
vlinderbloemigen in Brazilië
10635
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Hassink
A. Lahr-Renkema
Wye College, EMBRAPA-CNGC, EMBRAPA-CNPBS
EU
1995-1997

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van duurzame landbouwsystemen
gebaseerd op dierlijke produktie in Brazilië. Taak van AB-DLO in dit project is het
ontwikkelen van een methode om organische stof te karakteriseren, om te komen
tot een duurzame bodemvruchtbaarheid.
In 1995 wordt getest of de fractioneringsmethode (Ludox-methode) gebruikt kan
worden om de organische stof in de zure bodems van Brazilië te karakteriseren.
Daarnaast wordt vastgesteld wat de maximale hoeveelheid organische stof is die in
Braziliaanse bodems kan worden beschermd door de binding aan klei- en siltdeeltjes.
In 1995wordt een bezoek gebracht aan de verschillende proeflocaties in Brazilië.

Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
10702
Projectleider(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

H.van Keulen,A. Kuijvenhoven (LUW), H. Hengsdijk,
G. Kruseman (LUW)
SC-DLO,LEI-DLO, IPO-DLO, LUW-vakgroepen
Theoretische Produktie-ecologie; Bodemkunde en
Geologie;Agronomie; en Ontwikkelingseconomie
DGIS
1992-1996

Binnen het project wordt een methodologie ontwikkeld die gebruikt kan worden bij
het formuleren van regionale landbouwontwikkelingsprogramma's, waarbij de integratie van agro-ecologische en sociaal-economische kennis voorop staat. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve systeemanalytische methoden.
Aan de hand van concrete situaties zullen mogelijkheden en beperkingen van de
methodologie duidelijk moeten worden. In de eerste fase van het project (tot 1995)
ishierbij nauw samengewerkt met het AZP-project 'Een methodologie voor planning
van duurzaam landgebruik: Eencasestudy in Costa Rica', dat alsVF-programma door
een aantal LUW-vakgroepen wordt uitgevoerd. Hierbij is ervaring opgedaan met het
formuleren van input/output-relaties van verschillende grondgebruiksvormen en het
ontwikkelen van een bedrijfsmodel waarmee het effect van beleidsinstrumenten op
het landgebruik en de sociaal-economische positie van boerenbedrijven kan worden
bepaald.
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De samenwerking met het project 'Production Soudano-Sahélienne (PSS)' die in de
eerste fase isgestart zal in de tweede fase (1995) worden voortgezet om knelpunten
in de methodologie op te lossen en de methodologie verder te operationaliseren. Bij
dit laatste gaat het om het aggregeren van de resultaten die met het bedrijfsmodel
verkregen worden en het koppelen van deze informatie aan het regionale verkenningsmodel dat in het kader van het PSS-project wordt ontwikkeld.
De ervaring die is opgedaan met beide 'case studies' zal worden gebruikt om de bij
aanvang van het project voorgestelde aanpak aan te scherpen en waar nodig te herformuleren. Bovendien zal de onderzoeksaanpak verder worden gedocumenteerd en
zal trainingsmateriaal worden ontwikkeld voor andere onderzoekers en meer
praktische gebruikers.
In samenwerking met het Centro Intemacional de Agricultura Tropical (CIAT) is een
projectvoorstel geformuleerd dat grotendeels isgebaseerd op de methodologie zoals
die isontwikkeld binnen het programma 'Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden'. Dit projectvoorstel ister financiering aangeboden aan
DGIS.

Het gebruik van plantaardige resten bij het bodembeheer gericht op
voedselproduktie in de natte tropen

10603
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Neeteson
J.Henrot, A.P.Whitmore
IITA-Humid Forest Station,Yaoundé (Kameroen),
LUW-vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer
(TON)
DGIS
1991-1995

Het doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de processen die
bepalend zijn voor de afbraak van snoeisel, gewasresten en bodem-organische-stof.
Het isde bedoeling met dit inzicht mogelijkheden aan te geven ter verhoging van de
duurzaamheid van landbouwsystemen in de natte tropen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op het UTA Humid Forest Station (IITA-HFS)
(Yaoundé, Kameroen) met ondersteuning vanuit AB-DLO Haren en de LUW-vakgroep
Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer (LUW-TON). Vanuit AB-DLO is J. Henrot
gestationeerd op het IITA-HFS.
De meeste aandacht zal uitgaan naar het verwerken van de resultaten die zijn
verkregen in het veld- en laboratoriumonderzoek in Onne (Nigeria) en Mbalmayo
(Kameroen). Dit betreft onder andere studies met 15N naar het lot van stikstof in het
snoeisel van laanbomen in zogenaamde 'alley cropping'-systemen en onderzoek naar
het effect van het telen van vlinderbloemigen tijdens de braakperiode op de
organische-stofhuishouding in de grond.
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Het project zal half april worden afgesloten. Getracht zal worden een vervolgproject
gefinancierd te krijgen voor onderzoek naar de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid bij intensief grondgebruik in de natte tropen. Hierbij wordt vooral
aandacht besteed aan de kwaliteit van de organische stof. Het is de bedoeling dat
het IITA, het IRA (Institut de Recherches Agronomiques, Yaoundé) en de
LUW-vakgroep TON als partners van AB-DLO zullen optreden in het vervolgproject.

Projet d'Appui au Service de la Mise en Valeur des Sols (ASMVS)

10623
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Neeteson
G.J.Winkelhorst, E.L.J.Verberne, G.H. Dijksterhuis,
R.Jongschaap
BUNASOLS, INERA,Ouagadougou (Burkina Faso)
DGIS
1991-1995

Het doel van het onderzoek is BUNASOLS (Ouagadougou, Burkina Faso) in staat te
stellen om op basis van door deze dienst bepaalde bodemkenmerken uitspraken te
doen over de mogelijkheden tot het telen van graangewassen. Hiertoe wordt aandacht besteed aan:
1. Het leggen van verbanden tussen bodemchemische en -fysische kenmerken en de
opbrengst van graangewassen in Burkina Faso;
2. De verbetering van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van door BUNASOLS
uitgevoerde bodemkarteringen.
Het onderzoek wordt op BUNASOLS uitgevoerd met ondersteuning vanuit AB-DLO
Haren. Op BUNASOLS zijn twee groepen actief: de groep 'Modélisation' onder
leiding van E.L.J. Verberne en de groep 'Pédologie' onder leiding van
G.J.Winkelhorst. De groep Modélisation houdt zich bezig met het ontwikkelen en
overdragen van simulatiemodellen voor bodem/gewas-relaties waarmee de opbrengsten van graangewassen in afhankelijkheid van bodemkenmerken en klimaatomstandigheden kunnen worden berekend. Keuzen voor het telen van bepaalde
gewassen kunnen dan mede worden bepaald aan de hand van een inschatting over
de mogelijke oogstrisico's.
De groep Pédologie richt zich op het toegankelijk maken van door BUNASOLS uitgevoerd grondonderzoek. Het is de bedoeling dat deze gegevens opgeslagen worden
in een database die gebruikt kan worden voor het opstellen van bemestingsadviezen. Gegevens uit de database dienen tevens gebruikt te kunnen worden als
invoergegevens voor de te gebruiken simulatiemodellen.
Het project zal in 1995 worden afgesloten. Er zal dan een gewasgroeimodel gereed
zijn waarmee scenariostudies kunnen worden verricht naar de effecten van verschillende teelttechnieken op de te verwachten graanopbrengsten en oogstrisico's.
Tevens zal er dan een aan het gewasgroeimodel gekoppelde database beschikbaar
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zijn waarin gegevens zijn opgeslagen van de door BUNASOLS geanalyseerde bodemprofielen.
De resultaten van het onderzoek zullen onder andere worden gepresenteerd en
bediscussieerd op de workshop 'Interprétation agronomique des données de sol' die
van 14tot en met 16maart 1995 in Ouagadougou zalworden gehouden.

Biological management for productive and sustainable cropping systems on
acid soils in the humid tropics
10631
Projectleider(s):
A.P.Whitmore
Medewerker(s):
P.deWilligen,J.Hassink
Samenwerking met:
Wye College (UK), Khon Kaen Universiteit (Thailand),
Brawijaya Universiteit (Indonesië)
Medefinancier(s):
EU
Looptijd:
1994-1997
HetAB-DLO vervult een 'back-stopping'-rol in dit project. In het voorjaar van 1995 zal
een onderzoeker van de Khon Kaen Universiteit en één van de Brawijaya Universiteit
een twee weken durende computercursus over modelleren in Haren volgen. Hiervoor
zal Whitmore een bezoek brengen aan Wye College om de inhoud van de cursus te
bespreken. In de loop van het jaar zal Hassink de proeflocaties bezoeken om adviezen te verstrekken over het fractioneren van de organische stof en het nemen van
bodemmonsters. Later in het jaar zullen Whitmore en De Willigen eveneens een
bezoek aan de proeflocaties brengen om een vervolg van de modelleercursus te
geven ente adviseren over het gebruik van simulatiemodellen.
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Herintroductie
van soortenrijke grasland-ecosystemen
in het agrarisch landschap

Werktitel:
Programmaleider:
Uitvoerende instelling:
Aanvangstijd:
Eindtijd:

Ontwikkeling en beheer van soortenrijke
grasland-ecosystemen
Dr.ir. J.J.M.H.Ketelaars en Dr.ir. H. Korevaar (AB-DLO)
AB-DLO
1995
1998

Samenvatting
Het programma beoogt de ontwikkeling en synthese van expertise ten behoeve van
een succesvolle herintroductie van laag-produktieve maar soortenrijke grasland-ecosystemen in het agrarisch landschap.
Aanleiding
Nog slechts enkele decennia geleden vormde de landbouw een bron van diversiteit
en variatie in het Nederlandse agrarische landschap. Deze van de landbouw
afhankelijke verscheidenheid betrof de aanwezigheid van schrale graslanden,
heidevelden, rietlanden, en houtwallen: vegetaties waarvan de biomassa periodiek
geoogst en afgevoerd werd voor gebruik in en buiten de landbouw. De regelmaat
van oogsten en afvoeren vormde een levensvoorwaarde voor het voortbestaan van
deze agro-ecosystemen.Voedselarmoede werd ermee in stand gehouden, natuurlijke
successie in de richting van bosgemeenschappen tegengegaan. Voedselarmoede
gecombineerd met een open karakter creëerde kansen voor een grote verscheidenheid aan plantensoorten en dit alles op een veel grotere schaal dan zonder
landbouwkundig ingrijpen zou hebben bestaan.
Deze rijke schakering aan door de mens gecreëerde biotopen is in ons land in snel
tempo verdwenen. Zo isvan de oorspronkelijke variatie in graslandgemeenschappen
in het moderne agrarische landschap nagenoeg niets meer over. Hoewel het totale
areaal grasland niet sterk is afgenomen, is de floristische diversiteit in enkele
decennia tijds geminimaliseerd. Zo werden er door de grasland-ecologen Kruijne, de
Vries en Mooi bij hun inventarisatie van het Nederlandse graslandareaal rond 1950 in
totaal 453 plantensoorten geteld; dit is ca 30% van alle soorten die in ons land
voorkomen. Nu is het aantal soorten op de meeste graslandpercelen op één hand te
tellen. Wat aan diversiteit in het agrarisch landschap rest, betreft relicten
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(wegbermen, perceelsranden) die door hun geringe grootte en isolement snel
verarmen.
De hoofdoorzaken van dit verlies zijn bekend: het vroegere, extensieve beheer van
het graslandareaal is veranderd in een intensief regime van oogsten, bemesten en
herinzaaien. Deze combinatie van factoren biedt slechts ruimte aan een zeer beperkt
aantal plante- en diersoorten. Buiten het intensief beheerd graslandareaal zijn de
overlevingskansen van soorten verkleind door vermesting, verdroging, verzuring en
versnippering.
Tot voor kort werd deze teruggang in pluriformiteit van het agrarisch landschap als
onvermijdelijk gezien, als noodzakelijk offer ten behoeve van een grotere produktie
aan melk en vlees. Nu wordt dit verdwijnen van diversiteit in toenemende mate als
gemis ervaren. Er is vraag naar een grotere variatie in leefmilieu, naar een visueel
aantrekkelijk, multifunctioneel landschap dat ruimte biedt aan zowel landbouw, als
natuurbeleving en sportieve recreatie.
Als reactie op deze vraag worden gronden onttrokken aan de landbouw om ontwikkeld te worden tot grootschalige natuurreservaten. Tezamen met reeds bestaande
natuurterreinen moeten deze gebieden de basis vormen voor de Nationale
Ecologische Hoofdstructuur. In deze gebieden kan de natuur haar gang gaan: een
ongestoorde ontwikkeling wordt voorgestaan om nieuwe natuur te produceren. In
sommige terreinen worden grote grazers ingezet om een meer open karakter te
behouden.
Aan een eenzijdige nadruk op de ontwikkeling van dergelijke natuurreservaten
kleven een aantal nadelen. Door uitsluitend aandacht te hebben voor natuur buiten
de landbouw dreigen de laatste restanten van diversiteit uit het cultuurlandschap
verloren te gaan. Natuur wordt aldus verbannen naar relatief dun bevolkte regio's,
uit de dagelijkse belevingswereld van een in toenemende mate, stedelijke bevolking.
Paradoxalerwijs zal dit juist een nieuwe bedreiging vormen voor natuurreservaten
waarvan de publieke toegang vanwege de grote kwetsbaarheid aan banden wordt
gelegd. Behoud van natuur op termijn vereist een tastbaar aanwezig zijn in de
belevingswereld van zoveel mogelijk mensen.
Een meer specifiek nadeel geldt de eenzijdige nadruk op begrazing als beheersmaatregel in nieuwe natuurterreinen. Daardoor dreigen de typische hooilandvegetaties
verloren te gaan.Juist schrale hooilanden vormen een habitat voor een groot aantal
soorten en zijn bovendien visueel vaak aantrekkelijker dan uitsluitend beweide
graslanden.
Dit betekent dat er behoefte is aan een aanvulling op de Nationale Ecologische
Hoofdstructuur in de vorm van een fijnmaziger net van ecologisch waardevolle
terreinen die opgenomen worden in het agrarisch landschap. Soortenrijke graslanden kunnen een belangrijke functie vervullen in dit ecologische web. Op de eerste
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plaats kunnen ze een belangrijke uitbreiding geven aan het leefgebied van een
groot aantal plante- en diersoorten: wanneer iets meer dan 5% van het nationale
graslandareaal extensief beheerd zou worden, zou het oppervlak natuurterrein
toenemen met 50000 ha,een oppervlak vergelijkbaar met het totale areaal dat door
een organisatie als Natuurmonumenten op dit ogenblik beheerd wordt. Het
fijnmazige karakter zou bovendien het isolement van andere natuurterreinen op
kunnen heffen. Tenslotte zijn voedselarme graslanden door hun floristische rijkdom
aantrekkelijke landschapselementen en kunnen ze de recreatieve waarde van een
modern agrarisch landschap aanzienlijk verhogen.
Probleemstelling
Voedselarme, laag-produktieve maar soortenrijke graslanden zijn grotendeels
verdwenen uit het moderne agrarische landschap. Herintroductie kan een belangrijke uitbreiding geven aan de Nationale Ecologische Hoofdstructuur. Door
herintroductie van soortenrijke grasland-ecosystemen kunnen landbouw en natuur
verweven worden tot een mozaïek dat zijn schoonheid ontleent aan het samengaan
van contrasterende bouwstenen.
Een succesvolle herintroductie in het agrarisch landschap vereist een synthese van
kennis van het functioneren van deze ecosystemen en de ontwikkeling van
aangepaste beheersvormen.
Doel
Vragen die in het kader van het programma beantwoord zullen worden zijn:
Thema A: Abiotische en biotische processen
Aan welke abiotische en biotische voorwaarden moet voldaan worden om soortenrijkegrasland-ecosystemen binnen een gewenste termijn te creëren? Hoe variëren deze
voorwaarden afhankelijk van het gewenste vegetatietype en van lokale terreineigenschappen?
Op welke wijze en met welke technieken kunnen de noodzakelijke abiotische en
biotische voorwaarden tegen minimale kosten gerealiseerd worden?
Thema B:Beheerssystemen voor extensieve graslanden
Op welke manier moeten soortenrijke graslandvegetaties beheerd worden? Wat zijn
de gebruiksmogelijkheden van produkten die afkomstig zijn van schrale graslanden
binnen de veehouderij? Wat zijn alternatieve afzetmogelijkheden voor plantaardige
produkten? Kunnen nieuwe vormen van beheer ontwikkeld worden die tegen
minimale kosten een maximale waarde aan natuur- en landschapswaarden
produceren? Hoe kunnen dergelijke vegetaties ingepast worden in het huidige
agrarisch landschap?
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Een studie naar deeffecten vaninteracties vanwater ennutriënten opde
primaire produktie ensoortenrijkdom vanextensieve graslanden

10306
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):

Looptijd:

M.J.M.Oomes
HJ.Altena, F.H.H.Jacobs,J.G.Heij
LUW-vakgroepenWaterhuishouding, enTerrestrische
Oecologie enNatuurbeheer, SC-DLO, RUG-vakgroep
Plantenoecologie, IGER(North Wyke, Engeland)
EU-AIR

1993-1996

Het project wil een antwoord geven op de vraag of ingrepen in de hydrologie de
beschikbaarheid van nutriënten in die mate kunnen verlagen, dat een lagere
produktie van hetgrasland bereikt wordt. Ditiseen belangrijke voorwaarde voor het
vergroten van dediversiteit van devegetatie. Daarom worden indit project de effecten vangrondwater-samenstelling en-niveau opdebeschikbaarheid enopnamevan
nutriënten bepaald. Dit gebeurt in een veldproef op 'De Veenkampen' en onder
geconditioneerde omstandigheden aan intacte bodemkolommen met ongestoorde
vegetatie. In 1995,anderhalfjaar nadat debodems aandewaterstanden (5en30 cm
onder maaiveld) enwatersoorten (regen- engrondwater) werden onderworpen, zal
het effect vandeze maatregelen op de stikstof-mineralisatie {in s/'fu-incubatie) worden gemeten, en in elke meetperiode zal ook de verandering in de hoeveelheid
opneembare PenKworden bepaald. Op7 dagen, verspreid over hetjaar, wordt de
denitrificatie gemeten. Bovendien wordt periodiek devoor de plant opneembare N,
Pen Kin het bodemvocht bepaald. Al deze metingen zullen worden gedaan inde
lagen op 0-5, 5-30 en 30-40 cm diepte. De bovengrondse nutriënten-opname zal
eveneens worden gemeten, de biomassa wordt daarbij opgesplitst in de dominante
soorten. Analyses vanhetaan-enafgevoerde water maken het mogelijk vande vier
systemen een nutriëntenbalans opte stellen. De resultaten worden verwerkt ineen
verslag.
Voor de bodemchemische aspecten vanhet project wordt samengewerkt metJ.Bril
en W.J.Chardon vandeafdeling Bodem-en Milieuchemie.
Deverschralingsproeven op 'DeVeenkampen' en 'DeBom-Zuid' worden voortgezet;
de gegevensvan delaatste proef worden uitgewerkt.
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Ontwikkeling van technieken ter bevordering van kieming en vestiging van
plantesoorten in extensieve graslanden

10312
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

vacature, J.J.M.H. Ketelaars
R.H.E.M.Geerts
1995-1998

Erzal literatuuronderzoek worden verricht naar gegevens betreffende:
- onderzoek van inzaai, doorzaai en overzaai van plantesoorten in geheel, partieel
en niet beschadigde graslanden;
- de zaadvoorraad in de grond van graslanden die een verschil in voorgeschiedenis
hebben wat betreft hun floristische rijkdom;
- kiemings- en vestigingsmogelijkheden van planten in extensief gebruikte grasbegroeiingen.
Er zal een begin worden gemaakt met veldproeven waarbij de onderzoeksfactoren
zullen zijn: aard (eigenschappen van het oppervlak; plaggen,frezen, enz.) en grootte
van de vereiste open plekken, diepte waarop het zaad ligt dan wel gedeponeerd
wordt, in te zaaien plantesoorten, tijdstip van inzaai en inzaaitechniek. Nadere concretisering zal mede bepaald worden door de resultaten van het literatuuronderzoek.

Verschraling als middel tot herstel van soortenrijkdom van grasland
10309
Projectleider(s):
Medewerkers:
Samenwerking met:
Looptijd:

A.K.van derWerf, J.J.M.H. Ketelaars
R.H.E.M. Geerts,W. deVisser
SC-DLO,IBN-DLO, LUW-vakgroepen Terrestrische
Oecologie en Natuurbeheer, en Agronomie
1995-1998

Voedselarme, laag-produktieve maar soortenrijke graslanden zijn grotendeels
verdwenen uit het moderne agrarische landschap. Herintroductie kan een belangrijke uitbreiding geven aan de Nationale Ecologische Hoofdstructuur. Als één van de
belangrijke oorzaken voor het verdwijnen wordt gezien eutrofiëring als gevolg van
een intensievere bemesting. Om die reden zijn pogingen tot herstel van soortenrijke
graslanden primair gericht op het opnieuw creëren van voedselarme standplaatsen
door stopzetting van de bemesting en afvoer van nutriënten via het maaisel. De
resultaten van een dergelijk beheer zijn wisselend: soms neemt de soortenrijkdom
sneltoe, soms langzaam en in sommige gevallen wordt zelfs een gestage afname van
het aantal soorten gesignaleerd. De oorzaken van deze verschillen in vegetatieontwikkeling zijn niet duidelijk. Dit is de aanleiding tot een vergelijkende studie in
1995 van een aantal langlopende graslandproeven in Nederland en aangrenzende
landen. Doel van deze studie isa) nieuwe hypothesen te vormen omtrent de ontwikkeling van soortenrijkdom van graslanden en b) op basis van terreinkenmerken
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(voorlopige) uitspraken te kunnen doen over de te verwachten ontwikkeling van de
soortenrijkdom bij een verschralend beheer. Als onderdeel van dit project worden de
waarnemingen aan de langlopende beheersproef op 'De Ossenkampen' voortgezet.
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Optimalisering van geïntegreerde
en biologische produktiesystemen

Werktitel:
Programmaleider(s):

Biologische en ecologische landbouw
Prof.dr. M.J: Kropff (AB-DLO) &dr. C.J.H. Booij
(IPO-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO en IPO-DLO
Aanvangstijd:
1995
Eindtijd:
1998

Samenvatting
Experimenteel, en modelmatig optimaliseringsonderzoek wordt uitgevoerd naar de
mogelijkheden om biologische, ecologische en geïntegreerde Doelen in bodemgebonden plantaardige produktiesystemen te realiseren. Het onderzoek naar
ecologisch en economisch optimale en duurzame produktiesystemen, dat is afgestemd met het bedrijfssystemen onderzoek van instellingen voor praktijkonderzoek,
richt zich op de kwantificering van onderliggende processen en hun samenhang in
relatie tot bodem, gewas, gewasbelagers en teeltsystemen in de akkerbouw en de
vollegrondsgroente-, bollen-en fruitteelt.
Aanleiding
De gangbare landbouwproduktiesystemen voldoen vaak niet aan het criterium van
'duurzaamheid', in de zin van het op middellange en lange termijn vermijden van
ongewenste economische, ecologische, milieukundige en maatschappelijke effecten.
In het DWK-plan 'Aanpak Onderzoek Biologische Landbouw', dat is opgesteld in
opdracht van LNV op verzoek van de Tweede Kamer wordt met prioriteit aandacht
gevraagd voor de bedrijfssystemen die, conform de Doelen van het beleid, binnen de
randvoorwaarden voor de biologische produktie milieu- en natuurvriendelijk, en
economische rendabel moeten kunnen produceren. Een aanpak waarbij
interdisciplinair onderzoek aan componenten een meerwaarde krijgt door aansluiting van de verschillende aggregatieniveaus door middel van systeemonderzoek,
systeemanalyse, simulatie en verkenningen met meervoudige doelprogrammering
wordt daarbij het meest kansrijk geacht.
Plantaardige produktie kan plaats vinden vanuit drie verschillende visies:
- een wereldmarkt georiënteerde visie (maximale winstgevendheid);
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- een geïntegreerde visie (minimaliseren van emissies met behoud van opbrengstpotentieel);
- een ecosysteem georiënteerde visie (ecologisch/biologische landbouw, evenwicht
met ecologische Doelen) met een minimale inzet van synthetische middelen en
fossiele energie.
In de volgorde waarin deze visies geplaatst zijn belasten de produktiewijzen het
ecosysteem waarbinnen ze plaatsvinden steeds minder en zijn ze uit ecologisch
oogpunt duurzamer.
Om de duurzaamheid van een produktiewijze te bevorderen moet aan een aantal
voorwaarden betreffende de biotische en abiotische omgeving worden voldaan.
Naarmate de produktiewijze duurzamer is:
- moet de bodem zijn bodemvruchtbaarheid meer behouden, moeten de gewassen
de nutriënten beter benutten en minder uit de bodem laten ontsnappen;
- externe inputs zoals energie (bijvoorbeeld grondbewerking maar ook kunstmest
en biociden) en water (beregening) moeten beter worden benut zodat ze in
beperkter mate worden ingezet;
- moeten inrichting van het agro-ecosysteem, teeltmaatregelen en rassenkeuze
meer gericht zijn op het versterken van de eigen weerstand tegen onkruiden
ziekten en plagen (tolerantie, concurrentiekracht) en het verminderen van de
druk van deze biotische factoren (resistentie, rotaties, biologische bestrijding);
- dient de meervoudige functie van het agro-ecosysteem (produktie, biodiversiteit,
recreatie, leverancier van drinkwater) bevorderd te worden.
Doel
De lange termijnDoel van het programma is de ontwikkeling van productiesystemen
waarbij een hoge kwaliteit van het produkt samengaat met een duurzaam
nutriëntenbeheer en een geïntegreerde, meer ecologische onkruidbeheersing en
gewasbescherming (een minimum gebruik van pesticiden).
Het programma stelt zichten doel om in een periode van vier jaar voor productiesystemen gebaseerd op verschillende visies op het gebied van plantaardige produktie
(van marktgericht tot geïntegreerd tot ecologisch) kwalitatief, maar vooral ook
kwantitatief inzicht te genereren op procesniveau, geïntegreerd in kwantitatieve
modellen en om aan te geven wat de consequenties van teeltmaatregelen en
produktiesystemen zijn op de mogelijkheden om de gestelde Doelen te realiseren.
De Doelen van het procesonderzoek dat ten grondslag ligt aan het integrerende
onderzoek met nieuwe methodieken alsTCGen IMDPzijn als volgt:
- Het vaststellen van de invloed vanteeltmaatregelen en strategieën voor een beter
nutriëntenbeheer (verbeteren bodemvruchtbaarheid en verhoging van de
benutting);
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- Het bepalen van mogelijkheden om door het beheer van energie en water om de
benuttingsefficiënties te vergroten;
- Het verbeteren van de groei- en concurrentiekracht, en tolerantie van het gewas
om de druk van onkruiden, ziekten en plagen te weerstaan;
- Het ontwikkelen en toetsen van geïntegreerde, ecologische en biologische gewasbeschermingssystemen gericht op vermindering van onkruiddruk en preventie van
ziekten en plagen door optimaal gebruik van biologische en mechanische
bestrijding, bevordering van antagonisten en benutting van resistentie- en teeltmaatregelen zoals vruchtopvolging, tussengewassen en zaaidata; Onderzoek naar
deze gewasbeschermingssystemen zal worden geïntegreerd met het onderzoek
naar duurzaam nutriëntenbeheer;
- Het vaststellen van mogelijkheden om de druk van onkruiden, ziekten en plagen
door (biologische en mechanische) bestrijding, resistentie en teeltmaatregelen
zoalsvruchtopvolging en tussengewassen te verminderen;
- Het aanbieden van de kennis in operationele pakketten aan de diverse doelgroepen.
De Doelen voor het integrerende onderzoek zijn:
- Het ontwerpen, toetsen en verbeteren van produktiesystemen via experimenteel
en modelmatig onderzoek op gewas-, teelt-, en agro-ecosysteemniveau door
integratie van bovenstaande componenten m.bijvoorbeeld IMDP;
- De economische evaluatie van de verschillende produktiesystemen zal worden
uitgevoerd als deze agro-ecologische analyse is afgerond in vervolgprojecten
binnen dit programma. Hiertoe zal samenwerking worden gezocht met het LEIDLOen het bedrijfssystemenonderzoek.

Bepaling van de kwaliteit van de bodem-organische stof en mest bij biologische bedrijven
10617
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

J.Hassink
A. Lahr-Renkema, G.Brouwer, F. Meijboom
LUW-vakgroep Agronomie,PR
1993-1997

Doel van het onderzoek is het karakteriseren van de organische stof en het kwantificeren van de koolstof- en stikstofmineralisatie bij biologische akkerbouw- en graslandbedrijven.
Dewerkzaamheden voor 1995 bestaan uit vijf onderdelen:
1. Kwaliteit van de organische stof bij akkerbouwbedrijven:
Bij twee biologische en twee geïntegreerde akkerbouwbedrijven (bedrijven die
meelopen in het onderzoek van Vereijken en Kloen) wordt de variatie in de kwaliteit van de bodemorganische stof (d.m.v. fractionering en afbraaksnelheid) en het
stikstofleverend vermogen van de grond in de rotatie gekwantificeerd. In het
__
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voorjaar, in juni, in september en november worden grondmonsters genomen.
Alle percelen die in de rotatie meelopen worden bemonsterd. De potentiële C- en
N-mineralisatie, de omvang van de microbiële biomassa en de samenstelling van
de organische stof (scheiding op grootte en dichtheid en de zuurresistente fractie)
worden bepaald. Daarnaast wordt de gebruikte mest op de biologische bedrijven
gekarakteriseerd en wordt het N-leverend vermogen van de mest bepaald in een
incubatieproef.
2. Kwaliteit van de organische stof onder gras en klaver:
De kwaliteit van de bodemorganische stof en het stikstofleverend vermogen van
de bodem In het voorjaar en najaar worden grondmonsters genomen van gras- en
klaverpercelen die beheerd worden door de LUW-vakgroep Agronomie. In deze
monsters wordt ook de potentiële C-en N-mineralisatie, de omvang van de microbiële biomassa en de samenstelling van de organische stof bepaald.
3. Vergelijking verschillende kwaliteiten van organische stofinputs bij gronden die
verschillen intextuur en initieel organische stofgehalte:
In 1995 wordt een veeljarige proef gestart. Aan vier gronden (zand en klei, beide
met een laag en hoog organische stofgehalte) worden verschillende organische
stofbronnen toegediend (drijfmest, (potstal)mest, GFT-compost en stro). De volgende metingen worden verricht: organisch C- en N-gehalte, organisch Cen N in
verschillende organisch-stoffracties, C- en N- in de microbiële biomassa, C- en Nmineralisatie, vochtleverend vermogen, poriëngrootteverdeling en aggregaatstabiliteit.
4. Directe bepaling van het vochtleverend vermogen van verschillende organische
stoffracties:
Bepaald wordt hoeveel vocht de organische stoffracties van de verschillende
objecten bij verschillende vochtspanningen kunnen vasthouden.
5. Relatie kwaliteit van de bodemorganische stof en kwaliteit en produktie van het
gewas:
Dit iseen nieuw type onderzoek waarbij getracht wordt de invloed van de kwaliteit van de organische stof op de kwaliteit van het gewas vast te stellen.
Organische stof beïnvloedt de bodemstructuur, het vochtvasthoudend en nutriëntenleverende vermogen van de bodem. Via deze parameters wordt de kwaliteit
van de organische stof gekarakteriseerd. Bij biologische produktiesystemen
beïnvloedt de kwaliteit van de organische stof de kwaliteit en drogestofproduktie
van het gewas. Bij het karakteriseren van de kwaliteit van het gewas wordt niet
alleen gekeken naar N-gehalte, maar ook naar de ontwikkeling van het gewas. In
dit onderdeel worden dus waarnemingen van verschillende niveaus met elkaar
geïntegreerd. Dit isnoodzakelijk bij de optimalisatie van produktiesystemen.
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Achtergrondgewassen voor biologische bestrijding van ziekten en plagen;
effecten op produktie en kwaliteit bij vollegrondsgroenten
10214
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.J.M.Meijer, L.A.P. Lotz
E.W.J.M. Mathijssen,A.J.M. Uffing
IPO-DLO,PAGV
In overleg
1995-1998

Gedurende de afgelopen jaren isduidelijk aangetoond dat achtergrondgewassen de
schade van plagen en ziekten bij meerdere groentegewassen aanzienlijk kunnen
beperken, waardoor de toepassing van chemische middelen aanmerkelijk beperkt
kan worden. De belangrijkste drempel voor de praktijk om deze biologische
beheersmethode op grotere schaal te introduceren is de concurrentie met het
hoofdgewas en de negatieve effecten daarvan op opbrengst, sortering en kwaliteit.
Het eerste doel van het onderzoek is de factoren aan te wijzen en te kwantificeren
die de concurrentie van hoofd- en tussengewas bepalen. In het eerste onderzoekjaar
1995 wordt nagegaan in welke mate de gewassen om licht en om opname van
nutriënten uit de grond concurreren. Als voorbeeldgewas in dit onderzoek is prei
gekozen. Bij prei istripsaantasting een groot probleem, omdat deze plaag chemisch
nauwelijks iste bestrijden. Het isaangetoond dat de achtergrondgewassen de schade
tot aanvaardbare niveaus terug kunnen brengen. Prei is echter relatief zwak in de
concurrentie. Als achtergrondgewas wordt gras gekozen o.a. omdat daarbij de
hoogte en dus de bovengrondse concurrentie goed gemanipuleerd kan worden. In
een veldproef onder optimale vochtvoorziening en een hoog en laag niveau van
nutriënten wordt de mate van concurrentie om licht gevarieerd. De waarnemingen
zijn er op gericht een simulatiemodel te ontwikkelen om daarmee aan te kunnen
geven welk type achtergrondgewas en welk teeltsysteem van prei en achtergrondgewas detripsschade aanvaardbaar houdt en de concurrentie beperkt.

Opzet en coördinatie van een Europees netwerk voor onderzoek naar geïntegreerde c.q. ecologische akkerbouwsystemen
10207
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.Vereijken
W. Stol
Europese instellingen in de EUen geassocieerde landen
EU-AIR
1993-1996

Deze 'concerted action' behelst het opzetten en coördineren van een Europees netwerk van onderzoekers die projecten leiden gericht op het toetsen en ontwikkelen
van geïntegreerde bedrijfssystemen. Specifieke doelen zijn: het produceren van een
methodologisch handboek en vier voortgangsrapporten. In 1995 zal daartoe een
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derde workshop (in een reeks van vier) gehouden worden in Bristol, in samenwerking met LARS.Thema's zijn het evalueren en standaardiseren van methoden inzake
het ontwerpen en toetsen van prototypen, en de voortgang van onderzoek in het
afgelopen jaar. Begin 1995 zal een eerste deel van de methodologie beschikbaar
komen, met het tweede voortgangsrapport.
Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw/ groenteteelt
10208
Projectleider(s):
P.Vereijken, H.Kloen
Medewerker(s):
R.Visser
Samenwerking met:
Universiteit Louvain-la-Neuve (België) en Johnstown
Castle ResearchCentre (Ierland)
Looptijd:
1993-1996
Dit project isin 1993van start gegaan met 50 % EU-financiering in het kader van het
AIR-programma, alsvoortzetting van project 804 (1990- 1992). In het nieuwe project
wordt samengewerkt met de Universiteit Louvain-la-Neuve (België) en Johnstown
Castle Research Centre (Ierland). Het onderzoek wordt uitgevoerd op tien ecologisch
werkende praktijkbedrijven (BD- of EKO-keurmerk) en heeft een modellerend en innoverend karakter. Op basis van een programma van eisen (op het gebied van
bemesting en milieu, gewasbescherming en kwaliteit van de Produkten, zorg voor
natuur en landschap) een model ontwerpen dat bestaat uit drie onderling samenhangende bedrijfsmethoden: het Multifunctioneel Vruchtwisseling Model, het
Ecologisch Nutriënten Beheer en de Ecologische Infrastructuur. Rekening houdend
met de bedrijfssituatie (zoals grondsoort, omvang en uitrusting van het bedrijf) en de
wensen van de ondernemer worden varianten per bedrijf ontworpen. Deelnemende
bedrijven hebben zich contractueel verplicht tot uitvoering van dit bedrijfsplan. De
bedrijfsmethoden worden jaarlijks getoetst en verbeterd
Ten behoeve van deze toetsing registreren deelnemende bedrijven de bedrijfsvoering, en vindt het volgende onderzoek plaats:
1. Multifunctioneel Vruchtwisseling Model:
- Bepaling van een Kwaliteit Produktie Index van belangrijkste produkten en
analyse van oorzaken van kwaliteitsverlies;
- Groei en opbrengst van tarwe, aardappel, ui en peen in relatie tot diverse limiterende factoren.
2. Ecologisch Nutriënten Beheer:
- PKNaan-en afvoerbalansen en beschikbare bodemreserves;
- N-mineraalverliezenvia het drainwater.
3. Ecologisch Infrastructuur:
- Oppervlakte en beheer van de infrastructuur;
- Registratie van voorkomen van doelsoorten van de flora van slootkanten en
van maandelijkse bloemdichtheid.
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Biologische en geïntegreerde
onkruidbeheersing

Werktitel:
Programmaleider:
Uitvoerende instelling:
Aanvangstijd:
Eindtijd:

Biologische en geïntegreerde onkruidbeheersing
Dr. L.A.P. Lotz,AB-DLO
AB-DLO
1995
1998

Samenvatting
Doel ishet verder ontwikkelen en evalueren van systemenvan onkruidbeheersing die
gebaseerd zijn op een aanmerkelijk lager herbicidengebruik dan het huidige.
Aangegeven wordt welke mate van onkruidbestrijding noodzakelijk is en hoe deze
bestrijding het best kan plaatsvinden. Daartoe is het onderzoek gericht op de ontwikkeling van biologische onkruidbestrijding en op de verbetering van het onkruidonderdrukkend vermogen van het gewas en de effectiviteit van de chemische
bestrijding.
Aanleiding
Uitgaande van het regeringsbeleid (Meerjarenplan Gewasbescherming) zal het
gebruik van herbiciden voor het jaar 2000 met 40% dienen te worden verminderd,
vergeleken met het gemiddeld gebruik in 1984-1988.Tevens dient de afhankelijkheid
van herbiciden te worden verkleind en zal de emissie naar het grond- en oppervlakte
water en naar de lucht sterk moeten worden gereduceerd. Onkruidproblemen zullen
in het algemeen moeilijker op te lossen zijn naarmate het aantal toegelaten
herbiciden en het aantal toepassingen per middel terugloopt als gevolg van
strengere toelatingsprocedures. Voor de akker-en tuinbouw is het essentieel dat
bestrijdingsstrategieën worden opgesteld die, met behoud van opbrengst en de
produktkwaliteit, leiden tot de genoemde afname in herbicidengebruik en
-afhankelijkheid. Van groot belang is dat de verminderde input van herbiciden niet
gepaard mag gaan met een toename van de dichtheid van onkruidpopulaties
(inclusief zaadvoorraden in de bodem) daar dan problemen verwacht mogen worden
in volggewassen. Voor ecologische (biologische) landbouwsystemen geldt een zelfde
problematiek, vaak in een nog dwingender vorm omdat hierbij afgezien wordt van
elke vorm van chemische bestrijding.
Daar op grond van buitenlands onderzoek en eigen resultaten de conclusie
getrokken wordt dat biologische onkruidbestrijding op de middellange termijn
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goede perspectieven biedt voor akker-en tuinbouw, iseen toespitsing van onderzoek
op de ontwikkeling en inpassing van mycoherbiciden in teeltsystemen gewenst
(voortbouwend op de op verzoek van DWK geschreven AB-DLO nota 'Perspectief
voor biologische onkruidbeheersing'). Verwacht mag worden dat door toepassing
van biologische onkruidbestrijding bijgedragen kan worden aan de zo gewenste
imagoverbetering van de Nederlandse landbouw.
Gegeven het bovenstaande wordt de probleemstelling van dit programma geformuleerd als volgt. Beleid en bedrijfsleven hebben praktisch bruikbare handvatten
nodig om de afhankelijkheid en het gebruik van herbiciden te verminderen. Voor de
ontwikkeling van deze handvaten is basiskennis nodig betreffende onkruid-schaderelaties en populatiedynamica van onkruiden, werkingsmechanismen van
herbiciden,en onkruid-schimmel interacties ten behoeve van biologische bestrijding.
Doel
Doel is het verder ontwikkelen en evalueren van componenten van systemen voor
onkruidbeheersing die gebaseerd zijn op een aanmerkelijk lager herbicidengebruik
dan het huidige. Dit programma zal zich beperken tot aspecten betreffende het
onkruidonderdrukkend vermogen van gewassen en rassen,onderbouwing van keuze
van tijdstip en intensiteit van bestrijding, mogelijkheden tot verlaging van
doseringen van herbiciden en verdere ontwikkeling van methoden voor effectieve
toepassingsmogelijkheden van mycoherbiciden. Deze Doelen zijn conform de
aanbevelingen gesteld in het evaluatierapport van het voorafgaand programma
'Onkruidecologie- en beheersing' (DLO-37).
Onderbouwing 'Specificatie output' (8)
a. Overdracht van de methode voor kwantificering van het onkruidonderdrukkend
vermogen van suikerbieten aan het praktijkonderzoek is een Doel die op grond
van reeds beschikbare resultaten en aanvullend onderzoek (samen met het 1RS)
kan worden gerealiseerd.Voor aanpassing van de methode voor andere gewassen
is, in overleg met de proefstations, nog ruimte voor nadere invulling nodig
(keuzemoment na ca. 1 jaar). Momenteel vindt, samen met CPRO-DLO,
afstemming plaats met veredelingsbedrijven voor financiering en planning van
activiteiten voor overdracht van resultaten richting veredeling. Deze activiteiten
zijn thans nog niet nader te omschrijven.
b. De modelmatige verkenning in hoeverre systemen van onkruidbeheersing
verbeterd kunnen worden is te karakteriseren als een 'inspanningsverplichting'.
Invulling (teeltsystemen, gewassen) hangt af van de wetenschappelijk ontwikkeling van het project en de interactie met het praktijkonderzoek. Als knelpunt kan
genoemd worden dat voor een effectief resultaat verdere ontwikkeling van
wiskundige expertise voor analyse van effecten van spatiele en temporele variatie
in onkruiden noodzakelijk is.Voorlopige resultaten suggereren dat deze analyse
van belang is voor mogelijk alle onderdelen van dit programma en ook voor
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onderzoek naar andere bodemgebonden plagen (methodiekontwikkeling). Voor
dezewiskundige ontwikkeling isthans nog geen financiering beschikbaar.
c. Voor overdracht aan de proefstations van kwantitatieve gegevens met betrekking
tot het onkruidsanerend effect van wintergraan is slechts nog aanvullend
onderzoek nodig (financiering via het NGC). Deze resultaten zullen tevens dienen
voor eenverkenning van de mogelijkheden om de intensiteit van bestrijding in dit
gewas te verlagen. Een vervolg van dit onderzoek zal in belangrijke mate
afhangen van een te organiseren workshop waarin belanghebbenden hierover
hun mening kunnen geven (keuzemoment naca. 1jaar).
d. Op grond van eigen onderzoek, resultaten van het PAGV en literatuur wordt
verwacht dat door verbetering van het inzicht in de mogelijkheden om doseringen van herbiciden af te stemmen op de ontwikkeling en fysiologische toestand
van het onkruid en op omstandigheden van weer, bodem en gewas, een
aanmerkelijke verlaging van het gebruik van actieve stof mogelijk is. Het
onderzoek zal zich beperken tot basisprincipes welke onderzocht worden voor
enkele modelherbiciden. Nadere invulling hangt af van afstemming met de
proefstations en met partners in een EU-'concerted action'. Belangrijke keuzen
hiertoe zullen aan het begin van de programmaperiode moeten worden gedaan.
Het onderzoek naar biologische werkingsmechanismen van hulpstoffen zal nader
vorm worden gegeven op basis van wensen en financiering door het bedrijfsleven.Ten aanzien van hulpstoffen isook nadere uitwerkingsruimte vereist om na
te gaan in hoeverre dit onderzoek van dienst kan zijn om tot verbetering te komen van de formulering van mycoherbiciden gericht op bevochtiging van bladeren en verlenging van de bladnat-periode.
e. Verwacht wordt dat nog maximaal vier jaar onderzoek (LNV-onderzoekprogrammafinanciering) nodig is voor toelating van de schimmel Ascochyta caulina
als geregistreerd mycoherbicide. Voorwaarde is dat een gespecialiseerd bedrijf
reeds gedurende de programmaperiode de meer praktische aspecten van
produktie, formulering en toelatingscriteria verder uitwerkt. Eerste contacten
daartoe zijn reeds gestart. Onderzoek op basis van de LNV-programmafinanciering zal vooral gericht zijn op verhoging van de virulentie van schimmel, een
verkenning van de mogelijkheden dat binnen melganzevoetpopulaties resistentie
tegen de schimmel ontstaat, en een risico-analyse ten aanzien van schade aan
niet-doelplanten.
Gezien het innovatieve karakter van biologische onkruidbestrijding is daarnaast
versterking van het basisleggend onderzoek vereist voor implementatie in teeltsystemen. LNV-projectfinanciering wordt aangevraagd voor onderzoek naar de
compatibiliteit van mycoherbiciden met andere teelt- en bestrijdingsmaatregelen,
naar additionele en synergistische effecten van herbiciden en mycoherbiciden om de
mogelijkheden van toepassingen te verbreden en de specificiteit van de bestrijding
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niet te beperken tot slechts een onkruidsoort en, tenslotte, ter verbetering van toedieningsmethoden.
Na het eerste programmajaar zal een keuzemoment worden ingebouwd om te
bepalen of het onderzoek naar biologische bestrijding van akkerdistel voortgezet zal
worden. Deze keuze hangt in belangrijke mate af van resultaten van lopend
onderzoek waarin onder veldomstandigheden bestrijdingseffecten van toediening
van sporen van de schimmel Puccinia punctiformis worden onderzocht op akkerdistelpopulaties in graslanden. Knelpunten zijn enerzijds een nog te beperkt inzicht
in effecten van milieuomstandigheden (weer, bodem) en anderzijds de plaatsing van
het mycoherbicide op het juiste moment in de bodem. Op grond van onderzoeksresultaten en de wens van de proefstations en financiers kan overwogen worden het
zwaartepunt van het onderzoek te verleggen naar pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel in akkerbouwmatig geteelde gewassen. In deze teelten lijken de
technische perspectieven voor bestrijding beter dan in permanente graslanden.
Voor eventueel op te starten onderzoekprojecten voor biologische bestrijding van
andere onkruidsoorten wordt in eerste instantie gedacht aan akkerkers (Rorippa
sylvestris) in de teelt van bloembollen, vaste sierplanten en klein fruit, en aan varens
{Dryopteris spp.,Adianthus spp.) in kassen.Dezesoorten vormen namelijk problemen
in hoogsalderende gewassen en er wordt aan verschillende randvoorwaarden voor
succesvolle ontwikkeling van biologische bestrijding voldaan. Voor laatstgenoemde
projecten isnog geen financiering beschikbaar.

Effect van inheemse pathogène schimmels op de concurrentiekracht en
populatiedynamiek van onkruiden
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

10204
C.Kempenaar, P.C.Scheepens
LUW-vakgroep Fytopathologie, IPO-DLO,KRI-TNO
MJPG-Biologische Bestrijding van Ziekten en Onkruiden
(LNV-DWK)
1991-1995

Dit project wordt in 1995 afgesloten. De belangrijkste activiteit zal bestaan uit het
schrijvenvan publikaties, waaronder een academisch proefschrift.
Experimenten die inzicht moeten verschaffen over de overwintering van Ascochyta
caulina via het zaad van Chenopodium album, worden afgerond.
Onder geconditioneerde omstandigheden wordt de interactie van A. caulina en
enkele herbiciden op C.album onderzocht (stagiair).
Nagegaan zal worden of het effect van A caulina op het concurrentievermogen van
C. album ten opzichte van suikerbiet en maïs goed kan worden voorspeld met een
bestaand simulatiemodel.
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Afstemming van herbicidedoseringen op onkruidontwikkeling
10219
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D.H. Ketel
A. Uffing
PAGV;RWTHte Aken (Duitsland)
1995-1996

In dit project wordt een nieuwe aanpak van chemische onkruidbestrijding
ontwikkeld, waarbij op basisvan onkruidontwikkeling en herbicidewerking een lage,
kritisch-letale dosering met behulp van enkele efficiency-parameters wordt berekend
en het effect van deze dosering vrijwel direct na de bespuiting optisch wordt gecontroleerd. Het doel is daarmee aangegeven: 1) verlaging van het gebruik van
herbiciden,en 2) beheersing van het risico van lage doseringen.
Het werkplan omvat het onder veldomstandigheden toepassen van efficiencyparameters, die precies aangeven welke minimale hoeveelheid van een herbicide
nodig is om een plant te kunnen doden. Een methode om via bladbemonstering de
onkruidontwikkeling snel en betrouwbaar te kunnen kwantificeren moet voor de
berekening van één van deze parameters worden uitgevoerd. Statistisch wordt
nagegaan aan welke randvoorwaarden deze methode onder veldomstandigheden
minimaal moet voldoen. Dejuistheid van de ingeschatte kritisch-letale dosering, die
dus afhankelijk isvan de juistheid van de ingeschatte onkruidontwikkeling, zal worden beoordeeld op het moment dat de reactie van de plant op de herbicidetoediening nog niet uitwendig te zien is. Dit betekent, dat deze vroege reactie alleen kan
worden waargenomen als een meetinstrument (bijvoorbeeld een chlorofyl-fluorescentiemeter, waarvan de meetuitslag geijkt is op grond van de biologische werking
van een fotosyntheseremmer) de vroegste fase van de biologische werking van het
herbicide registreert. De uitvoering van het werkplan wordt geconcentreerd op een
aantal schone proefvelden, waar melganzevoet (Chenopodium album) op verschillende tijdstippen in het voorjaar zal worden uitgezaaid. Voor deze proefopzet is
gekozen om in ontwikkeling verschillend onkruid op het zelfde moment te kunnen
behandelen met een beperkt aantal berekende doseringen metribuzin als fofosysteem-ll herbicide. Hierdoor worden verschillen in het weer tijdens de behandeling
voorkomen, hetgeen van belang is om de juistheid van de berekeningen te kunnen
controleren.
De resultaten van het eerstejaar zullen in devorm van een protocol voor een nieuwe
bestrijdingsstrategie worden verwerkt. Dit protocol wordt als uitgangspunt genomen
bij hetzelfde type onderzoek in het tweede jaar om in samenwerking met het PAGV
de basiste kunnen leggen voor een praktijkadvies. De basisprincipes van de methode
worden in 1995 gepubliceerd.
Met de RWTH te Aken wordt een experimenteel programma opgezet, dat de basisprincipes van deze nieuwe methode van chemische onkruidbestrijding verder zal
gaan ondersteunen. De experimenten, die in dit programma worden opgenomen,
zullen bij de vakgroep Ecotoxicologie van deze universiteit worden uitgevoerd.
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Kwantitatieve onkruidecologie ter ondersteuning van biologsiche en
geïntegreerde onkruidbeheersing
10217
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

L.A.P. Lotz
R.M.W.Groeneveld, G.H.Zanstra-Westhof
PAGV, 1RS,LUW-vakgroep Theoretische Produktieecologie
1995-1998

Het doel van het project is het verder ontwikkelen en evalueren van componenten
van systemen voor onkruidbeheersing die gebaseerd zijn op een aanmerkelijk lager
herbicidengebruik dan het huidige. Dit project beperkt zichtot aspecten betreffende
het onkruidonderdrukkend vermogen van gewassen en rassen en de kwantitatieve
onderbouwing van keuze van tijdstip en intensiteit van onkruidbestrijding met
behulp van modellen voor onkruidschaderelaties.
Teelten zijn minder afhankelijk van chemische onkruidbestrijding als het onkruidonderdrukkend vermogen van een gewas hoger wordt. Een reeds ontwikkelde methode voor kwantificering van het onkruidonderdrukkend vermogen van suikerbieten
zal geëvalueerd worden met het oog op praktijktoepassingen samen met het 1RS.In
een veldproef zal worden getest of in rassen met een relatief hoog onkruidonderdrukkend vermogen met minder bespuitingen van herbiciden (lage-doseringssysteem) kan worden volstaan dan in rassen met een minder goede onkruidonderdrukking. In overleg met de proefstations zal een verkennende studie worden uitgevoerd
naar mogelijkheden om ook bij andere gewassen het onkruidonderdrukkend vermogente verhogen door een gerichte keuze van rassen.
Voorspellingen van onkruidschade aan gewasopbrengsten blijken tot nog toe zeer
onnauwkeurig. Op basis van eerder onderzoek is geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van de voorspelling niet verbeterd wordt door keuze van een ander
beschrijvend model. Wel zou de voorspelling van onkruidschade nauwkeuriger kunnen worden door verdere inperking van de waarnemingsperiode waarop de voorspelling gebaseerd is en door een nadere definitie van de teeltomstandigheden
waarvoor de voorspelling geldt. Deze hypothese zal getest worden met een combinatie van simulaties en een of meerdere veldexperimenten. Dit onderzoek maakt
deel uit van de laatste fase van een internationale samenwerking binnen het kader
van de European Weed Research Society, gecoördineerd vanuit dit project.
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Populatiedynamica van onkruiden bij geïntegreerde bedrijfsvoering in de
akkerbouw
10202
Projectleider(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

L.A.P. Lotz, R.M.W. Groeneveld
PAGV, PD,LUW-vakgroep Theoretische Produktieecologie
1991-1996

Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van geschikte methodieken om inzicht
te krijgen in de populatiedynamica van onkruiden in verschillende bedrijfssytemen.
Devolgende onderzoeksvragen worden gesteld:
1. Zijn er tussen de bedrijfssystemen verschillen, over meerdere jaren gemeten, in
dichtheden en soortenspectrum van onkruiden, of in de hoogte van investeringen
ten behoeve van de onkruidbeheersing?
2. Zijn er tussen de bedrijfssystemen verschillen in de wijze waarop bepaalde onkruidsoorten eenverspreiding hebben binnen een perceel?
3. Indien aanwezig, hoe zijn deze verschillen gerelateerd aan karakteristieken van
de bedrijfssystemen?
Per bedrijfssysteem worden:
a. gedurende meerdere jaren in de laatste week van juni per perceel op vaste
plekken in een regelmatig patroon 30 telvlakken uitgezet, waarin het aanwezige
onkruid per soort wordt geteld;
b. gedurende meerdere jaren in februari/maart op 24 monsterplaatsen per perceel
de lengte van rhizomen van kweek en het aantal knopen daarop bepaald. Deze
monsterplaatsen corresponderen met 24vaste plekken van de 30genoemd in a.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de proefboerderijen 'Borgerswold' (vanaf 1988),
'Vredepeel' (vanaf 1989) en 'De Lovinkhoeve' (vanaf 1990, slechts onderdeel a.). In
1995staat data-analyse centraal van verschillen tussen bedrijfssystemen in ruimtelijke
verspreidingspatronen van onkruidsoorten binnen een perceel. Deze analyse wordt
uitgevoerd om te verkennen of systemen voor onkruidbeheersing verbeterd kunnen
worden indien vooraf meer bekend isover verspreiding van bepaalde soorten.
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De invloed van planteigenschappen en toedieningstechnieken op de
effectiviteit van herbiciden

10212
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

H.de Ruiter
E.Meinen,A.J.M. Uffing
PAGV
1995-1998

De invloed van klimaatsomstandigheden en hulpstoffen op de effectiviteit van herbiciden zal worden gekwantificeerd door het meten van dosis-responsrelaties en berekening van ED50waarden.
Op basis van het werkingsmechanisme van het herbicide glyfosaat kan worden verondersteld, dat de groeisnelheid van de plant in hoge mate de gevoeligheid voor
genoemd herbicide bepaalt. De groeisnelheid wordt beïnvloed door de klimaatsomstandigheden en de beschikbaarheid van water en nutriënten. In 1995 zal
gedurende acht maanden om de drie weken buiten een dosis/respons-curve worden
gemeten. Tevens zal de groeisnelheid worden gemeten. Dit experiment kan duidelijk
maken in hoeverre de dosis/respons-relatie varieert door het jaar heen. Tevens kan
worden nagegaan wat decorrelatie istussengroeisnelheid enED50.
Bij de herbiciden metoxuron en fenmedifam wordt onder geconditioneerde omstandigheden de ED50 gemeten mèt en zonder toevoeging van emulgeerbare plantaardige olie, emulgeerbare minerale olie en de emulgator. Deze metingen zijn een aanvulling op eerder uitgevoerde veldproeven en beogen de effectiviteit van de hulpstoffen, ongeacht de dosering van het herbicide,vastte stellen.

Basisonderzoek voor de ontwikkeling van mycoherbiciden
10218
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.C.Scheepens
W. van der Zweerde
Europese Unie (COST-actie), IPO-DLO, proefstations
1995-1999

In dit project wordt het effect van pathogène schimmels op de groei en concurrentiekracht van onkruiden onderzocht. De resultaten vormen de basis die nodig
isvoor de ontwikkeling en commercialisering van mycoherbiciden door bedrijven.
Gedurende het eerste halfjaar zijn de activiteiten voornamelijk gericht op het
systeem Akkerdistel (Cirsiumarvense)-Pucciniapunctiformis. Eenexperiment over de
houdbaarheid van teliosporen onder verschillende omstandigheden wordt voortgezet. In het najaar van 1994 zijn veldproeven ingezet om het inzicht in infectie van
wortelknoppen onder natuurlijke omstandigheden te vergroten. Zij worden in juni
beoordeeld. Onder geconditioneerde omstandigheden wordt de infecteerbaarheid
van wortelknoppen verder onderzocht. In de tweede helft van 1995 zal worden
besloten of het onderzoek aan dit pathosysteem wordt voortgezet. Indien dit het
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geval is, zal de nadruk meer gericht worden op bestrijding van akkerdistel in akkerbouwsystemen en minder op bestrijding in grasland.
De toepassingsgerichte aspecten over bestrijding van melganzevoet (Chenopodium
album) door Ascochyta caulina zullen in een apart project worden ondergebracht. In
dit project zal de nadruk liggen op generaliseerbare aspecten door vergroting van
het inzicht in het systeem. In 1995 zal experimenteel onderzoek worden verricht om
genetische variatie vastte stellen in populaties vanA. caulina ten aanzien van enkele
kenmerken (o.a. virulentie, infectieduur, waardplantspecificiteit). Dit onderzoek
vormt de basis voor het ontwerpen van een methode voor efficiënte stamselectie en
voor het beheren van resistentie in een waardplantepopulatie.
Op basis van indicaties van potentiële medefinanciers zal voor andere onkruiden
worden begonnen met de selectie van veelbelovende pathogenen. Onkruiden die
hiervoor in aanmerking komen, zijn varens in kassen in sierteelten, akkerkers in
bloembolgewassen, algen op bestratingen. In verband met Europese samenwerking
zal aandacht worden besteed aan het pathosysteem klein kruiskruid {Senecio
vulgaris) -Puccinia lagenophorae.

Ontwikkeling van criteria voor beperking van herbicidengebruik in granen
10203
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J. Wallinga (NGC),L.A.P. Lotz
R.M.W. Groeneveld
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie
Nederlands Graan Centrum
1991-1995

Doel van het onderzoek is aan te geven in welke mate reductie van het gebruik van
herbiciden in granen mogelijk iszonder directe onkruidschade en zonder problemen
met veronkruiding in volggewassen. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van
simulatiemodellen en van meerjarige veldproeven op vier proefbedrijven verspreid
over Nederland.
Demeerjarige veldproeven zijn gestart in 1991en in 1994 beëindigd. Deeffecten van
bemesting en het al of niet toepassen van onkruidbestrijding in wintertarwe op de
onkruidhoeveelheden in het volggewas aardappel wordt vastgesteld. De ontwikkeling in onkruidpopulaties over dejaren 1991-1994 wordt geanalyseerd.
Met een al ontwikkelde berekeningsmethode voor meerjarige bestrijdingsdrempels
wordt nagegaan hoeveel op herbicidengebruik bespaard kan worden door toepassing van bestrijdingsdrempels. Er wordt een methode ontwikkeld om te berekenen tot welke besparing in herbicidengebruik het pleksgewijs bestrijden leidt. Voor
teeltbegeleidingssystemen worden aan de hand van de experimentele resultaten en
simulatiestudies eenvoudige modellen ontwikkeld.
De resultaten van het project worden vastgelegd in een eindrapport. Hierin wordt
vermeld wat de gevolgen zijn van het achterwege laten van onkruidbestrijding in
granen (resultaten van veldproeven), wat de mogelijkheden voor besparing op
189

PROGRAMMA 266

WERKPLAN 1995

herbicidengebruik zijn bij toepassing van bestrijdingsdrempels, gereduceerde doses,
pleksgewijze bestrijding, en rassenkeuze van granen (resultaten van berekeningen).
Mogelijkheden en onmogelijkheden voor reductie in herbicidengebruik in graanteelt
worden duidelijk aangegeven. Van enkele nieuwe methoden en resultaten worden
wetenschappelijke publikaties geschreven.
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Klimaatverandering in relatie tot
landgebruik en de kwetsbaarheid van
landbouw en natuur

Werktitel:
Klimaatverandering, landbouw en natuur
Programmaleider:
Dr.S.C.van de Geijn (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO; IBN-DLO;SC-DLO;(en LEI-DLO, IPO-DLO,
CPRO-DLO en IMAG-DLO p.m.)
Aanvangstijd:
1995
Eindtijd:
1998
Samenvatting
In het programma wordt in nationaal en internationaal verband kennis opgebouwd
en toepasbaar gemaakt met betrekking tot de interactie van landbouw en natuur
met het klimaatsysteem. De verkenning van de rol en de kwetsbaarheid van voor
LNV relevante natuurlijke en maatschappelijke systemen en deelname aan het
onderzoek in internationaal verband levert aanknopingspunten voor het te voeren
beleid op het gebied van het broeikasvraagstuk.
Daarnaast kunnen ook kansen voor het benutten van mogelijke klimaatveranderingen verkend worden, bij voorbeeld ten aanzien van de teelt van voor ons
land nieuwe gewassen,zoals korrelmaïs en zonnebloem.
Aanleiding
Het programma is een voortzetting en nadere invulling van het afgesloten
programma DLO-122. Aanleiding is de zorg dat de stijgende concentraties van
broeikasgassen tot onaanvaardbare klimaatveranderingen zullen leiden. Het heeft
de volgende onderdelen:
(1)de gevoeligheid van gewassen en vegetaties en (onderdelen van) de landbouwsector en natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering, inclusief veranderingen in atmosferische samenstelling en stralingsklimaat.
(2)de wisselwerking tussen bodem, vegetatie en atmosfeer op lokaal en regionaal
niveau (bronnen en putten van broeikasgassen, koppeling van processen in
bodem en vegetatie met atmosfeer, omvang van energie-en stofstromen)
Vanwege de breedte van het terrein vindt afstemming met, en deelname in
internationale onderzoekprogramma's plaats (IGBP-GCTE,-BAHC, -LOICZ, LUCC,HDP,
WCRP, e.a.). Het programma biedt langs deze weg toegang tot de meest actuele.
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voor het beleid relevante internationale wetenschappelijke fora en onderzoeksgegevens (o.a.ten behoeve van de klimaatonderhandelingen), en draagt bij aan de
profilering van LNV en het Nederlands onderzoek op dit complexe, mondiaal
georiënteerde onderzoek- en beleidsterrein.
Doel
Het programma richt zich in het bijzonder op de wisselwerking tussen het klimaat en
hierdoor of door het beleid geïnduceerde veranderingen in het landgebruik (i.e.
landbouw en natuur). Het klimaat bepaalt met factoren zoals bodemgesteldheid en
geohydrologische omstandigheden de ontwikkeling en instandhouding van
ecosystemen. Via temperatuur, straling, neerslag, windsnelheid en relatieve
luchtvochtigheid heeft het klimaat een grote invloed op de groei en ontwikkeling
van planten, en op de dynamiek van bodemprocessen op de fauna, en daarmee op
de landbouw en voedselvoorziening en op de ontwikkeling en stabiliteit van
natuurlijke ecosystemen. De natuurlijke begroeiing en het landgebruik hebben grote
invloed op de uitwisselingsprocessen tussen de atmosfeer en het aardoppervlak en
daardoor op het klimaat. De resultante van deze processen is van groot belang
vanwege de rol die bodem en begroeiing spelen in de mondiale koolstofcyclus. De
directe effecten van de stijgende atmosferische C0 2 concentratie voegen hieraan een
extra factor toe. Naast AB-DLO wordt ook door IBN-DLO en SC-DLO aan de
uitvoering meegewerkt.
Hieronder worden alleen onderdelen uitgewerkt die een relatie tot AB-DLO
onderzoek hebben.
1.

Gevoeligheid van gewassen, vegetaties, landgebruiksystemen en
natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering

1.1 Planten en vegetaties en hun belagers
1.1.1 Fysiologische karakterisering van de respons van planten en vegetaties
Ineerder onderzoek zijn experimenteel van enkele gewassen de veranderingen
bepaald in groei- en produktiekarakteristieken en in opbrengst. Vanwege de
praktische problemen dit voor een groot aantal uiteenlopende gewassen en
rassen te doen is een voortzetting noodzakelijk van de lijn, waarbij via een
nauwkeurige analyse van groei en assimilatenverdeling de kwalitatieve en
kwantitatieve veranderingen in de fysiologische processen en groeistrategie
worden bepaald. De experimentele gegevens dienen in hun samenhang
datasets op te leveren die de basis vormen voor aanpassing van bestaande
mechanistische simulatie-modellen. Met behulp hiervan kunnen analyses
worden uitgevoerd van de oorzaken van de variabiliteit van resultaten. Met dit
inzicht kunnen betrouwbaarder schattingen worden gemaakt van veranderingen in groei, biomassa en opbrengst van veldgewassen en soortenrijke
vegetaties in uiteenlopende klimaat- en groeiomstandigheden. Het onderzoek
sluit daarmee aan bij het GCTE-programma. Getracht zal worden inzicht te
krijgen in de achtergronden van de verschillen in reacties van planten op
_

WERKPLAN 1995

PROGRAMMA 267

atmosferische en klimaatomstandigheden (onderscheiden van functionele
typen). Zo mogelijk zullen in dit kader ook de effecten op meerjarige
vegetaties en houtigen bestudeerd worden, met bijzondere aandacht voor de
relatie tussen bovengrondse en ondergrondse groei en koolstoffluxen. Voor
beschrijving en kwantificering van interacties met overige stressfactoren
(waterbeschikbaarheid, atmosferische stikstofdepositie, temperatuur, ozon,
UVB) zal gebruik worden gemaakt van simulatiemodellen. Samenwerking met
andere onderzoekgroepen, o.a. op het gebied van effecten van ultraviolette
straling, wordt nagestreefd.
1.1.2 Verspreiding en intensiteit van ziekten en plagen
1.2 Landgebruiksystemen
1.2.1 Produktie, landgebruik en marktverhoudingen
1.2.2 Kwetsbaarheid van landgebruikssystemen in semi-aride gebieden.
1.3 Terrestrischeen aquatische ecosystemen
1.3.1 Gevoeligheid van natuurlijke ecosystemen voor klimaatverandering
De kwetsbaarheid van natuurlijke ecosystemen wordt vooral bepaald door de
gevoeligheid van plantensoorten voor veranderingen in het abiotisch milieu en
het klimaat. Semi-natuurlijke ecosystemen zijn voortdurend in een dynamisch
evenwicht met de omgeving, en evolueren als gevolg van veranderende
interne beschikbaarheid van verschillende stoffen, en de omloopsnelheid
hiervan. In Nederland staat de natuur onder grote druk als gevolg van
vermesting, verzuring en verdroging. In de beleidsplannen van de overheid is
een beleid aangekondigd gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van
natuurwaarden. Een geleidelijke verandering van het klimaat voegt aan deze
dynamiek een extra dimensie toe. Deze zal ook in de uitwerking van dit
natuurgerichte beleid meegenomen moeten worden. De veranderingen
kunnen tot uitdrukking komen op het niveau van de snelheid van successie van
vegetatietypen, maar ook op het niveau van veranderingen in
vegetatiesamenstelling. Daarbij spelen niet alleen de omvang en snelheid van
mineralenbeschikbaarheid een rol, maar ook de wijze waarop planten in een
vegetatie gebruik maken van beschikbare natuurlijke hulpbronnen, en hoe
deze door klimaatverandering en samenstelling van de atmosfeer (C0 2 en
ozon) en straling (UV-B) worden beïnvloed. De mogelijkheden voor herstel en
ontwikkeling van natuurgebieden zijn daarnaast sterk gekoppeld aan de
bodemgeschiktheid, de regionale hydrologie en de bodem- en waterkwaliteit
(verzuring, nutriënten, bestrijdingsmiddelen).
1.3.2 Kwetsbaarheid van het Waddenzee-ecosysteem
1.4

Hydrologische systemen
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2.

Wisselwerking tussen bodem, vegetatie en atmosfeer op lokaal en
regionaal niveau

2.1

Uitwisseling van energie, C02 en waterdamp aan het aardoppervlak

2.2 Uitwisseling van broeikasgassen
2.2.1 Organische-stofdynamiek en C0 2 -uitwisseling van bodem en vegetatie
Het grote aandeel (circa 50 %) van stijging van de C0 2 -concentratie in de
cocktail van broeikasgassen geeft aan hoe belangrijk het is kwantitatief inzicht
te verkrijgen in de biogeochemie van de koolstofkringloop en de beïnvloeding
daarvan. Bodems zijn een belangrijke schakel in de mondiale koolstofcyclus en
bevatten een grote hoeveelheid actieve koolstof. Bodem-organische stof vormt
daarmee een grote potentiële bron voor emissie van atmosferische C0 2 maar
bodems zijn tegelijkertijd een grote potentiële put voor koolstof, mits zij goed
worden beheerd.
2.2.2 Emissievan N 2 0 uit graslanden met verschillende gebruiksintensiteit
Het in Nederland gangbare systeem van intensieve landbouw, met hoge inputs
aan energie en kunstmest, geeft aanleiding tot emissies van broeikasgassen
waarvan het niveau nog onvoldoende in te schatten is. Dit geldt vanwege de
specifieke Nederlandse situatie in het bijzonder voor de emissie van N 2 0 uit
grasland. Naast de bestaande onzekerheid in de huidige gebruikssituaties is er
sprake van een beleid gericht op gebiedsgewijze vernatting. Ook andere
wijzigingen in het landgebruik (braaklegging, areaalveranderingen ten gunste
van natuurlijke extensiever beheerde ecosystemen, natuurontwikkeling)
vergroten de behoefte aan een verdere kwantificering van broeikasgasemissies
(C0 2 /N 2 0/CH 4 ; zie ook 2.1 en 2.2.1). Vanuit dit programma zal daaraan
bijgedragen worden door het onderzoek naar de processen die bepalend zijn
voor de N20-emissies, en ondersteuning van de kwantificering ervan op
veldschaal in samenwerking met het N-programma (DLO-178en DLO-187).
2.2.3 Overige broeikasgassen
3.
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Speciale Workshops en evaluatie-studies
Bij het verkennen van de kwetsbaarheid van systemen doet zich de vraag voor
waar de grens ligt wat betreft aanpassingsvermogen. Daarbij bestaat de
behoefte om een grotere groep van experts bijeen te brengen en zo een goed
beeld te vormen van de stand der wetenschap op het betreffende terrein.
Hiervoor kunnen workshops dienen, die in een aantal gevallen met behulp van
externe financieringsbronnen (o.a. EU) georganiseerd kunnen worden. Te
denken valt aan de beschikbaarheid van genetische hulpbronnen voor
gewassen onder een gewijzigd klimaat, of gevoeligheid van gewasproduktie in
een gewijzigd klimaat in semi-aride of tropische omstandigheden voor het
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optreden van extremen, verspreiding van ziekten en plagen, en de evaluatie
van hiermee verbonden risico's. Gevolgen van parallel verlopende demografische ontwikkelingen die de gevoeligheid van het sociaaleconomisch
systeem in die gebieden verhogen, zouden hierbij betrokken kunnen worden.
Voor een deel ontbreekt op dergelijke terreinen nog de methodologie om tot
een systematische evaluatie van de problematiek te komen.

Interacties tussen luchtverontreinigingscomponenten en C0 2 -concentraties
10125
Projectleider(s):
Th.A. Dueck, A.H.C.M. Schapendonk
Medewerker(s):
LJ.van der Eerden,A.W.N. Kooijman, J.Elderson
Samenwerking met:
LUW-vakgroep Luchtkwaliteit
Looptijd:
1995-1998
In 1995 zal de invloed van 0 3 op de respons van planten blootgesteld aan verhoogde
C0 2 -concentratie in de lucht, bestudeerd worden. De gegevens uit de literatuur en
de tot nu toe verkregen experimentele gegevens over interacties tussen de gevolgen
van verhoogde C02-concentraties en 0 3 zijn niet eenduidig. In een voorbereidend
begassingsexperiment zullen processen omtrent opname en assimilatie van C0 2
bestudeerd worden ten behoeve van de hypothesevorming voor dit project.
De interactie tussen 0 3 en de gevolgen van verhoogde C0 2 -concentratie (verschillen
in temperatuur, licht) op planten met betrekking tot fotosynthese en transpiratie zal
bestudeerd worden. In een experiment zullen verwante plantensoorten {Trifolium
spp), die verschillen in intrinsieke eigenschappen met betrekking tot opnameprocessen, blootgesteld worden aan 0 3 bij verschillende klimaatsomstandigheden.
De wijze waarop planten blootgesteld worden aan C0 2 en 0 3 en onder variërende
klimaatsfactoren (licht, temperatuur, VPD) zal gebruikt worden om de plaats van
ingrijpen en de mate van effect te beïnvloeden.
Er worden ook mogelijkheden gezocht om financiering te vinden om binnen dit
project naar de gevolgen van klimaatsverandering op bosondergroei te kijken.
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Modellering van de bodemgasuitwisseling, met name de emissie van
lachgas
10501
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Looptijd:

H.G.van Faassen
J.Bril, C.Rappoldt, G.van der Boom,W.E.Willems
1995-1995

Dit project is een voortzetting van het in 1994 afgesloten project 10525 (ex-1094),
gefinancierd door NOP/MLK.
Het binnen dit kader ontwikkelde model SONICG zal worden gebruikt voor het
simuleren van de veldsituatie op grasland, alwaar door het NMI uitgebreide veldmetingen zijn verricht. Tevens zal aandacht worden besteed aan een van de zwakke
punten van SONICG,de (te) eenvoudige beschrijving van de waterhuishouding. Deze
waterhuishouding zal beter dienen te worden beschreven, aangezien deze bij eerder
onderzoek essentieel is gebleken voor de mate van denitrificatie en lachgas-emissie.
Het reeds gestarte onderzoek naar de ruimtelijke variabiliteit van met name de
bodemvochttoestand zal worden voortgezet.

Produktie en afbraak van wortelafgeleid materiaal en bodemorganische
stof bij verandering van intensief naar extensief beheerde graslandecosystemen onder een verhoogde C0 2 -concentratie
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

10407
A. Gorissen
J.H.van Ginkel, E.H.Nijhuis, M. Wolters
VU-Amsterdam-vakgroep Ecologie en Ecotoxicologie,
LUW-vakgroepTPE
1995-1998

Devoorspelde wijzigingen in het klimaat (C0 2 en temperatuurverhoging) kunnen de
primaire produktie in terrestrische ecosystemen zodanig beïnvloeden dat de concurrentieverhouding tussen soorten kan veranderen. In graslanden wordt de bovengrondse produktie grotendeels afgevoerd voor hooiproduktie of om via verschraling
een grotere soortenrijkdom te creëren. Door deze produktieafvoer wordt met name
de mineralisatie van wortelafgeleid materiaal belangrijk voor de nutriëntenvoorziening en de produktiviteit van de vegetaties. Veranderingen ten gevolge van
wijzigingen in klimaat of beheersmaatregelen kunnen wortelproduktie en -turnover
sterk beïnvloeden. Aangezien de wortelproduktie en -turnover alsmede het concurrentievermogen voor voedingsstoffen soortsafhankelijk is, kan de soortensamenstelling van graslandecosystemen wijzigen.
Het onderzoek richt zich op de veranderingen in concurrentieverhoudingen tussen
planten om voedingsstoffen als gevolg van een verhoogd C0 2 -gehalte in de
atmosfeer en extensivering (bemesting, maaifrequentie) van de graslanden.
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In 1995 zal een aantal plantensoorten worden gekozen en zal een proefopzet voor
de concurrentieproeven worden gedefinieerd. Wanneer samenwerking wordt gerealiseerd zal het model dat werd ontwikkeld voor bestudering van interacties tussen
onkruiden en gewassen (Kropff en Spitters) worden aangepast voor gebruik bij het
onderhavige onderzoek. 14C-gelabeld plant-(wortel-)materiaal zal worden opgekweekt bij verhoogd C0 2 -gehalte. In latere jaren zullen metingen worden gedaan
aan mineralisatiesnelheid van koolstof en nutriënten uit planteresiduen bij geselecteerde plantensoorten in vegetaties.
P.M. In 1995 wordt project 1070.8506 ten behoeve van NOP-1 afgerond met de
analyse van de verliezen van koolstof uit wortels die optreden bij spoelen van grond
en de berekening van een koolstofbudget voor produktiegraslanden onder de
huidige klimaatcondities.

Effecten van C0 2 -verhoging op bos-en graslandecosystemen in relatie tot
N-beschikbaarheid
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

10408
A. Gorissen
J.H.van Ginkel
KvA, RoyalVeterinary &Agricultural University
Kopenhagen, Macaulay Land use Institute Aberdeen e.a.
EU-programma Environment &Climate (aangevraagd)
1995-1999

Een verhoogd atmosferisch C0 2 -gehalte veroorzaakt een verhoogde toevoer van
koolstof naar de wortels en daarmee naar de bodemorganische stof. Onderzocht
wordt hoe deze extra koolstof de activiteit van de microbiële populaties beïnvloedt
in termen van mineralisatie van koolstof en stikstof, om een uitspraak te kunnen
doen over de effecten van een verhoogd atmosferisch C0 2 -gehalte op stikstofbeschikbaarheid van de bodemorganische stof.
Uit eerder onderzoek bleek dat een veranderde C-toevoer (kwalitatief en kwantitatief) naar het bodemecosysteem invloed kan hebben op de vastlegging van koolstof
en de decompositie van plantenresiduen. Stikstof afkomstig van atmosferische depositie, bemesting of bodemorganische stof, kan hierop van invloed zijn. De relatie
tussen minerale stikstof en koolstofdynamiek in de bodem zal worden onderzocht.
De resultaten zullen inzicht verschaffen in de wisselwerking tussen een hoger
C0 2 -gehalte in de atmosfeer en de beschikbare stikstofdynamiek in de bodem.
Hiermee kunnen beleids- en managementsmaatregelen onderbouwd worden met
betrekking tot de reductie van C02-emissie in de atmosfeer.
14
C-labelingsexperimenten worden uitgevoerd in de ESPAS-fytotrons en het gelabelde plantenmateriaal wordt vervolgens in decompositie-experimenten gebruikt. De
resultaten zullen via wetenschappelijke publikaties, symposia, posters enz. naar
buiten worden gebracht.
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Effect van microklimaat en CO z -concentratie op fotosyntheseeigenschappen en groeikarakteristieken van planten
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

10131
A.H.C.M. Schapendonk, M.A. van Oijen (LUW)
M. Jansen,J.van Kleef, CS.Pot
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie;
Internationale partners via EU-ESPACE-WHEAT network
1995-199*j *

Experiment met tarwe en aardappel in OTCs
De 'open-top'-faciliteiten met 24 meetunits worden gedurende een periode van
tweejaar gebruikt voor de teelt van zomertarwe en twee aardappelrassen met
verschillen in vroegheid van knolzetting en begin van bladafsterving. Voor aardappel
zijn er drie behandelingen: hoog C0 2 (700 ppm), laag C0 2 (350 ppm) en open
veldjes, voor tarwe vier behandelingen: hoog C0 2 , hoog C0 2 +koeling, laag C0 2 ,
open veldjes. Elke behandeling bestaat uit vier herhalingen, in een zogenaamd 'Latin
square'-verband. De klimatologische gegevens en de experimentele gegevens zullen
beschikbaar komen voor ESPACE-WHEAT-projecten, en in het kader van het GCTEprogramma voor het 'Wheat Network' en het 'Potato Network'.
Metingen voor aardappel:
- Chemische analyses: zetmeelgehalte en C/N-verhouding van jonge, volledig volgroeide bladeren en oudere bladeren die aan het begin van de proef zijn gemerkt. Aan de afgesneden bladeren, worden fluorescentie- en fotosynthesemetingen gedaan;
- De regulering van de fotosynthese wordt getoetst door de fluorescentie te meten
bij overgangen van licht met lage naar licht met hoge intensiteit. De resultaten
worden gerelateerd aan ontwikkelingsstadia en C0 2 -behandeling;
- Wekelijkse visuele schatting van lichtinterceptie;
- Wekelijkse lengtemetingen.
Metingen voor tarwe:
- Chemische analyses: C/N-verhouding;
- Aan de afgesneden bladeren,worden fluorescentie- en fotosynthesemetingen gedaan. De regulering van de fotosynthese wordt getoetst door de fluorescentie te
meten bij overgangen van licht met lage naar licht met hoge intensiteit;
Modelvorming:
Ontwikkeling van een model voor aardappel met speciale aandacht voor interacties
van klimaatsverandering en C0 2 -concentratie, vroegheidsklasse en seizoensvariatie in
de fotosynthese ('source') en knolvulling ('sink').
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Hergroei van gras (Lolium perenne) na een winterperiode en na maaien:
rol van actuele fotosynthese en nutriënten-opname versus remobilisatie van
reserves onder C0 2 -verrijking

10137
Projectleider(s):
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

A.H.C.M. Schapendonk, A.J.C,de Visser,
S.C.van de Geijn
M.J.H.Jansen,J.Groenwold
Internationale partners van de EU-Cost-Action619,
CPRO-DLO
1995-1996

Alsvervolg op project 852,wordt onderzoek voortgezet naar effecten van verhoging
van de atmosferische C0 2 -concentratie op de hergroei van Engels raaigras. Het
onderzoek richt zich op processen betrokken bij de C- en N-huishouding in de plant,
en de bodem, en heeft tot doel het integreren van processen op het niveau van
plantorgaan en veldgewas.
Werkplan Rhizolab: 1995 is het tweede volledige seizoen dat de vergelijking wordt
gemaakt tussen veldjes van Lolium perenne bij hoog en bij laag C0 2 -gehalte. Deze
experimenten worden verricht in tunnels op het veld en in het Rhizolab. In kasexperimenten wordt een aantal rassen getest op de interactie tussen C0 2 en opbrengst
vansnedes.
In het Rhizolab worden continue fotosynthese- en respiratiemetingen verricht onder
transparante overkappingen. Veldjes met hoge en lage C0 2 -gehalten worden gedurende het gehele groeiseizoen met elkaar vergeleken. De effecten van C0 2 op de
wortelgroei en de stikstofopname worden geregistreerd. De gegevens dienen ter
validatie van een simulatiemodel dat 'source'- en 'sink'-gelimiteerde hergroei van
gras beschrijft in reeksenvan opeenvolgende oogsten van bovengrondse biomassa.
De gegevens over boven- en ondergrondse gasuitwisseling (C02) worden daarnaast
gebruikt om de koolstofbalans van een grasland door het seizoen, en rond het tijdstip van maaien in kaart te brengen.
De resultaten van korte-termijnexperimenten aan individuele planten onder laboratoriumcondities worden verder uitgewerkt en tot wetenschappelijke publikaties
verwerkt. Met name betreft het 'steady-state'-labelingsexperimenten met 13C en 1 5 N,
waarin de verdeling van Cen Ntijdens de hergroei na maaien isbestudeerd.
De resultaten duiden op een geleidelijke overgang van voornamelijk 'sink'- naar
vooral 'source'-gelimiteerde groei. De verkregen informatie vormt een belangrijke
basisvoor de parameterisatievan bovengenoemd hergroeimodel.
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Effecten van C0 2 -toename en klimaatsverandering op beboste oppervlakken
die alleen via de neerslag water aangevoerd krijgen:effecten op de bodemfauna
10413
Projectleider(s):
M.J.Vreeken-Buijs
Medewerker(s):
L. Brussaard (LUW-TON),G.van der Boom,W. Willems
Samenwerking met:
LUW-vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer
Looptijd:
1993-1995
Dedrie grote, langlopende experimenten die in 1994gestart zijn worden voortgezet:
A) Litterbag-experiment (looptijd 2 jaar): strooiselzakjes met grove en met fijne
mazen (40 micron), gevuld met afgevallen berkeblad, afkomstig uit de C0 2 in
kassen werden op de CLIMEX-onderzoekslocatie te Risdalsheia (Zuid-Noorwegen)
uitgelegd in kassen, waarin vier verschillende klimaatsregimes waren aangelegd:
normale temperatuur, normaal C0 2 -niveau, gezuiverde neerslag (KIM-controle),
verhoogde temperatuur en verhoogd C0 2 -niveau, gezuiverde neerslag
(KIM-verhoogd), normale temperatuur enverhoogd C0 2 -niveau, normale neerslag
(EGIL-controle) en verhoogde (bodem) temperatuur, normaal C0 2 -niveau,
normale neerslag (EGIL-verhoogd). Doel is door middel van uitsluiting het effect
van microarthropoden op de afbraak en mineralisatie van strooisel van
verschillende kwaliteit, veroorzaakt door verhoging van het atmosferische C0 2 niveau, te bepalen en daarbij de eventuele effecten van die veranderingen op de
populatie-samensteling van de microarthropoden. leder halfjaar zal een deel van
de zakjes verzameld en opgeofferd worden. In het voorjaar van dit jaar zullen
nog extra zakjes worden uitgelegd voor het doen van kruisbepalingen en in een
open 'catchment' voor hetvaststellen van het 'dak-effect'.
B) Plant-opname-experiment (looptijd 2 jaar): Zaailingen van zachte berk (Betuia
pubescens) gepoot in potten met gedefauneerde, c.q. met microarthropoden
gerefauneerde grond, waarop 5g berkestrooisel gebracht isafkomstig uit bovengenoemde kassen, worden in vier kasjes opgekweekt onder acht verschillende
klimaatsomstandigheden (twee C02-niveaus, twee temperatuur regimes en twee
nutriëntenniveaus). Doel is het bepalen van het effect van microarthropoden op
de opname van nutriënten door jonge berkeboompjes onder verhoogde temperatuur en verhoogd C0 2 -gehalte van de lucht en bij verschillen in N-depositie. leder
half jaar wordt deze proef bemonsterd.
C) Mesokosmos-experiment (looptijd 2jaar): In kunststof dozen van 30 x 40 cm,
gevuld met humus, die gedefauneerd, c.q. met microarthropode gerefauneerd
zijn (mesocosmos), worden zes zeefjes, ieder gevuld met 2 g berkestrooisel,
afkomstig uit de bovengenoemde kassen, geïncubeerd (microkosmos). De
mineralisatie van stikstof in deze zeefjes of 'litterboxes' word periodiek bepaald
door deze in zogenaamde minilysimeters door te spoelen. Zo kan de mineralisatie
van berkestrooisel van verschillende kwaliteit en het effect van een compleet
bodemecosysteem in vergelijking met een ecosysteem zonder microarthropoden
op dit proces in de tijd gevolgd worden, leder half jaar vindt er een destructieve
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bemonstering van de dozen plaats en wordt het resterende drooggewicht
bepaald.
Ter ondersteuning van deze proef zal in de eerste helft van 1995 een extra
experiment worden uitgevoerd door H. de Ruiter, studente van de LUW, waarin
een verbeterde defauneringstechniek gebruikt zal worden.
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MISSIE ENTAAKSTELLING AB-DLO

BIJLAGE I

Missie en Taakstelling
De missievoor het nieuwe instituut wordt alsvolgt geformuleerd:
'Het bevorderen van bodemkwaliteit, duurzame en optimale plantaardige produktiesystemen en produktkwaliteit'.
Het nieuwe instituut zal op basis van een marktgerichte strategie binnen de kaders
van de missie onderzoek uitvoeren ten behoeve van de volgende doelgroepen:
- de overheid, in het bijzonder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij,
- het agrarisch bedrijfsleven,
- milieu-en natuurorganisaties,
- overheden en doelgroepen in ontwikkelingslanden,
- internationale organisaties, zoals EG,OECD,FAO,Wereldbank e.d.
Het richt zich op toepassing van inzicht en kennis en gebruikt daartoe een
fundamenteel-strategische benadering.
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PROJECTEN PER AFDELING
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BIJLAGE II

Vestiging Wageningen
Plantenfysiologie
Afdelingshoofd:
dr. S.C.van de Geijn
Lopende projecten:
10100, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109, 10111, 10112, 10113,
10114, 10116, 10117, 10118, 10119, 10120, 10121, 10122, 10123, 10124, 10125, 10129,
10130, 10131, 10133, 10134, 10135, 10136, 10137

Gewas- en onkruidkunde
Afdelingshoofd:
prof.dr.M.Kropff
Lopendeprojecten:
10200,10201,10202,10203,10204,10205,10206,10207,10208,10209,10210,10211,
10212,10213,10214,10216,10217,10218,10219,10220,10221,10224,10225,10226,
10228,10229,10231,10232

Grasland-en vegetatiekunde
Afdelingshoofd:
ir.H.G.vanderMeer
Lopendeprojecten:
10300,10301,10302,10303,10304,10305,10306,10307,10308,10309,10312,10313,
10314

Agrosysteemkunde
Afdelingshoofd:
prof.dr.ir. F.W.T. Penning de Vries
Lopende projecten:
10700,10701,10702,10703,10704,10705,10706,10707,10708,10710,10711
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PROJECTEN PER AFDELING

Vestiging Haren
Bodemecologie
Afdelingshoofd:
dr. P.C.de Ruiter
Lopende projecten:
10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10412, 10413

Bodem- en milieuchemie
Afdelingshoofd:
prof.dr.O.Oenema
Lopende projecten:
10500, 10501, 10503, 10504, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512,
10513, 10514, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10520, 10521, 10522, 10523

Bodem- en nutriëntenbeheer
Afdelingshoofd:
dr.ir. J.J. Neeteson
Lopende projecten:
10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 10610, 10611, 10612,
10613, 10614, 10615, 10616, 10617, 10618, 10620, 10621, 10622, 10623, 10624, 10625,
10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10638, 10640, 10641, 10642,
10653
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TELEFOONNUMMERS

BIJLAGE III

Telefoonnummers stafleden/programmacoördinatoren AB-DLO
Directie
dr.ir.J.H.J.Spiertz
dr.ir.J.J.Neeteson
dr. L.W. van Broekhoven

08370 -75750
050 -337204
08370 -75755

Afdelingsleiding
Vestiging Wageningen
Plantenfysiologie
Gewas-en Onkruidkunde
Grasland- en vegetatiekunde
Agrosysteemkunde

dr. S.C.van de Geijn
prof.dr.M.J. Kropff
ir. H.G.van der Meer
prof.dr.ir. F.W.T.Penning deVries

08370
08370
08370
08370

-75850
-75858
-75865
-75960

08370
08370
08370
08370
08370
08370
08370
08370

-75972
-75919
-75855
-75820
-75863
-75788
-75813
-75925

Programmacoördinatoren, voor zover geen afdelingsleiding
DLO-259
DLO-262
DLO-216
DLO-219
DLO-124
DLO-208
DLO-217
DLO-266

dr.ir. B.A.M. Bouman
dr. L.J.M,van der Eerden
dr.ir.A.J. Haverkort
dr. J.P.F.G.Helsper
dr.ir.J.J.M.H. Ketelaars
dr. P. Kuikman
dr. D. Kuiper
dr. L.A.P. Lotz

Vestiging Haren
Bodemecologie
Bodem- en Milieuchemie
Bodem- en Nutriëntenbeheer

dr. P.C.de Ruiter
prof.dr. O.Oenema
dr.ir.J.J.Neeteson

050 -337391
komt1mei'95
050 -337204

Programmacoördinatoren, voor zover geen afdelingsleiding
DLO-188
DLO-264
DLO-223
DLO-224
DLO-213

ir. P.A.I. Ehlert
dr.ir.J.Japenga
prof.dr.ir. P.A.C.Raats
dr.W. Salomons
dr. K.B. Zwart

050 -337305
050 -337511
-337352
-337512
050 -337316

08370
08370
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BIJLAGE IV

Lijst met afkortingen

AIO
ATO-DLO

Agricultural and Food Research Council
Stichting Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en
Bier
Assistent-onderzoeker in opleiding
DLO-Instituutvoor Agrotechnologisch Onderzoek

BCRS
BD
BION
BuZa

Beleidscommissie Remote Sensing
Biologisch-dynamische landbouw
Biologisch Onderzoek
Ministerie van Buitenlandse Zaken

CIMMYT

International Center for the Improvement of Maize and
Wheat, ElBatan (Mexico)
International Potato Center, Lima (Peru)
Centre de cooperation internationale en recherche
agronomique pour le développement/Department des
systèmes agro-alimentaires
Centrum voor Landbouw en Milieu
Centraal Onderzoeklaboratorium voor deWeefselkweek van
Tuinbouwgewassen
DLO-Centrumvoor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek

AFRC
AGRO-NIBEM

CIP
CIRAD/SAR

CLM
COWT
CPRO-DLO

DEA
DGIS
DLO
DLV

Diplôme d'étude approfondie
Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Dienst Landbouwvoorlichting

ECN
EEF
EU
EU-AIR

Energie-onderzoek Centrum Nederlanden
PSS-Equipe Exploitation Fourragère
Europese Unie
EUonderzoeksprogramma Landbouwkundig en Agroindustrieel onderzoek
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EKO
EMS
EPF
ESA
ESPAS

Ecologische teelt
PSS-Equipe modélisation des Systèmes
PSS-Equipe Production Fourragière
European Space Association
Experimental Soil Plant Atmosphere System

FOMA

Financieringsoverleg Mestonderzoek

GIS
GCM
GLW-DLO

Geografisch informatiesysteem
Global Circulation Models
DLO-Groep Landbouwwiskunde

HLB

Hilbrandslaboratorium voor Bodemziekten

IBN-DLO
IBSNAT

DLO-lnstituut voor Bosbouw en Natuurbeheer
International Benchmark Sites Network for Agrotechnology
Transfer
Informatie-Centrum Mestverwerking
DLO-instituut voor Veehouderij en Diergezondheid
Institut d'Economie Rural
Institute of Grassland and Environmental Research,
Northwyke (UK)
Informatie- en Kenniscentrum
Informatie- en Kenniscentrum Akker- en Tuinbouw, afdeling
Milieu, Kwaliteit-Techniek
Informatie- en Kenniscentrum Veehouderij, afdeling
Rundvee-, Schapen-en Paardenhouderij
DLO-lnstituut voor Mechanisatie,Arbeid en Gebouwen
Interactieve Meervoudige Doelprogrammering
Institut Mondial du Phosphate
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (Den Haag)
DLO-lnstituut voor Plantenziektekundig Onderzoek
International Rice Research Institute, LosBanos (Filipijnen)
Instituut voor Rationele Suikerproduktie
Institut Scientifique pour la Formation et la Recherche
Approfondie
Informatica & Statistiek
International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences
Institut Technique desCéréaleset des Fourrages

ICM
ID-DLO
1ER
IGER
IKC
IKC-AT-MKT
IKC-V-RSP
IMAG-DLO
IMDP
IMPHOS
IOV
IPO-DLO
IRRI
1RS
ISFRA
l&S
ITC
ITCF
LAN
LBO
LECSA-INRA

IV-2

LocalArea Network
Stichting Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Laboratoire des Etudes Comparatives desSystèmesAgrairesInstitut National des Recherches Agronomiques
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LEI-DLO
LNV
LNV-AT
LNV-DWK
LNV-MKG
LUW

DLO-Landbouweconomisch Instituut
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Akker- en Tuinbouw-LNV
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht-LNV
Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid-LNV
Landbouwuniversiteit Wagegeningen

MJPG

Meerjarenplan Gewasbescherming

NAK

NRLO
NWO

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en
Pootgoed van Landbouwgewassen
National Agricultural Research Centre
Nederlands Graancentrum
Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek
Nederlands Meststoffen Instituut
Nederlands Oecologisch Instituut
Nationaal Onderzoeksprogramma
Nederlandse Organisatie voor Energiebezuiniging in de
Maatschappij
Nationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek
Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

OIO
OECD

Onderzoeker in opleiding
Organisation for EconomieCooperation and Development

PAGV

Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Programma CommissieTechniekontwikkeling Bodemonderzoek
Programma Commissie Bodembescherming
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Proefstation voor de Fruitteelt Wilhelminadorp
Plantenziektenkundige Dienst
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en
Paardenhouderij
Proefstation voor deTuinbouw onder Glas
Produktschap voor Siergewassen

NARC
NGC
NIOO
NMI
NOI
NOP
NOVEM

PBB
PBN
PCTB
PCBB
PBG
PFW
PD
PR
PTG
PvS
RIKILT-DLO
RIVM
ROC

DLO-Rijkskwaliteitsinstituutvoor Land-en Tuinbouwprodukten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Regionaal Onderzoekscentrum
IV-3
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RUG
RUL
RUU

Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
Rijksuniversiteit Utrecht

SARP
SC-DLO
SCRI
STW

Simulation and SystemsAnalysis in Rice Production
DLO-Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het
Landelijk Gebied
Scottish Crop Research Institute
Stichting Technische Wetenschappen

TDR
TFDL-DLO
TPE
TV-LUW

Time Domain Reflectometry
Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
Theoretische Produktie-ecologie (LUW)
Tropische Veehouderij (LUW)

USDA
UVA

United States Department of Agriculture
Universiteit van Amsterdam

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Vrije Universiteit
Ministerie vanVerkeer en Waterstaat

VU
V&W
WARDA (ADRAO)
WOTRO

IV-4

West Africa Rice Development Association (Association de
Développement du RizenAfrique de l'Ouest)
Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen

