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CABO

Woordvooraf

Het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO) neemt binnen het landbouwkundig
onderzoekeencentraleplaatsinopdevolgendeonderzoeksterreinen:gewasgroeien-produktie,totstandkomingenhandhavingvanproduktkwaliteit,geïntegreerdebestrijdingvan onkruiden en het beheer van graslandvegetaties envegetaties inwatergangen en, last but not least,
deontwikkelingvanecologisch eneconomisch duurzamevormenvanlandbouw inNederland
en in ontwikkelingslanden.
Inhet onderzoekplan voor 1989iseenbelangrijkere plaatsingeruimd voor het onderzoek
naar de kwaliteit van sierteeltprodukten, bouwplanvraagstukken in de akkerbouw en relaties
tussen landbouw en milieu.
Kenmerkend voor CABO-onderzoek iseen fundamentele benadering van complexe problemen.Door het gebruikvankwantitatieve methoden (onder meer simulatie en interactieve
doelprogrammering) wordt experimentele kennis geïntegreerd en toepasbaar gemaakt voor
het beleid en de praktijk.
Door samenwerking metuniversitairevakgroepen, DLO-instituten,proefstations eninstituteninhetbuitenlandwordtbundelingvanexpertiseenonderzoekscapaciteit nagestreefd en
wordt tevens de kennisoverdracht versneld.
Ikhoop dat ditwerkplan het zichtopde onderzoeksactiviteiten vanhet CABO vergroot.

Dr.ir.J.H.J.Spiertz
Directeur
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J.W.Eikhoudt, Hoofd
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Vervolg
Onderzoeksfaciliteiten

publiciteit,redactieen informatie
dr.L.A.M.vanderHeijden, Hoofd
mw. drs.J.M.Braber
mw.P.E.M.Geurts-Jeuken, Hoofd Bibl.
mw. M.G.de Bie
J.Engelsman
foto- en filmdienst
P.R.Stad, Hoofd
F.D.Klinge
D.Vermeer
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Afdeling Biochemieen Fysiologie

Hoofd
H.M.Dekhuijzen
Plaatsvervangend hoofd H.Breteler
Biochemische aspectenvanverschilleninbewortelingvanin-vitro gekweekt
plantmateriaal
731
Projectleiding:
Samenwerking met:

M.Benschop (gedetacheerd bijCOWT)
PBSG

Erissteedsgestreefdnaareensysteemwaarineengoedeeneenslechtwortelende scheut met
elkaarvergelekenkondenworden.Echternavelevermeerderingscycliverandert descheutdie
slechtwortelsvormtineenscheutdiewelgoedewortelsvormt.Hierdoor worden deverschillen minimaal. Tot nu toe is steeds gebruik gemaakt van twee klonen van de appel cv Elstar.
Het bewortelingspercentage ligt nubijbeiden rond de 90%.Het bewortelingsonderzoek met
deze Malus cvwordt inhetwerkjaar afgesloten met een publikatie.
Voor debestudering van de celbiologische en moleculair-biologische achtergrond van de
regeneratieprocessenbijwortelsishetnodigeenmodelsysteemteontwikkelen,waarbijscheutenzeermakkelijkwortelsvormen(bijvoorkeur 100%)enscheutendieditabsoluutniet doen
(bijvoorkeur 0%).Het onderzoekzalzichrichtenophetzoekennaareendergelijk modelsysteemvoor een houtiggewas.Dit zalinoverlegmet Boskoop gebeuren. Nagegaanwordt welkefactoren eeneffect uitoefenen ophetvormenvanwortels enophet bewortelingspercentage.Het onderzoek aandeappelonderstam M9,eenEuropees samenwerkingsproject, zalwordenvoortgezet. Deprotocollen en dewerkplannen voor 1989worden inoktober vastgesteld.
Derolvannitraatenorganischeverbindingen indeosmoregulatiebijdegroeien
ontwikkeling van groentegewassen
703
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

De accumulatievannitraat door groentegewassen wordt mogelijk (gedeeltelijk) gereguleerd
doorprocessenaanhetvacuolemembraan,detonoplast.Dekinetiekvandenitraatopname zal
daaromwordenbestudeerd aangeïsoleerdevacuolenuitbladeren vantweeslarassen,diesignificant verschilleninnitraataccumulatie.Deinitiële nitraatconcentratie nadeisolatievanvacuolenendeleksnelheidwordenbepaald.Deopnamevannitraatdoor detonoplastwordtbe-
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studeerd inafhankelijkheid vande interne enexterne nitraatconcentratie, depH, de beschikbaarheid van energie tijdens de incubatie en de lichtintensiteit waarbij de planten zijn opgekweekt.Daarnaast zaldeefflux vannitraatuitdevacuolenworden bestudeerd.
De accumulatievannitraat door planten isomgekeerd evenredig met de concentratie van
organische zuren,met namemalaat.Daarom zalookdekinetiekvandemalaatopname onder
verschillende omstandigheden worden bestudeerd.
Om meer inzicht in de fysiologische betekenis van de nitraataccumulatie te krijgen en de
rasverschillen te kunnen verklaren, wordt de concurrentie tussen nitraatopname en de opnamevanmalaat door de tonoplast bestudeerd. Er zalworden getracht om aan de handvan de
resultaten van compartimentalisatie- en opname-experimenten een influx-efflux-model voor
transport vannitraat en malaat overdetonoplast opte zetten.
Cel- enmoleculair-biologisch onderzoek naarwortelvorming;eenverkenning
768
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.Breteler,vacature
M.J.H.Jansen,M.H.M.Visser
CPO,KUN(vakgroep Moleculaire Plantenfysiologie),COWT

Hetdoelvanhetonderzoekisdecelbiologischeenmoleculair-biologische achtergrondvande
verschillen inde wortelvorming in-vitro tevinden.Deze kennis kan toegepast worden om de
wortelvorming tebesturen door ingrepen inde expressievanhetgenoomvande plant.
Begonnen wordt met het toetsen van kwantitatieve en kwalitatieveverschillen in de wortelvormingvanenkeleappelrassen.Er zalaandacht besteedwordenaandifferentiële hybridisatie: het vinden van m-RNA's die gekoppeld zijn met wortelvorming en/of genprodukten.
Genprodukten zullen gescheiden engezuiverdworden met elektroforese, HPLC ofGC-MS.
Effectvanfluctuerende klimaatfactoren opdefotosynthesevankasgewassen
694
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

In1989zullendeexperimentele gegevenstenaanzienvansnellelicht-enC02-wisselingennaderuitgewerktworden. Metdezegegevenszaleenbiochemisch modelvoor bladfotosynthese
getoetstworden enzonodiggemodificeerd worden.
De meetopstelling zalzodanigaangepast worden dat het mogelijk wordt fotosynthesemetingenteverrichten na snelletemperatuurwisselingen. Ook degegevens diemet deze experimentenverkregen worden,zullengebruikt worden omhet bladfotosynthesemodel te toetsen
enzonodigte verfijnen.
Heteffectvanwatertekort opdegroeienontwikkelingvande peulenvan
leguminosen
687
Projectleiding:
Samenwerking met:

H.M. Dekhuijzen,D.R.Verkerke
RUG(vakgroep Plantenfysiologie)

De groei en ontwikkeling van peulwanden en zaden doorloopt verschillende stadia. De snel-
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heidwaarmee de stadia doorlopen worden, issterk afhankelijk van uitwendige omstandighedenzoalstemperatuurenvochtvoorziening.Onderinvloedvanhogeretemperaturenwordtde
veroudering van depeulwanden versneld.
Parametersvoor deveroudering zoalsfotosynthese, ademhaling, chlorofylgehalte, chlorofylfluorescentie en elektrolytlek zijngemeten aan Viciafabacv.Minica.
De resultaten zijnverwerkt enworden samengevat ineen publikatie.
Deinvloedvanwatergebrekopdegroeienontwikkelingvandeplantwordtnagegaan.Hiertoewordt aanveldbonenplanten opvoedingsoplossing indeklimaatcel,delengtegroei (strekkingsgroei)vandelenvandevegetatieve topenvan dejongepeulen aan de onderste knopen
continu gemeten met verplaatsingsopnemers. De beschikbaarheid van water voor de plant
wordt gevarieerd door toediening van PEG (polyethyleen-glycol) aan de voedingsoplossing.
Uitdegroeimetingen moetblijken ofdehypothesejuistis,datpeulgroei doorwatertekort relatiefweiniggeremd ofzelfs gestimuleerd wordt tenopzichtevandegroeivande vegetatieve
top.Aanonderdelenvanvergelijkbare plantenwordenwatertekortparametersgemeten.Deze
wordengerelateerd aandegemeten groeiparameters.
Kwantitatieve bepalingvanCalcium inplantaardige cellen
732
Projectleiding:
Samenwerking met:

H.M.Dekhuijzen
IBVL,TFDL

Calciumspeelt zeerwaarschijnlijk eenrolindeverouderingvanpeulwanden.Het doelisom
calcium op celniveau gedurende de veroudering vanpeulwanden en tijdens de ontwikkeling
van aardappelspruiten te bepalen. Door methodische problemen bij deTFDL isde calciumbepaling in cellen van aardappelspruiten en in peulwanden van Viciafaba in 1988sterk vertraagd. Het is te verwachten dat deze moeilijkheden in het laatste kwartaal van 1988worden
opgelost.Daaromzijndebepalingen,diein 1988uitgevoerd hadden moetenworden,verschovennaar 1989.
Deethyleengevoeligheid enhoudbaarheidvansnijbloemen
705
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Th.M.Elzenga
H.Overbeek
Sprenger Instituut

Devoorbehandeling met zilverthiosulfaat (STS) voorkomt eenvroegtijdige verwelkingvan
anjersnijbloemen. Het anionisch zilvercomplexverhindertwaarschijnlijk debindingvan ethyleen aan de receptor, en blokkeert daarmee het werkingsmechanisme van dit verouderingshormoon.Zilverionenkunnendusdienenalseen"marker"voorlokalisatievande ethyleenreceptor op membranen.
Hetdichtheidscentrifugatie ineencontinuesucrosegradiënt zullendemembranen worden
geïdentificeerd en getoetst op aanwezigheid van zilver. Competitie-experimenten tussen de
bindingvanzilver enethyleenophetreceptoreiwit (of eiwitten) indemembraanfractie zullen
plaatsvinden.
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Oorzakelijk verbandtussenmembraaneigenschappen en kwaliteitvan
sierteeltprodukten
735
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Th.M.Elzenga
M.Verbeek
PBN

Afgesneden stengels metbloemen enbladerenvanAlstroemeria vertonen snelbladvergeling
tijdens hetvaasleven.Bladvergelingisnadeligvoorde kwaliteitvanhetgeoogsteprodukt. De
afgesnedenbloeistengelswordengebruiktvoordebestuderingvandeverouderingvanhetvegetatieveblad,waarbij aandachtbesteedwordtaandeveranderingen in membraansamenstellingen-functie tijdens ditproces.
Inditeersteverslagjaar zijndevolgendefysiologische veranderingentijdens de bladveroudering bepaald:
- afname vanchlorofyl en carotenoïdengehalte;
- vermindering vandeverzadigingvanvetzuren;
- veranderingen vandeverhoudingtussensterolen fosfolipiden.
In 1989zaldebeschrijving vanontwikkelingvanbloemen,zaaddozen enbladvergeling onder verschillende behandelingen (licht/donker, GA3-voorbehandeling, nutriëntenaanbod)
worden afgerond. Ook de beschrijving van deveranderingen in membraansamenstelling van
totaalmembranen wordt gecompleteerd. De indrukbestaat dat het optredenvan veroudering
samenhangt met desource/sink-relatie tussenblad enbloem enveroudering van de relatieve
sterktes hiervan tijdens verschillende behandelingen. Om dit te kwantificeren zaleen balans
worden opgemaakt van de belangrijkste nutriënten, N-componenten en assimilaten. De aandacht zal daarna vooral worden gericht opbestudering van de opnamekarakteristieken voor
sucroseenaminozurenvanbladponsjes enprotoplasten,waarbijdeopnamecomponenten, actief transport en diffusie, en de membraanpotentiaal worden bepaald.
Integratievanfysiologische modellentenbehoevevandeoptimalisering vande
kasteelt
763
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Het beoogde integrale gewasgroeimodel isbestemd om,inaldan niet aangepaste vorm, deel
uit te makenvanbesturingssystemen inde kasteelt, omgebruikt teworden als onderzoeksinstrument, en om als hulpmiddel te dienen bij het begrijpen van de fysiologie van de gehele
plant.
Er zal gewerkt worden aanverdere uitbouwvan het integrale gewasmodel. Submodellen
(metnamevoor de drogestofverdeling enwaterhuishouding) enhettotalemodelzullengevalideerdworden.Allesubroutines(voorbeschrijvingvanfysiologische enfysische processen en
voor hulptaken) worden gestandaardiseerd, en er wordt begonnen met het opzetten van een
bibliotheek van submodellen. In samenwerking met deTFDL wordt onderzoek gedaan naar
het soort expertsysteem dat toegepast kanworden op het gebied vansimulatiemodellen voor
de kasteelt.
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Groeiregulatievande bloemknopopening
762
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Problemen bij debloemknopopening vande rode roos cv."Madeion"vormen de directe aanleiding tot onderzoek naar de processen die bepalend zijn voor een wel of niet succesvolle
bloemknopopening.
Een uitgebreide literatuurstudie zaleenaantalvragenmoeten beantwoorden, zoals:
- Hoe ishetverschijnsel goed te beschrijven?
- Hoe ishetverschijnsel voorspelbaar opte roepen?
- Opwelkniveau zalhetprobleem ineerste instantieworden aangepakt?
De oorsprongvandeproblemenwordt geachtinde osmoregulatie teliggen.Ditbiedt een
scalavan ingangen,bijvoorbeeld osmotisch actieve componenten, waterhuishouding, regulatievanbeide en eigenschappen vanmembranen envan celwanden.
Oriënterend onderzoek naar heteffectvanlichtkwaliteit opgroeienontwikkeling
van sierteeltgewassen
723
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

F.M.Maas
A.G.M.Broekhuijsen
LBO,PBN,LUW(vakgroep Plantenfysiologisch Onderzoek)

Het doelvanditproject isdemogelijkheden totsturingvandemorfogenese vanplanten door
veranderingeninhetlichtklimaatteonderzoeken.Denadrukzalhierbijindeeersteplaatsgelegenzijn opde rolvanlicht bijdebloemvormingvansierteeltgewassen. De inventarisatie en
analysevanliteratuurgegevens overdefysiologische achtergrondenvaneffecten vanlichtkwaliteit en -kwantiteit en het tijdstip van de lichtbehandeling op de bloemvorming bij planten
wordtvoortgezet.Na installatievandevoor ditproject bestemde klimaatkamerwordt begonnen met experimenteel onderzoek naar derolvanlichtbijdebloemvormingvan rozen.
Indeeerstefasevanhetonderzoekzaldeselectievaneengeschikterozecultivar plaatsvindenuiteenaantalcultivarsdiegevoeligzijnvoorbloemknopabortie (loosvorming)onderlichtarmeteeltomstandigheden.Indezeeerstefasezalhetverbandtussenlichtkwantiteit enbloemknopabortiewordenbestudeerd samenmetenigegroeiparametersenparametersvanhetkoolhydraatmetabolisme (o.a. zetmeel- en suikergehalte) van de rozeplant. Voor het verkrijgen
vanuniformuitgangsmateriaalwordtuitgegaanvanophetCABOondergeconditioneerde omstandigheden opgekweekte rozestekken. Opbasisvanresultatenvan deze eerste fase zal een
lichtconditiewordengekozenwaarbij-onderwitlicht-eengrootpercentage bloemknopabortie optreedt en zal onder deze omstandigheden worden gekeken of en hoe verandering van
lichtkwaliteit bij gelijkblijvende lichtkwantiteit de groei en bloemvorming van rozen beïnvloedt. Hierbij zullen naast groeiparameters ook parameters voor het koolhydraatmetabolismeworden bestudeerd.
Alshet mogelijk blijkt omdoorveranderingen inlichtkwaliteit debloemproduktie vanrozentebeïnvloeden,zullendergelijkeexperimenten-inoverlegmetonderzoekersvandeproef-
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stations in Aalsmeer en Lisse -ook met andere sierteeltgewassen (bijvoorbeeld lelie en iris)
worden uitgevoerd.
Morfogenese enstofverdeling vankasgewassen inrelatietot hetkasklimaat
733
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

De modellering van drogestofverdeling in ongedetermineerd groeiende kasgewassen, zoals
komkommer, isnog zwak onderbouwd. De drogestofverdeling inkomkommerplanten wordt
onderzocht inrelatie tot de groeivandevruchten. De invloedvan de temperatuur op depotentiële vruchtgroei (groei bij niet-limiterende fotosynthese) zal gekwantificeerd worden.
Hiervoor wordt, na enkele aanpassingen, gebruik gemaakt van de opstellingvan Dekhuijzen
en Verkerke voor temperatuurregeling van Viciafaba peulen. Er zal oriënterend onderzoek
plaatsvindennaar celaantal,celgrootte ensuikergehaltevandevruchten.Ditkan mogelijkhedenbieden omdevruchtgroei opeen meer verklarendewijze te simuleren.
Naastditexperimenteel onderzoek zalhetsimulatiemodelvoordrogestofverdeling verder
ontwikkeld worden en zullen de experimentele resultaten erinverwerkt worden.
Kiemrusten houdbaarheidvanzaai-uien
697
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

P.Miedema
G.C. Kamminga
IBVL,SI,IVT,PAGV

De mate van kiemrust van uien, dat wil zeggen de tijd tussen oogst en zichtbare spruitgroei
wordtbeïnvloed door het genotype en door milieufactoren voor en na de oogst.Doelvan het
onderzoek isdefysiologische achtergronden te onderzoekenvandeverschillenin spruitgroei
diehieraan tengrondslag liggen.
Onderzocht worden de relatie tussen rust en de afmetingen van de spruit bij de oogst, de
invloed van het wortelstelsel op de spruitgroei en de relatie tussen spruitgroei en de osmotischewaarde van het celvochtvan debolonderdelen spruit,bolstoel enbolrokken. Met in-vitro cultures van spruitexplantaten wordt nagegaan welke factoren tot rust en welke factoren
totgroeileiden.Daartoe zalheteffect vanmediametverschillen inmineralevoeding, suikers
engroeiregulatoren worden getoetst.
Onderzoek over deresistentievanonkruidentegen herbicidendiede
fotosynthese remmen
645
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

WERKPLAN 1989

CABO

Resistentie van onkruiden tegen herbiciden neemt toe,vooral tegen triazinen diejaarlijks in
demaïs-enfruitteelt wordentoegepast.Dein1987begonneninventarisatievandezeresistentiezalin 1989slechts opbeperkte schaalwordenvoortgezet, enerzijds omdat voor een totaal
overzicht de middelen ontbreken, terwijl anderzijds uit steekproeven duidelijk is geworden,
dat deze resistentie al zeer algemeen isverbreid. Verder zalin dit project opnieuw aandacht
worden besteed aan de resistentiefactor die tussen resistente en gevoelige biotypen bestaat,
vooralvanwege degroteverschillen die er zijngevonden tussengeïsoleerde chloroplasten en
intacteplantenvandeze biotypen. Inaansluiting daarop zalook kruis-resistentie tegen andere herbiciden die de fotosynthese remmen naderworden bestudeerd.Ten slotte zal degroeikrachtvanresistente engevoeligebiotypenwordenvergeleken metbehulp van fotosynthesemetingen.
Ontwikkelingvanmethodenvoorfluorescentiemetingenaanintacte bladeren
744
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.LP.vanOorschot
P.H.vanLeeuwen
LUW(vakgroep Plantenfysiologisch Onderzoek),RUG,
IPO,SVP,TFDL

Fluorescentiemetingen na een donkerperiode kunnen als diagnose dienen omvast te stellen
ofplanten resistent zijn tegen remstoffen vanhet elektronentransport inde fotosynthese. Ze
kunnenookkwantitatievegegevensopleverenoverderemmingvanditproces.Fluorescentiemetingen met gemoduleerd licht kunnen onder normale lichtomstandigheden worden uitgevoerd.Dezekunneninzichtverschaffen inanderedeelprocessenvandefotosynthese enstressfactoren die daarop invloed uitoefenen. Beide doelstellingen van dit project kunnen echter
nietmetdezelfde apparatuurverwezenlijkt worden,omdatmetgemoduleerd lichtgeenkwantitatievebenaderingvanderemmingdoor herbiciden mogelijk lijkt. Voorlopigwordt daarom
gekozenvoordeverdere ontwikkelingvanmetingenvandefluorescentie-inductie naeen korte donkerperiode.
Deinvloedvantoevoegingen opdepenetratievanherbiciden inplanten
665
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.deRuiter
E.Meinen,A.J.M. Uffing
AKZOChemie B.V., TU München

Erwordtverklarendonderzoekuitgevoerd aangaandedewijzewaaropdeformuleringvaneen
herbicidedetoxiciteitvanhetherbicidebeïnvloedt.Daartoewordenexperimenten uitgevoerd
met intacte planten, losse cellen en protoplasten en geïsoleerde cuticula's van planten. Het
laatstevindt plaats insamenwerking met deTechnische Universiteit München.
Hetverloopvande in 1988gestarteveldproef overkweekgrasbestrijding door glyfosaat in
combinatie metbiologisch afbreekbare uitvloeierswordt in 1989verder gevolgd.
Insamenwerking met AKZO Chemie B.V.wordt nagegaan in hoeverre er een relatie bestaat tussen de chemische eigenschappen van een pesticide en de chemische eigenschappen
van aan het pesticide toegevoegde stoffen. Tevens zal in samenwerking met AKZO Chemie
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B.V.worden nagegaan of bij een aantal veel gebruikte herbiciden de toevoeging van relatief
veel minerale olie kanworden vervangen door een kleine hoeveelheid uitvloeier.
Naar aanleidingvan develeverzoeken ominformatie zullen in 1989naast wetenschappelijkepublikaties ook een aantalvoorlichtende publikatiesworden geschreven.Tevens zal een
oriënterende studiewordenuitgevoerd overhetontwerpenvannieuweherbiciden oprationelegronden ("herbicidedesign").
Fysiologischonderzoek metbetrekkingtotverminderdeventilatieindekasteelt
621
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

P.A.C.M.vandeSanden
F.H.M.Ammerlaan,P. Brouwer
PTG,LUW(vakgroep Tuinbouwplantenteelt)

Het project istoegespitst oponderzoek naarde effecten vandeluchtvochtigheid en deosmotische potentiaal van de voedingsoplossing op de groei en stressbestendigheid van komkommerzaailingen.Aandehandvandeeindrapportagezalineenevaluatiebekekenwordenofbepaalde aspecten uit het onderzoek nader uitgewerkt worden. Hierbij wordt gedacht aan een
kortlopendevervolgstudie,waarinderelatietussengroeienfysiologische parameters (bijvoorbeeld turgorregulatie) nader wordt uitgewerkt.
Invloedvanbeperkt nutriënten-enzuurstofaanbod opdegroeienontwikkelingbij
deteelt invoedingsoplossingen
704
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

B.W.Veen
J.A. Bijleveld,J.J.Uittien
IB,PTG

Bijdebestuderingvandeinvloedvanzuurstofgebrek ophetfunctioneren vanplantewortelsis
tot nu toevoornamelijk aandacht besteed aankorte-termijneffecten. De aandacht zalhet komendejaarwordenverschoven naaraanpassingen oplangeretermijn,waarbijvooral gekeken
wordt naar:
- -morfologische aanpassingen;
- -effecten vanverhoogde nitraatreductase-activiteit;
- -de efficiëntie vanhet zuurstofgebruik inrelatie tot wortelactiviteiten.
De invloed vanbeperkte nitraatvoorziening op groei en drogestofverdeling isvoornamelijkinhetvegetatieve stadiumbestudeerd metspruitenwortelalssinksvoorkoolhydraten.Bij
het beschikbaar komenvan de klimaatkamer zalook de mogelijkheid worden benut omstofverdelingover spruit,wortel envruchten tebestuderen. Verwachtwordtdat de installatievan
een substraatteeltopstelling en de automatisering ervan de nodige tijd zullen vergen.
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Enzymatische immunotoetsenvoor planteregulatoren
671
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

CR.Vonk
E.Davelaar
LBO

Op dit moment zijn verschillende monoklonale antilichamen tegen planteregulatoren commercieel verkrijgbaar. Deze commerciële antilichamen worden vergeleken met de door ons
verkregenmonoklonale antilichamen,waardoor ereenzekerekwaliteitswaarde aanhet eigen
materiaal kanworden toegekend. Voor deuitvoeringvan de immunotoetsen iseen regelmatige aanmaak nodigvan koppelingsprodukten van synthetische planteregulatoren met KHLeiwit.Immunologische toetsenwordenuitgevoerdvoorheteigenonderzoek eneventueel met
materiaal afkomstig van derden. Aan gebruikers van immunologische toetsen zal instruktie
worden gegeven.
Cytokininebiosynthese inbolgewassenonder normaleenlichtarme
omstandigheden
708
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

CR. Vonk
E.Davelaar
LBO

Onderlichtarmeomstandigheden kanbijdebolirisbloemknopverdrogingoptreden.Bijdeassimilatenverdeling onderverschillende lichtomstandigheden spelen de cytokininen indebolbodemeenbelangrijke rol.MicrosoomfractiesuitdebolbodemsvanIrisendeknollenvanHelianthuskunnenhetcytokininezeatine(Z)omzettentoteenallylischgebondenfosfaat (ZAP).
Doordat enzymenfosfaat vanhet ZAP afsplitsen kan hetvoorkomen vanvrijZ inhet bolmateriaalverklaard worden.
In het afgelopen verslagjaar zijn de laatste proeven over de biosynthese van dit ZAP gedaan.Een voor deze omzettingverantwoordelijk eiwitkonuitbeide gewassenworden geïsoleerd. Deze gegevens,waarvan een gedeelte reeds op schrift staat, zullenvoor publikatie gereedgemaaktworden.Dereeds eerder gevondenengepubliceerde hogeconcentratievanhet
cytokinineisopentenyladenine (ióAde)inIrisdoetvermoedendatereenomzettingvanditcytokininenaarzeatineplaatsvindt.Geziendeontdekkingvanhetallylischgebondenzeatinekan
verwachtworden dat de omzettingvanióAdenaar Z andersverloopt dan totnutoeindeliteratuuroverditonderwerpwordtgesuggereerd.DitaspectvandebiosynthesevanZ zalonderwerpvanstudie zijn.
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AfdelingGewas-en Graslandkunde

Hoofd
S.C.vandeGeijn
Plaatsvervangendhoofd H.G.vanderMeer
Analysevanfactoren diehetschietenvaneenaantalvollegrondsgroenten bepalen
724
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

R.Booij
E.J.J. Meurs
PAGV

De mate van beschikbaarheid van geconditioneerde klimaatruimten maakt het noodzakelijk
een aantalvan devoor 1988geplande proeven overmeerderejaren te spreiden.
In 1989zalhetonderzoekwordenvoortgezetaanknolselderij,waarbijinhoofdzaak het effect van de temperatuur wordt geanalyseerd. De volgende onderdelen zullen hierbij in beschouwingworden genomen.
- Onderzoek naar de gevoeligheid voor de bloei-inducerende temperatuur (8-12°C) in afhankelijkheid vanhet ontwikkelingsstadium van deplant.
- De invloedvanhogetemperatuur (30°C)naeenbloei-inducerende temperatuurbehandelingopdebloeirealisatie (devernalisatie).
Het ismogelijk opeen eenvoudigewijze de temperatuur vanhet deelvandeplant waarin
zichhetvegetatiepunt bevindt tereguleren,onafhankelijk vandeomgevingstemperatuur. Allereerstwordtnagegaan inhoeverre het effect vanzoaangelegde temperaturen overeenkomt
met de resultaten welke zijn verkregen in de klimaatkamers. Mocht deze methode voldoen,
danzaldezewordengebruiktvoordestudievanheteffect vanfluctuerende temperaturen. De
onder geconditioneerde omstandigheden verkregen effecten van temperatuur worden gebruiktvoor de ontwikkelingvaneenmodel.Omhet model tekunnen toetsen zalinhet voorjaarvan 1989deinvloedvan"natuurlijke"omstandigheden opdebloei-inductieworden nagegaan.
Verbandtussengroeienactiviteitvanwortels,bodemfactoren engewasgroeiin
modelopstellingen
657
Projectleiding:
Samenwerking met:

S.C.vandeGeijn,A.L.Smit,J.Groenwold
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),IB
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Alsaanvullingopderesultatenvan 1988zalineenkasproef heteffect vaneenlagebodemtemperatuur en/of eenlagegroeipunttemperatuur opdebeginontwikkeling vancichorei worden bestudeerd.
Indemodelopstelling zalbijtarwe dewortelontwikkeling langsdewandvanronde observatiebuizenwordenvergeleken met dievanvierkantebuizen.Tevenszalindeze proef het effectvan lagebodemtemperaturen opde ontwikkelingvanhetwortelstelsel en hetgewasworden onderzocht.
Naasthet experimentelewerkzullendevoorbereidingen voorhet totstand komenvanhet
rhizotronveel aandacht blijvenvragen.Daarnaast zullende onderzoeksplannen hiervoor naderuitgewerkt worden.
Modeltheoretisch enexperimenteel onderzoek naar deoorzakenvan
opbrengstvariabiliteit bijveldbonenenerwten
709
Projectleiding:
Samenwerking met:

C.Grashoff
PAGV

Het simulatiemodelvoorveldbonen (opbasisvanhetmodelvanTen Berge enJansen)wordt
toegepastbijeenverklaringvoordeverschilleninopbrengstniveau en-variabiliteitvanhetgewas tussen groeiplaatsen met en zonder capillaire opstijging van grondwater. Het simulatiemodel voor erwten zalworden toegepast bij een verklaring voor de verschillen in opbrengst
tussen "natte"en"droge"jaren.
Aansluitend aande tweegewaskundigepublikaties opbasisvanhet Nederlandstalige rapport over opbrengstvariabiliteit zullen een derde (gewasfysiologische) envierde (modelmatige)publikatie worden afgerond. Een publikatie over opbrengstvariabiliteit bij erwten wordt
voorbereid opbasisvanderesultatenvanproevenmetberegeningenondersteuningbijditgewasin 1986en 1987.
Experimenteel enmodelmatigonderzoekvoordeprognosevanproduktiviteit en
opbrengstvariabiliteit vanveldbonenenerwten inEG-landen
710
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

C.Grashoff
I.Ouwerkerk,J.A. KleinHuize
PAGV, EC-JFBT-Network

In 1989zal op De Eest als onderdeel van het EC-Joint Field Bean Trials Network een veldproef worden aangelegd met 25veldbonerassen dieverschillen ingehalten aan eiwit en antinutritionele factoren (ANF).Dezeproefwordt aangelegd optwaalf lokaties in West-Europa.
DoelvandeCABO-participatie hierbij isoverzicht te krijgenvandevariabiliteit in opbrengst
en-kwaliteit (koolhydraat-, vet- en eiwitsamenstelling; gehalte aan ANF) in samenhang met
variaties in milieufactoren (temperatuur, vochtvoorziening, straling).Hierbij zal onder meer
worden samengewerkt met het Scottish Crop Research Institute (SCRI) te Dundee en het
ILOBte Wageningen. Omdat tussen deverschillende internationale proeflokaties de samenhangtussen milieufactoren, groei en ANF-niveau complexzal zijn en omdat in deze proeven
alleeneindopbrengsten kunnenworden geanalyseerd zaldaarnaast opDe Bouwingeenveld-
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proefwordenaangelegdmeterwtenofveldbonenenverschillendeexperimenteel aangebrachteverschillen ingroei- enafrijpingsomstandigheden. Doel hiervan isgedurende het groeiseizoen het assimilatenreserveniveau, de drogestofverdeling en ANF-niveaus te bestuderen.
Kwantificeerbare relatiestussenmilieufactoren, reserveniveau en kwaliteitsaspecten bi
Gewasfysiologischensimulatie-onderzoeknaardeproduktiecomponenten,het
opbrengstniveau endeoogstzekerheidvankoolzaad
751
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

B.Habekotté,W.J.M.Meijer,J.Goudriaan (LUW)
H.G.Smid
NGC

Een beginwordt gemaakt met deverdere ontwikkelingvan eenmodelvoor simulatie van de
gewasgroeivan winterkoolzaad.
Een veldexperiment wordt uitgevoerd voor het verkrijgen van noodzakelijke informatie
voordemodelontwikkeling.Tevenszalinditveldexperiment deinvloedwordennagegaanvan
deassimilatenvoorzieningper hauw(indefase vanbegingroei) opde hauw-en zaadzetting.
Ondergeconditioneerdeomstandighedenvindtoriënterendonderzoekplaatsnaardebladafsplitsingssnelheid en bladoppervlakontwikkeling (fytotron) en naar de hauwontwikkeling
vanverschillendevertakkingvanwinterkoolzaadplanten (kas).

Gewasfysiologisch onderzoek naardeinvloedvanbodempathogenen en
abiotischestressfactoren opdegroeivanaardappelen
757
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Aan dehandvan eenvoorafgaande literatuurstudie werdbesloten omhet biotische-stressonderzoekbij de aardappel op depathogenen Verticillium dahliaeen Globoderarostochiensiste
richtenomdatdezedegrootsteschadeaanrichten.Voorhetverticilliumonderzoek zaleenvatbarecultivarwordengeïnoculeerd metmicrosclerotiënenineenbakkenproef onderdefoliekap opgezette tijden worden onderworpen aan droogtestress. De invloed van de combinatie
vanbeidestressorenopgewaskarakteristieken (waterstatusen-gebruik,fotosynthese, nutriëntenopname,blad- enwortelkenmerken)wordtnagegaan.Ineenveldproef met dezelfde cultivar zal Verticillium worden gecombineerd met N-deficiëntie als abiotische factor. De ziektedrukzaldoor het IPOworden aangebracht en gevolgd.
In de Veenkoloniën zal een in 1988 aangelegde veldproef met vier cultivars, bodemontsmetting en beregening als factoren voor het tweedejaar worden aangelegd. In deze studie
wordtdecombinatievanaaltjesbesmetting endroogteopdedoelmatigheid van drogestofproduktie, -verdeling naar deknol en nutriëntenopname nagegaan.Het aanleggenvan de benodigde besmettingsniveaus en het volgen van de aaltjespopulatie wordt door het HLB (HilbrandslaboratoriumvoorBodemziekten,Assen) verricht.
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Experimenteelenmodelmatigonderzoek naardesturingvande
knolgrootteverdelingvanaardappelen
758
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Deliteratuurstudiewordtvoortgezet,waarbijdesysteemanalytischebeschrijvingvanhetknolsorteringsvraagstuk zoveel mogelijk in kwalitatieve zinwordt voltooid. De voor de beschrijvingvanhetstuurmechanismevandeknolsorteringvanbelangzijndegewasparameters zullen
ophunwaarde worden getoetst in eenvoudig opgezette veldproeven met een cultivar (Spunta)dieweinig,maargrote,enmetéén(Bintje) diemeer,maarkleinere,knollenopbrengt. Met
name zal daarbij de relatie tussen kenmerken van de stengel en bijbehorende knolaantallen
en sorteringworden vastgelegd. Voor de totstandkoming enverdelingvan de totale hoeveelheiddrogestof zullenmetdezeproeven eenvoudige,bestaande regressiemodellenwordengevalideerdendeerinvoorkomendegroothedeninkwantitatievezinwordenbijgesteld.Eensubmodelwaarinaantalengrootteverdelingvandeknollenwordtbeschreven opbasisvangegevensuit de literatuur enuit devoorlopigeveldproevenwordt geparametriseerd en gekwantificeerd.
Deinvloedvanstikstof opfotosynthese endrogestofproduktie van aardappelen
683
Projectleiding:
Medewerkers):

H.D.J.vanHeemst
H.G.Smid

In 1989zalditproject worden afgesloten. Er zullen daaromgeen experimenten meer worden
uitgevoerd, maar alleaandacht zalworden gegeven aanhetverwerkenvanvorigeproeven en
aandeverslaggevingdaarvan alseenpublikatie en een eindverslag.
Gewaskarakterisering voor gewasgroeimodellen
684
Projectleiding:
Medewerker(s):

H.D.J.vanHeemst
H.G.Smid

In 1989zalditproject worden afgesloten. Er zullendaaromgeenexperimenten meer worden
uitgevoerd. Onmiddellijk na ontvangstvan de analyseresultaten van het chemisch laboratorium zullen de vorige proeven worden verwerkt en de proefverslagen worden geschreven. De
resultatenvan devlasproeven zullen gecombineerd met resultaten vanproeven van collega's
toteengezamenlijke publikatieverwerkt worden.
Ontwikkelingvaneensimulatiemodelvandeoptimale loorvernietigingsdatumin
depootgoedteelttenbehoevevanteeltbegeleiding
738
Projectleiding:
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De gegevensvan de PAGV-proeven zijn voor het grootste deel geanalyseerd. Er is daardoor
inzichtverkregen inde groeivan de ingewichtsklassen verdeelde knolgroepen. Er moet nog
een oplossing gevonden worden voor de vertalingvan gewichtsklasse naar zeefmaat. Het geheelzaldebasisvormenvoor deontwikkelingvaneenmodel,waaraan ditverslagjaar gewerkt
wordt.
Chemisch-fysiologisch onderzoek naardeolie-eneiwitvorming inkoolzaad
726
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Jaarsma
B.deBruin
NGC(werkgroepOliehoudendeZaden) en
VU (afdelingGenetica)

De oogstenvandiversekoolzaadrassen uit 1988zullenverderworden geanalyseerd. Het doel
isinzicht tekrijgen indevetzuursamenstelling vanmono-,di-entriacylglycerolen en eventueelpolairelipidenuit koolzaadolieuitzaadinverschillendestadiavanontwikkeling.Een deel
van deze oogsten isgereserveerd voor onderzoek naar enzymsystemen die betrokken zijn bij
de synthesevanvetzuren. Dit laatste onderzoek vindt plaats op de afdeling Genetica van de
Vrije Universiteit te Amsterdam onder leidingvan Dr. A. Stuitje. Het onderzoek naar de lipidsamenstelling uit koolzaadolie wordt het komende jaar voortgezet met twee winterkoolzaadrassen. Hiertoe iseenveldproef gestart opproefboerderij De Bouwing.Welke analyses
zullenwordenuitgevoerd aandeoliezalwordenbepaald aandehandvanderesultatenuit de
analysesvan olieverkregen uit deoogstenvan1988.
Temperatuur heeft een duidelijk effect op de samenstelling van koolzaadolie. Koolzaadplanten zullen na de bloei worden geplaatst bij respectievelijk 15en 25 C.Op verschillende
tijdstippen gedurende de ontwikkelingvan hetzaad zullenplanten uit dezeproef van temperatuurworden gewisseld.Analysevan het rijpe zaad geeft aan opwelk moment inde ontwikkelingdetemperatuur deoliesamenstellinghet sterkstbeïnvloedt.Bijdezeproefzalookwordengekeken naar de drogestofverdeling bijdeverschillende objecten.
De synthese vanvetzuurskeletten die nodig zijnvoor de vormingvan koolzaadolie, vindt
waarschijnlijk plaatsinplasticiden.Indezadenvindtmengedurendehunontwikkeling hoofdzakelijk chloroplasten. Om te achterhalen of chloroplasten inhet zaad noodzakelijk zijn voor
desynthesevanvetzuren,ofdatandereplasticideninkoolzaad ditookkunnen,zalwordengeprobeerd hauwen invitrooptekwekeninhetduister.Ditomtezienofer oliesyntheseplaatsvindt inafwezigheid van chloroplasten. Mocht ditzozijn dan zal langs dezewegook worden
getracht enig inzicht teverkrijgen in de rolvanchloroplasten bij de desaturatievan linolzuur
totlinoleenzuur.Voorditexperimentishetnoodzakelijk tebeschikkenovereeninvitrohauwculture.Voor de ontwikkelingvanditinvitrosysteem,zaltijd worden uitgetrokken.
Bijeenkruisingsexperiment tusseneenerucazuurrijk koolzaadraseneenO-ras,zalworden
gekekennaardevormingvanerucazuurbuitendezaden indehauwenvandemoederplanten.
Dit omna te gaan of er een transportabel signaal betrokken isbijde activeringvan de erucazuursynthese.
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Toetsingvaneenhypotheseover dereguleringvanderuwvoederopname door
herkauwers
692
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Najaar 1988envoorjaar 1989zullen gebruikt worden om het experimentele werk binnen dit
project af te ronden. Dit betreft een serie proeven waarin gedetailleerd gekeken wordt naar
effecten vanverschillende verteerbare koolhydraten toegediend in de lebmaag van schapen.
Naast effecten op de voederopname zal de resorptie ervan uit de dunne darm gemeten wordenbijverschillendedoseringen.Intweedeinstantiewordtmogelijk gekeken naareffecten op
dewarmteproduktie (in samenwerking metTolkamp,Tropische Veehouderij) en naar effectenvanintraveneuzeinfusen metglucose.Hetdoelvandezeexperimenten ismeerledig.Voorop staat een toetsing van ideeën over de rol van resorptieprocessen in de regulering van de
voederopname. Daarnaast moeten deze proeven uitwijzen in hoeverre de aard van de reservekoolhydrateningewassen(verhoudingamylose-amylopectine,glucose-versus fructosepolymeren)vanbelang kanzijnvoor devoederwaarde vandeze gewassen.
Deverzamelde gegevens en ideeën uit ditproject zullen de inhoud vormen van een gezamenlijkproefschrift vanKetelaarsenTolkamp.Eenvoorlopigehoofdstukindeling eninvulling
metbijdragen vanbeide auteurs isvastgesteld in overleg met depromotoren. Met het schrijvenisin 1988eenbegingemaakt en ditzal het komendjaarvoortgezet worden.
Invloedvanatmosferische C02-concentratie opgroeienproduktievangewassen
693
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Goudriaan (LUW),D.W.J.vanKraalingen (LUW),
W.Louwerse
H.E.deRuiter
LUW(vakgroepTPE)

In 1989zaldenadruk liggenopdeverslaglegging.Een klein aantalplantenwordt opgekweekt
vooraanvullende fotosynthesemetingen. Indien mogelijk zal door een student het C02-effect
oplangzame groeiersworden onderzocht.
Vermeerdering enbewaringvanplantmateriaalvanaardappelen en
groeivermogenvanpootaardappelen
627
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Marinus,A.J.Haverkort
A.C.Looijen,M.vandeWaart
IBVL,Sprenger Instituut,RIKILT

Voor langdurige bewaring bij voor pootgoed hoger dan normale temperaturen en lage zuurstofconcentraties in "Controlled Atmosphere" omstandigheden, zal naast het effect op kiemrusten initiëlegroei,het effect ophet opbrengend vermogen inkasexperimenten wordenbeproefd.
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Daarnaast is het onderzoek erop gericht om het in de zomer geoogste pootgoed al in de
herfst van hetzelfde jaar of eerst in de loopvan de eropvolgende in een pootklare kiemingstoestand tebrengen.Bijveleexportrassenzalkiemingwordenbespoedigddoorverhoogdebewaar-temperaturen, hetbewarenbijlicht enhetblootstellen aangammadoorstraling. Debehandelingsoptimavoordeverschillendegenotypenzullenwordenbevestigdinbepalingenvan
de initiële groeikracht.
In-vitroenin-vivoknolinductietenbehoevevansnellevermeerderingvan
pootaardappelen
764
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.Marinus,vacature,A.J.Haverkort
A.C.Looijen,M.vandeWaart
LUW(vakgroepen Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde; Plantenfysiologie), PAGV,NAKenvier
aardappelveredelingsbedrijven

Denadrukvoor hetproject zalkomen te liggenopdefysiologie vandeknolinductie en -groei
in-vitro.Daartoe zaleendiepgaande literatuurstudie wordenverricht.Deproefneming wordt
gestart met eenvoorlopige toetsingvan enige klonen in-vitrobetreffende hun reactie op een
selectievanfactoren alstemperatuur, daglengte engroeiregulatoren; testenvanvloeibare en
vaste media alsooklichtintensiteit en -kwaliteit.
Vooruitlopend op het onderzoek naar het optimaal op het veld gebruiken van de hieruit
resulterendemicroknollenzullenineenveldproef microknollenvanverschillendecultivars afkomstiguitIsraëlwordengetestophungroeikracht omervaringmetzulkfijn vermeerderingsmateriaal opte doen.
Het onderzoek naardesnellevermeerdering doorbovengrondseknolvormingwordt afgesloten met enige kasproeven waarin de invloed van gibberellinezuur en tussentijdse pluk op
deknolopbrengst wordt nagegaan.
Onderzoek naarfactoren diedebenuttingvanstikstof op produktiegrasland
beïnvloeden
581
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.G.vander Meer
M.G.vanUum-vanLohuyzen
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),
IB, NMI, ICW, PR

Het experimentele gedeeltevanhetgezamenlijk onderzoekter kwantificering vanN-stromen
in beweid grasland op klei (Minderhoudhoeve) zal in het voorjaar van 1989worden afgesloten;hetonderzoek opzandgrond (Meenthoeve)wordtnogtoteind 1989voortgezet. Hiermee
lijkt opdeze lokatiesvoldoende informatie verzameld te zijnover deinvloedvandeN-gift op
grasproduktie, dierlijke produktie, ammoniakvervluchtiging en nitraatuitspoeling. Er zal een
bijdrage worden geleverd aan analyse en rapportage van resultaten.
Denitrificatie (N20-emissie) en mineralisatie/immobilisatie van N zijn nog onvoldoende
onderzocht.Door eenAmerikaanse gastmedewerker bij de LUW (dr.Harper) zullenin 1989
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waarschijnlijk denitrificatie-metingen worden uitgevoerd. Nagegaanwordt of dit opnat graslandterealiserenis(bijvoorbeeld Veenkampen ofDijkgraaf), enofdaarbijookandereN-stromengemetenkunnenworden.Totnutoeisniet duidelijk waardoordeN-recoveriesinhetgeoogsteprodukt opnatgrasland zolaag zijn.
Het eindverslagvan de meerjarige beregeningsproef opgrasland op het ROC Heino (samenwerkingICW,PR, CABOenIB)zaleind 1988ofbegin 1989gereed komen.Hoewel dergelijke gezamenlijke proeven zeerveel informatie opleveren,blijkt integratie van de resultatenvandeverschillende deelnemers toch zeerveel tijd tevergen.Na afronding vanhet eindverslagzullen enkelewetenschappelijke publikatiesworden geschreven.
Voor het 16de International Grassland Congres, dat in oktober 1989 te Nice gehouden
wordt,wordt een "invited paper"over "Present andfuture role oftemperate grasslands"voorbereid.Ditproject wordt eind 1989 afgesloten.
Kwantificeringvandebijdragevanvlinderbloemigegewassenaande ruwvoederenstikstofvoorziening vanalternatieve landbouwbedrijven
623
Projectleiding:
Samenwerking met:

H.G.vander Meer,T. BaanHofman
PAGV(OBS)

Inhetkadervanditproject wordtgeenexperimenteel werkmeeruitgevoerd.Er zaleen eindverslag worden gemaakt van het op het Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen (OBS)
verrichte onderzoek. Met een Canadese gastmedewerker (J.W.Paul) zal een kritisch literatuuronderzoek worden uitgevoerd naar de N-binding door leguminosenbijverschillende Ninputsdoor mineralisatieofbemesting met kunstmest of dierlijke mest.
Optimaalgebruikvandierlijkemestopgrasland inrelatietotstikstofbenutting,
graskwaliteit enmilieu
685
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.G.vander Meer,J.H.Geurink
M.G.vanUum-vanLohuyzen,G.vandeSluis
ICW,PR,IB/NMI

Develdproef opdeproefboerderij Droevendaal overdeinvloedvandenitrificatieremmer Didin opbenutting enuitspoelingvan Nuit in hetwinterhalfjaar geïnjecteerde runderdrijfmest
wordt nogeenjaar voortgezet (insamenwerking met ICW).Hiertoe isbesloten omdat de tot
nutoeverkregenresultatendoorhetmislukkenvandeuitspoelingsmetingen inhet eerstejaar
en het extreem zachte en natte weer in de winter van het tweedejaar nog aanvulling behoeven.
Parallel aan metingen van ammoniakemissie uit verschillende soorten dierlijke mest en
Produktenvanmestverwerkingbijoppervlakkigeaanwendingopgrasland (project 761),wordt
deN-werkingvanenkelevandezemestsoortenonderzocht.Hiervoorwordenineenveldproef
opdeproefboerderij Droevendaal eenvijftal mestsoorten, diesterkverschillen in samenstelling (en verwachte ammoniakemissie bij oppervlakkige aanwending), vergeleken bij oppervlakkige aanwending en injectie.
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Er zal oriënterend onderzoek worden gedaan naar de invloed van mestinjectie op de minerale samenstelling (met name K-, Mg-enN-gehalten)vangrasinverband met gevaarvoor
kopziekte.Getracht wordt inhet door Heijdemij Adviesbureau in Noord-Brabant uit tevoeren PROPRO-project (PROvinciaal PROgramma NH3-bestrijding), waar op ongeveer 400 ha
graslandmestwordtgeïnjecteerd, opeenaantalpercelenmetverschillendeK-toestand deeerste2of3snedengrasna injecteren te bemonsteren.
Er zal nog enige aandacht besteed moeten worden aan afronding van het eindverslag van
de mestinjectieproef te Ruurlo (in samenwerking met PR, IB/NMI en ICW) en van het verslagvandeproef over deN-werkingvangeïnjecteerde enoppervlakkig toegediende varkensdrijfmest opgraslandopdeproefboerderij Droevendaal.Inaansluitinghieropzalgewerktworden aanwetenschappelijke publikaties over de N-werkingopgrasland vangeïnjecteerde varkensdrijfmest en over de invloedvanmestinjectie opnitraataccumulatie inhet gras.
Gewasfysiologisch onderzoek naaroorzakenvanachteruitgangvande
zodekwaliteit vannieuw-ingezaaid Engelsraaigras
Projectleiding:
Samenwerking met:

750
H.G.vander Meer,T.BaanHofman
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),PR,
PAGV

Erzalnogtijdbesteedwordenaanpublikatievanderesultatenvanonderzoek naarde invloed
vanpersistentie-verschillen bijEngelsraaigrasopdedrogestofopbrengst, N-benuttingenconcurrentie met kweek.
Ineennieuweveldproef opDroevendaal,dieinhetvoorjaar van 1989wordtaangelegd,zal
insamenwerking met De Visser (project 701)aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar
de gewasfysiologische achtergronden vanpersistentie-verschillen bij Engels raaigras. Hierbij
zal in eerste instantie vooral aandacht besteed worden aan de eerder waargenomen verschillen inhergroei na maaien.
Dein 1987aangelegdevruchtwisselingsproefmet maïsengras(samenwerking met PAGV
enPR)wordtvoortgezet.Voor ditproject gaatvooraldebelangstelling uit naarverschillen in
produktie tussen in 1987, 1988en 1989ingezaaid Engels raaigras en naar oorzaken van deze
verschillen. Indezeproef zalworden nagegaan of de afnemende produktiviteit vangrasin de
jaren nainzaaihet gevolgisvan bodempathogenen.
Fysiologievandeontwikkeling endeproduktievanaardpeer
699
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

W.J.M.Meijer
E.W.J.M. Mathijssen
SVP

Deknollenvanaardpeerwordenvroegindeplantontwikkelingaangelegd, maardevullingbegintpaslaat inhet groeiseizoen.De helft tot driekwartvandeuiteindelijke inuline-opbrengst
wordt tussentijds in de stengels opgeslagen. De relokatie kost energie en gaat waarschijnlijk
metverliezengepaard.Hetonderzoekistoegespitstopderegulatievandeknolvulling.In1988
isineenveldproef nagegaanwelke omgevingsfactoren eenrol spelenbijde overgangvantus-
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senopslag naar knolvulling. Afhankelijk van de resultaten zal in 1989eventueel enig aanvullend onderzoek in kassen uitgevoerd worden om tot afronding en publikatie van het onderwerp te kunnen komen.
Oriëntatieopdeontwikkelingen bijdekleineakkerbouwgewassen enopde
mogelijkhedenvoor nieuwegewassen
700
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

W.J.M.Meijer
E.W.J.M.Mathijssen
LUW(vakgroep Landbouwplantenteelt enGraslandkunde),
IBVL,CGN

Inverband met derotatie-en overschotproblemen inde akkerbouwisbijdiverse instellingen
eninnauwcontact met hetbedrijfsleven samenhangend onderzoek opganggebracht naar de
mogelijkheden om nieuwe akkerbouwgewassen te introduceren. Het CABO-onderzoek beoogt voor de verschillende opties fundamentele plant- en gewasgegevens te verzamelen, via
gedetailleerde gewasanalyses produktiekarakteristieken te maken en de kennis te integreren
tot gewasgroeimodellen.
In 1987 en 1988 is cichorei voor inulinewinning onderzocht. De gegevens worden uitgewerkt eningepast inhet SUCROS-gewasgroeimodel.Ter afsluiting vanhet onderzoekvan de
inuline producerende gewassen, wordt daarna gestreeft naar een vergelijkende beschrijving
vande gewas-enproduktiekarakteristieken van cichorei en aardpeer.
Tervoorbereidingvanonderzoekinvolgendejaren,wordt in 1989bijdrie oliezaadsoorten
eenoriënterende gewasanalyseuitgevoerd.Bijdezenogmatigof slecht aanhet teeltdoel aangepastesoortenishetonderzoekvooreerstgerichtophetonderkennenvanspecifieke produktieknelpunten enophet ontwikkelenvandeonderzoekstechniek. Insamenwerking met LUW
enCGNwordenbijtienoliezaadsoorten demogelijkheden endeeffecten vanherfstinzaai ten
opzichtevanvoorjaarsinzaai bestudeerd enwordenglobale gewaskarakteristieken waargenomen.
Studienaar de relatietussenoogstbaarheidvanstroenzaadvanvezelvlas ende
relatietussendeverhoutingvanhetstroende verwerkingskwaliteit
730
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

W.J.M.Meijer,N.Vertregt
M.vandeWaart, B. Rutgers
IBVL

Dauwrotenvanvlasisriskant engeeft wisselende kwaliteitenvezel,maarom economische en
milieutechnische redenen heeft dat systeemvanvezelwinning hetbeter beheersbare waterroten nagenoeg geheel verdrongen. Het dauwrootproces verloopt sneller of trager afhankelijk
vanhet ras,het oogststadium envanhet deelvandestengel.De achterliggende weefseleigenschappenzijnnogslechtonderzocht.Het onderzoek richtzichophetontwikkelenvanmethodenomhetverloopvanderootbaarheid endevezelkwaliteitvanhetvlasgedurende degroeiperiodetebepalen.Aangenomenwordtdat derootbaarheid isafteleidenvande afbraaksnelheid van pectine uit het stengelweefsel. Deze afbraaksnelheid wordt bepaald uit de snelheid
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vanvrijkomen vangalacturonzuurtijdens eenwaterrootbehandeling. De rootgraad isbij deze
benadering gekoppeld aanhet resterende pectinegehalte vanhetweefsel. Ineen oogsttijdenproefzalhetopdeverschillendeoogstdataverkregenvlaswordenonderworpen aaneendauwrootbehandeling. Indeloopvandatproceswordenmonstersverzameld omhet pectinegehalte en de afbraaksnelheid van pectine tijdens een geconditioneerde waterrootbehandeling te
bepalen. Onderzocht zalworden of verschillen in de zobepaalde rootbaarheid kunnen wordenverklaarduitovereenkomstigeverschilleninhetligninegehaltevandestengel.Het onderzoekwordt uitgevoerd met tweerassen,Ariane enBelinkadieverschillen inrootbaarheid en
vezelkwaliteit. Binnen een plant zullenverschillen inrootbaarheid tussen stengeltop en stengelvoetworden getoetst aanverschillen inchemische samenstelling.
Fysiologie engewassimulatievanhennep inrelatietot kwaliteits-en
opbrengstverbetering
760
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

W.J.M.Meijer,vacature
E.W.J.M. Mathijssen,vacature
IBVL,SVP,PAGVenLUW(vakgroepen Landbouwplantenteelt
enGraslandkunde)

Deeconomischepositieendekwaliteitvanhenneptenopzichtevananderegrondstoffen voor
depapierindustrieisnunogmatig.Verbeteringeninhetplantaardige-produktieproces zijnnodig omde toepassing vanhennep dichterbij te brengen. Het onderzoek isgericht ophet verwerven van inzicht in de produktie-opbouw en kwaliteitsbeinvloeding, om op grond hiervan
doelgericht en efficient te kunnen veredelen op produktieniveau en kwaliteit en om de teelt
tekunnen optimaliseren.
Uit dewaarnemingen en eerstegegevensvanonderzoek in 1987en 1988isafgeleid dat bij
debeschikbare Westeuropese rassendestengel-envezelproduktie beperktwordtdoorvroegtijdigebloeienzaadvorming.Mogelijk isookdesnelleopeenvolgingvanbladlagen inefficient.
Dehogegewasdichtheid leidttotsnelleverouderingvanhetblad,totuitdunningvanhetplantaantal en tot ziektegevoeligheid. In 1989worden deze knelpunten nader onderzocht in een
veldproef via ingrijpen in de bladvorming en, indien beschikbaar, ook via laatbloeiende rassen.
De in het onderzoek envia de literatuur verzamelde kennis en data worden geïntegreerd
ineengewasgroeimodel methet doelknelpuntenzichtbaar temakenen inhetkadervanhaalbaarheidsstudies schattingen vanbereikbare produktieniveaus te maken.
Onderzoek naarfactoren enprocessen diedeproduktieenkwaliteitvanwitlof
beïnvloeden
729
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

J.A. Reerink, N.Vertregt
J.A.R. Davies,D.Jansen
PAGV

Door hetPAGV wordtonderzoek uitgevoerd naar de invloedvanmilieu-omstandigheden op
degroei enontwikkelingvandewitlofwortel ennaar de mogelijkheden omdoor teeltmaatre-
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gelen de kwaliteitvandewortel teverbeteren. Hierbij worden ineerste instantie factoren als
zaaitijdstip,plantgetal en rooitijdstip gevarieerd.
Door het CABOwordt chemisch-fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar de redistributie
van bestanddelen van de witlofwortel en de morfogenese en groei van de krop.Naar aanleidingvaneengroei-analysevandekropontwikkelingbijverschillende trekomstandigheden en
wortelmatenzalhetonderzoekzichineersteinstantietoespitsenopfactoren dieeengroteinvloed hebben opde kropontwikkeling, alstemperatuur en tijdsduur vandetrek ende fysiologischetoestand vandewortel en debladprimordia.Bovendienwordt onderzoek gedaan naar
deinvloedvanhet stikstofgehalte vandewortelopdekropontwikkeling,inrelatie tot de stikstofgift tijdens de trek. Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende eenvolledig seizoen met
ophet PAGV geteelde wortelsvanverschillende maten en oorsprong (N-rijke/arme bodem,
vroege/lateoogst, korte/lange koudeperiode).
Beschrijvingvandewijzevangroei,ontwikkeling endiverseparametersvan
akker- en voederbouwgewassen
682
Projectleiding:
Samenwerking met:

L Sibma
PUDOC

Een derdeboekje indegewassenreeks:"Deontwikkeling engroeivanveldbonen"zalopzeer
kortetermijngereedzijnvooreentweedecorrectie doorhetPUDOC.Verwachtwordtdatdit
deelinhetvoorjaar van 1989uitgegevenwordt.Het deeltje: "Deontwikkelingengroeivanzomergerst"zalnaarverwachting injanuari 1989gereed zijn. Geïnventariseerd wordt welkvolgend gewas eventueel het meest voorbeschrijving in aanmerking komt.De voorkeur gaat uit
naar eenvan de kleinere gewassen alserwten, aardpeer of eenvezelgewas alshennep ofvlas
omdatvandebestaandegewassenalsaardappelen enbieten reedsveelgewasfysiologische informatie gepubliceerd is.
Stikstofopname en-benutting doorsnijmaïsengras
754
Projectleiding:
Medewerker:

L Sibma.H.G.vander Meer
G.vandeSluis

Inaansluitingopdeveldproefvan1988waarindebenuttingvanstikstof doorgrasenmaïswerd
vergeleken,wordtdestikstofopname dooreenhalf september ophetmaïsland ingezaaidwintergewas (winterrogge) onderzocht. Afhankelijk van de in 1988verkregen uitkomsten zal de
veldproef van 1988herhaald worden of wordt van enkele objecten de verdeling vanwortels,
water enstikstof indebodem gedurende hetgroeiseizoen gevolgd.
Eenpublikatiewordtvoorbereid waarin hetverschilvandeverdeling en debenutting van
de zonne-energie bij de teelt van gras en maïs wordt vergeleken. Door het schrijven van de
boekjes over de ontwikkelingvan maïs en graswerd hiervoor inproject 682reeds voorbereidendwerk gedaan.
Een deelvande gegevensvan de veld- enpotproeven van onder andere de projecten 562
en564geveninzicht inde stikstofhuishouding vanmetgrasbegroeide en onbegroeide grond.
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Deze gegevensworden tot eenverslagofpublikatie overdestikstofhuishoudingbijgroene en
zwartebraak verwerkt.
Gewasfysiologisch onderzoek naar deinvloedvanbodempathogenen en
a-biotischestressfactoren opdegroeienproduktievansuikerbieten
759
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Opgrond van een literatuuronderzoek en aansluitend bij elders reeds lopende proeven werd
besloten het onderzoek naar gewasfysiologische effecten van combinaties van biotische en
abiotischefactoren in1989terichtenopHeteroderaschachtiienrhizomanieincombinatiemet
droogte.Eerder metH.schachtiibesmettegrond,inbakkenvan2m ,zalvoorhettweedejaar
met suikerbietenworden beteeld enaandroogteblootgesteld opverschillende tijdstippen tijdens degroeivanhet gewas.Verschillende gewasfuncties zullen daarbijworden gevolgd.
Het rhizomanie-onderzoek vindt plaats opde PD-ziektetuin inEmmeloord. In 1988werden voor deze meerjarige veldproef verschillende inoculumdoses aangelegd waarbij de helft
vandeobjectenwordtberegend.Deinvloedvandrogestofverdelingenmineralenbalansenvan
het gewaszalindeloopvandejarenbijtoenemende besmettingworden bestudeerd.
Insamenwerking met de LUW(vakgroepTPE)zaldebeschrijving vandegewasgroei met
simulatiemodellen onder deze, en andere beperkende omstandigheden worden aangepast.
Metname factoren diedewortelontwikkelingen -functie aantasten zullen ophun effect worden bestudeerd.
Ontwikkelingsfysiologie, opbrengstvorming enstikstofhuishouding vanwinter-en
zomergerst
711
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Het verkennend onderzoek in 1988 naar de fysiologische achtergrond van het verschijnsel
doorwaswordt voortgezet.
Onderzoeknaardeoorzakenvandoorwaswordtuitgevoerdmetdein 1987ontworpenvoedingsoplossingsproefopstelling. Een soortgelijke potproef zal in de mussenkooi worden gedaan.
Factoren van onderzoek: effecten van periodieke nitraatonthouding en variaties in lichthoeveelheid opde stengelvoet.Het onderzoekwordt afgestemd met de SVP.
Brouwkwaliteitvanzomergerstisafhankelijk vande chemische samenstellingvande korrel.Ineenveldproef wordtnagegaanwathet effect vanomgevingsfactoren enteeltingrepenis
op het tot stand komen van de uiteindelijke korrelsamenstelling. Korrelanalysesworden uitgevoerd door NIBEM-TNO.

25

WERKPLAN 1989

CABO

Ook het optreden van doorwas leidt tot (brouw-)kwaliteitsvermindering.Daarom zal ook
indevoedingsoplossingsproef dekorrelworden geanalyseerd.
Nitroseringvanstikstofhoudendeverbindingen ingroenten
752
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.G.M.Tiedink,J.H.Koeman (LUW),LW. van Broekhoven
J.A.R.Davies
LUW(vakgroepToxicologie),RIKILT

Opbasisvan de resultatenvan 1988wordt het onderzoek naar de nitroseringvan N-houdendeverbindingeningroentenvoortgezet.Ineersteinstantieblijft deaandachtgerichtopdeisolatievanprecursorsvanN-nitroso-verbindingen uitgroenten (spruiten engroene kool) en op
deidentificatie ervan.De mutageniteitvangevormdeN-nitroso-verbindingen zalwordengetest indeAmes-test alsmede intestsystemen met zoogdiercellen.
In 1989zaltevens onderzoekworden gedaannaar deeigenschappen van enkele individuele glucosinolaatverbindingen na nitrosering. Bovendien zullen in het kader van samenwerkingmethetAFRCInstitute ofFood ResearchteNorwichU.K. (Dr.Fenwick)enkele EngelsegroentennanitroseringwordenonderzochtopN-nitroso-gehalteenmutageniteit. Hierdoor
wordthet mogelijk Engelse groenten tevergelijken met Nederlandsewelke reeds zijn onderzocht.
Deinvloedvandesamenstellingvanverschillendesoorten dierlijkemestopde
omvangvandeammoniakvervluchtigingnaaanwending opgrasland
761
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

N.Vertregt,vacature
B.Rutgers
IMAG,IB, IWO, NMI

In het kadervan het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek wordt het afgesloten onderzoek naar de vervluchtiging van ammoniak uit urine en mestplekken in beweid grasland
voortgezet met onderzoek naar de ammoniakvervluchtiging uit op grasland uitgebracht runder- envarkensdrijfmest vanverschillende samenstelling.
Van de betreffende mestsoorten wordt een aantal kenmerkende eigenschappen bepaald:
het totaalstikstof-en ammoniumgehalte, depH,hetwaterbindend vermogen en hetvezelgehalte.De ammoniakvervluchtigingwordtgemetenbijverschillende stralingsniveausen vochtregimes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van over de meetobjecten geplaatste geventileerde
meettunnels.Verwachtwordt dat deomvangvande ammoniakvervluchtiging sterkwordt bepaald door fysisch-chemische eigenschappen vande drijfmest. Deze kenmerken zullen nader
worden geanalyseerd.
De resultatenvan een in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid uitgevoerdexperimentnaardeoorzaakvandegrotestikstofbalansverliezen inurineplekkenworden uitgewerkt.
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Onderhoudsademhalingvangewassen:verschillentussenrasseneninvloedvan
milieu-omstandigheden
674
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.J.C,deVisser,C.J.T.Spitters
M.J.deKoek
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie),
RUU(vakgroep Botanische Oecologie)

Diversepublikatiesworden afgewerkt. Deresultatenvanmetingenverrichtin 1983-'86 zullen
verschijnen als een intern rapport. Daarnaast zal een tweetal wetenschappelijke publikaties
geschrevenworden.Daarinwordtde (onderhouds)ademhalingssnelheid vanplantedelenvergeleken met dievan intacte planten (vergelijking van de Fotomobiel- en de gewijzigde Warburgmethode).Tevens zalgetracht wordenvast te stellen ofde gemeten (onderhouds)ademhalinginderdaad positief gecorreleerd ismet desnelheidvanveronderstelde onderhoudsprocessen. Daartoe wordt bekeken de relatie tussen ademhaling enerzijds en eiwitgehalte, asgehalte en elektrolietlekkage anderzijds, bij aardappelrassen enwintertarwe.Ten slotte zal het
kwantitatieve belang (intermenvandrogestofaccumulatie) vandegevonden rasverschillen in
onderhoudsademhaling worden geanalyseerd met een simulatiemodel.
Het project heeft eenvervolgalsproject 740(Kwantificeringvandeenergiekosten vanonderhouds-en transportprocessen inveldgewassen).
Fysiologische basisvanverschillen indeefficiëntievanstikstofbenutting tussen
rassenvanEngelsraaigras (Loliumperenne L.)
701
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

A.J.C,deVisser
M.J.deKoek
RUU(vakgroep BotanischeOecologie),SVP

Hergroeisnelheid isvan groot belangvoor zowel persistentie en een goede stikstofbenutting
alsvoorhetverkrijgenvaneenhogeopbrengstvandrogestof meteenlaagstikstofgehalte. Onderzoeknaarfactoren diedehergroeisnelheid bepalenheeft daarom hogeprioriteit.Eenvergelijking (ondergecontroleerde omstandigheden inkasenfytotron) vanenkelerassendieverschillen inhergroei isdaarom eenbelangrijk onderdeel vande tevolgen strategie. Daarnaast
zijn(fysiologische) waarnemingenaanveldmateriaalvanbelang.Dezezullengerealiseerdwordeninsamenwerking metVanderMeerenBaanHofman (project 750).Vastgesteld is,dat de
verschillen in hergroeisnelheid tussen de onderzochte rassen sterk afhankelijk zijn van de
groeiomstandigheden, waarbij vooral de lichtintensiteit een rol lijkt te spelen. Het doorgaan
vandegeplande fysiologische studies isdaarom sterk afhankelijk vande beschikbaarheid van
kweekruimten met hoge lichtintensiteit bij relatief lage temperatuur. Als oorzaken van verschillen inhergroei kunnen optreden:
- verschillen in(mobiliseerbare) koolhydraten instengel,bladbasis enwortels.
- fotosynthetische activiteit en gevoeligheid voorfoto-inhibitie van nieuwuitgelopen blad.
- transpiratiesnelheid engroeikenmerken vanhet blad.
- dieptevan rustvan okselknoppen.
De experimenten omvatten metingenvanfotosynthese en ademhaling (fotosynthese laboratorium, fotomobiel, 02-elektrode), bepaling van chlorofylfluorescentie, en bepalingen van
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drogestofaccumulatie, gehaltes aanN (eiwit,nitraat) en (on)oplosbare koolhydraten (fructosanen),spruitaantal enbladoppervlak opverschillende tijdstippen tijdens de hergroei.
Het ontwikkelenvaneenfysiologisch groeisimulatiemodel voorgraswordtvoortgezet. Dit
model zal gebruikt worden voor berekeningen van de kwantitatieve betekenis van fysiologischeprocessenvoor de accumulatievandrogestof enhet stikstofgehalte vangras.
De resultatenvan experimenten uitgevoerd in 1988worden gepubliceerd. In het voorjaar
zalwordenmeegewerkt aanvoorhetboek"PlantGrowth:InteractionswithNutrition andEnvironment", Porter &Lawlor,eds.
Kwantificeringvandeenergiekostenvanonderhouds-entransportprocessen in
veldgewassen
740
Projectleiding:
Samenwerking met:

A.J.C,deVisser,T. Bouma(LUW)
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie),
RUU(vakgroep Botanische Oecologie)

Het experimentele werk zal indit eerstejaar gericht zijn ophet selecteren en toepassen van
methodenvoorhetmetenvaneiwitturnover (o.a.tritiumlabelling metazijnzuuranhydride) en
vansnelheden eninflux-effluxverhoudingen vanmembraantransport (bijvoorbeeld met isotopen en/of NMR).
Vervolgenszullendemeestgeschiktetechniekenbeproefd wordenopweefselvanaardappel- of maïsrassen, waarvan bekend is dat deze sterk verschillen in donkerademhalingssnelheid.Hoewel inprincipemogelijk,moet het tochonwaarschijnlijk geachtworden, dat despecifieke energiekosten van eiwitturnover en membraantransport van ras tot ras verschillen.
Daaromis,naastdeintensiteitenvandezeprocessen,deefficiëntie vandeproduktievanATP
enreducerend vermogen een derde factor diekanbijdragen aan degenoemde rasverschillen
indonkerademhaling. Methodenvoorhetmetenvandeademhalingsefficiëntie zijngoed ontwikkeldenbeschikbaarophetCABO(02-elektrode,toepassingvandiverseremstoffen). Ook
iseen methode beschrevenvoor het metenvan de snelheid van de ATP-produktie invivo,in
afwezigheid vanremstoffen, namelijk P-saturation transfer NMR.Indiendaartoe aanleiding
bestaat,zalgetrachtwordendezemethodetoetepassen,insamenwerkingmetdeRUU ende
LUW.
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AfdelingVegetatie-enOnkruidkunde

Hoofd
M.Hoogerkamp
Plaatsvervangend hoofd F. Berendse
Eenvergelijkend onderzoek naarderolvandominanteplantesoorten inde
nutriëntenkringloop inheide-oecosystemen
725
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Een aantaldecompositie-experimenten opdeEdese Heide enhetUddelerBuurtveldworden
voortgezet.Daarnaastwordt,insamenwerkingmethetIPO,eendecompositie-experiment uitgevoerd op de Asseltse Heide. In dit experiment wordt nagegaan, wat de invloed isvan stikstofdepositie via de neerslag op de stikstofdynamiek in het strooisel van Callunavulgaris en
Deschampsiaflexuosa.De mineralisatiemetingen op de Edese Heide en het Uddeler Buurtveldzulleninmaartwordenafgerond. Ditjaarzaldemineralisatiewordengemetenineenvan
delopende strooiseltransplantatie-experimenten (Dwingeloose Heide).Ditexperiment zalin
oktoberworden afgerond met het oogstenvandebovengrondse biomassa.
Insamenwerkingmethet chemischlaboratoriumwordteenmethode ontwikkeld omlignineconcentraties instrooisel te bepalen.
In de kas zal een decompositie-experiment worden uitgevoerd waarin het effect van de
strooiselkwaliteit opde nutriëntenbeschikbaarheid wordt onderzocht.
Wanneer de beschikbare tijd het toelaat, wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van
eensimulatiemodel,datdenutriëntenkringloopbeschrijft invegetatiesgedomineerd dooreen
ofmeer van de onderzochte soorten.
Deinvloedvandenutriëntenbeschikbaarheid opdeconcurrentietussen
graslandplanten
736
Projectleiding:
Medewerker(s):

F. Berendse,W.Elberse
R.Geerts,W.deVisser,
J. Heij, E.Barten (botanischlab.)

In 1988 zijn een tweetal concurrentie-experimenten uitgevoerd, die een zeer grote hoeveelheidgegevenshebben opgeleverd.Een belangrijk deelvandetijdwordtgebruikt omdezege-
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gevenste analyseren en totpublikaties teverwerken. Daarnaast zulleneentweetal lange-termijnproeven worden voortgezet.
Het concurrentie-experiment opde Sinderhoeve tussen enerzijds Frans raaigras en Grote
vossestaart (karakteristiekvoorvoedselrijke omstandigheden) enanderzijds Rood zwenkgras
enReukgras (karakteristiek voorvoedselarmeomstandigheden) isin 1988zeer intensief bemonsterd. In 1989zal door middel van een extensieve bemonstering de dynamiek van deze
soorten in mono- en mengcultuurverder wordenvervolgd. Het onderzoek over de turn-over
vanwortelsindebetrokkenproefveldenwordtgeïntensiveerd.Naasthetvervolgenvandewortelbiomassadoorregelmatigebemonsteringendedecompositievandodewortelsinstrooiselzakjeswordtbegonnenmetmeergedetailleerdewaarnemingenvanwortelgroeienwortelmortaliteit.Inmonoculturesvandeviersoortenzullenlexaanbuizenwordengeplaatst,waarin met
een endoscoop met tijdsintervallen vantweeweken delengtevanlevende en dodewortels in
kaartwordt gebracht.
Inhetnureedsmeerdandertigjaaroudebemestingsexperiment op"DeOssekampen"worden de metingen overproduktie,N-,P-en K-opslag inbovengrondse biomassa en soortensamenstelling voortgezet.
Daarnaast zalvoorbereidend onderzoekwordenuitgevoerd overdespecifieke milieu-omstandigheden die nodig zijn om een aantal soorten dicotylen te laten kiemen. Deze soorten
zijn: Fluitekruid, Grote brandnetel, Wederik, Knoopkruid, Blauwe knoop en Muizeoortje.
Deze kennis isnodig om ons in staat te stellen in 1990concurrentie-experimenten met deze
soortenuittevoeren.Erzalbijzondere aandachtwordenbesteed aanhetbepalenvanlignineconcentratiesinhetweefselvandeverschillende onderzochte soorten.Hetligninegehalte bepaaltinhoge mate de mogelijke levensduur vandeverschillende plantedelen en daarmee de
hoeveelheid voedingsstoffen dieplantenpopulaties per tijdseenheid verliezen. Verschillen in
nutriëntenverliezentussenconcurrerendeplantenpopulatieszijnsterkmedebepalendvoorhet
succesvandeze soorten oplangere termijn.

Simulatievanproduktieennutriëntenhuishouding vanwegbermvegetaties
767
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Er zaleen simulatiemodelworden ontwikkeldvoor destikstof- enfosforkringloop ingraslandoecosystemen.Metditmodelmoetendeeffecten vanverschillendebeheersvormenopdenutriëntenbeschikbaarheid en de produktie van de vegetatie kunnen worden uitgerekend over
eenperiodevan20tot30jaar.
Inde eerstefase vanhet onderzoek zalhet modelworden toegespitst opde graslandvegetaties op de proefterreinen "De Ossekampen", "Born-Zuid" en "De Veenkampen". Er zullen
experimenten met strooiselzakjes worden ingezet om de afbraaksnelheid van dode wortels,
stoppelsenbladerenvanenkele soorten grassen te meten.
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Groeimodellenvoorwaterplanten alshulpmiddel bijhetbeheervanwatergangen
675
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

E.P.H.Best
F.H.H.Jacobs
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie en
HydraulicaenAfvoerhydrologie)

Erzijnsimulatiemodellenvoordegroeivandesubmersesoortenhoornblad,waterpestenschedefonteinkruid en het emerserietinontwikkeling.Deze modellen zijngebaseerd opdekoolstofhuishouding indeplant.Detotnutoeverzameldegegevensoverseizoensgebonden variatiesinbiomassa,fotosynthese- enrespiratieactiviteitwordenhierinverwerkt.Eenaantalplantenmonsters moet nog geanalyseerd worden opreservestoffen en nutriënten. Er dienen aanvullende experimenten t.a.v. de onderhoudsademhaling plaats te vinden. Bovendien zal getrachtwordendeverouderingvandeplantbetertebeschrijven aandehandvan experimentele en literatuurgegevens.Een en ander zalindiversepublikatiesworden verwerkt.
Het effect van langzame waterstroming op de groei van submerse waterplanten wordt in
hetlaboratoriumonderzocht.Dehydraulischeaspectenvanditonderzoekwordenmetdevakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie (H.van Ieperen en P.Torfs) bestudeerd in modelopstellingen enin proefsloten.
Effectenvanaardenfrequentievanmechanisch onderhoud opdehergroeivan
submerse waterplanten
717
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Deeffecten vandefrequentie vanmechanischonderhoud opdebiomassavormingvandeplant
worden in een tweejaar durend experiment bestudeerd. Hiertoe zijn op het CABO-terrein
kweekbakken aangelegd met drie soorten submerse waterplanten: hoornblad, waterpest en
schedefonteinkruid. Het mechanisch onderhoud wordt volgens een strak schema uitgevoerd
endeplantenworden opdiversetijdstippen geoogst.De hergroeicapaciteit wordt bestudeerd
inrelatie totde reservestoffen vandeplant.Dezehergroei,dereactie opde mechanische verwijdering van de biomassa tijdens het voorafgaande jaar, kan pasgedurende het tweede jaar
vanhet experiment (1989)gemeten worden.
Concurrentietussen plantesoorten inaquatischevegetaties bijwaterlopen in
landbouwgebieden
741
Projectleiding:
Samenwerking met:

E.P.H.Best,W.vanderZweerde,R.Pot(LUW)
LUW(vakgroepVegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkruidkunde),6Water-en Hoogheemraadschappen,
Staatsbosbeheer

Het beheer vanwaterlopen iser opgericht in elk geval hun primaire functie, het transporteren vanwater, te garanderen. Het watertransport wordt door watervegetaties geremd, maar
31

WERKPLAN 1989

CABO

nietdoorelkesoortingelijkemate.Ombijhetbeheerteprofiterenvandevoorelkesoortspecifieke eigenschappen isinzicht in factoren die dominantie vanbepaalde soorten in de hand
werkenvanbelang.Het concurrentie-onderzoek valtintweefasesuiteen:a.eenoriëntatie op
relevante soorten enfactoren, enb. specifiek onderzoek naar concurrentie bij waterplanten.
Indeoriëntatiefase, van 1989tot 1992,wordenwater- en oevervegetatie (tot de waterlijn)
beschreven op een zestal lokaties.Genoemde lokatiesverschillen inbodemtype (zand, veen
ofklei)en/ofwaterkwaliteit (eutroof/zoetversuseutroof/zout).Allelokatiesomvatten eengelijk aantal veldjes, die over de helewaarnemingsperiode van3jaar 1tot 4maal perjaar mechanischworden onderhouden. De opgelegde combinaties van frequentie en tijdstip van onderhoud omvatten zowel actuele alspotentiële combinaties.Gangbare fysisch-chemische parametersvanwater enbodemworden regelmatig gemeten.
Verwacht wordt door numerieke analyse van de verkregen gegevens relaties te kunnen
identificeren en te kwantificeren tussen voorkomen en frequentie van soorten waterplanten
enbodemtype,waterkwaliteit en tijdstip/frequentie van mechanisch onderhoud. Op klei zullenbijvoorbeeld andere soorteninteressantzijnvooreenconcurrentiestudie danopzand,terwijlgangbaarmechanisch onderhoud inheteerstegevalwaarschijnlijk eenveelgeringer effect
heeft opsoortensamenstelling enbiomassavorming daninhet laatste geval.
Eenrisico-analysevoor deverspreidingvanonkruiden enplanteziektenmet
dierlijke mest
727
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Doelvanhet onderzoek isvaststellingvanaard en groottevanverspreidingsrisico's, enaan te
gevenhoe eninwelkemate risico'skunnenwordenvermeden of gereduceerd. Mestvan runderen,varkensenpluimveewordt afzonderlijk beschouwd.Voor hetschattenvanrisicowordt
hetgeheleprocesbekeken datbegint metopnamevanschadelijke organismen inveevoervia
uitscheiding enverspreiding met mest totvestigingopakker- of tuinbouwgrond.
Informatie over(deel)processenwordtverkregenuit resultatenvanvoorgaand onderzoek,
literatuur, overlegmet terzake-kundigen en experimenteel onderzoek.
Derisico-analysebevatzeerveelonderwerpen, dienietalleevenuitvoerigbehandeld kunnen worden. In overleg met de wetenschappelijke begeleidingscommissie wordt een prioriteitsvolgorde bepaald (ten dele reedsgebeurd)voor organismen en processen.
Varkens en kippen krijgen voornamelijk mengvoeders toegediend. Enkele grondstoffen
bevattenschadelijke organismen.Uitnaderebeschouwingvanhetbewerkingsprocesvan deze
grondstoffen zalblijken of levende organismen inmengvoeders kunnen voorkomen. Runderenkrijgen naast mengvoeders ruwvoer toegediend,waarin schadelijke organismen aanwezig
kunnenzijn.Inexperimenteelonderzoekwordtvastgesteldvanwelkeonkruidsoorten hoeveel
zadentegelijk metsnijmaïswordengeoogst.Demogelijke aanwezigheidvanbepaalde ziekteverwekkers insommigeruwvoerprodukten zalookworden nagegaan.
Omdat reeds duidelijk is dat rundermest onder omstandigheden schadelijke organismen
kan bevatten, zal ook op aspecten van mestverwerking (verhitting, vergisting) worden ingegaan.Voorhet schattenvanrisicozullenvoor enkele organismen ofgroepen organismensce-
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nario'sworden opgesteld enuitgewerkt.Omhetrisicotekunnenbeoordelen zalrekeninggehouden moetenworden met het reedsbestaande verspreidingsrisico.
Biologische bestrijdingvanakkerdistel metderoestschimmel
Puccinia punctiformis
728
Projectleiding:
Medewerker(s):

J.Frentzen,P.C. Scheepens
P.C.deMan

De drie aandachtspunten van het project zijn:veldexperimenten,sporenproduktie en opstellen infectiemodel.
Hetin 1987gestarteproject zalin 1989wordenvoortgezet methet toetsenvanhet bioherbicide (sporen van de roestschimmel) onder praktijkomstandigheden. De opzet van de veldexperimenten isreedseerder uitvoerigbeschreven inhetwerkplanvoor 1988. Op diverse lokatiesinNederland zullen proefvlakken met desporenvanderoestschimmel worden behandeld.Inprincipevindendezebehandelingeninhetvoorjaar, zomerennajaar plaats.Hetisdan
ook noodzakelijk gedurende het gehelejaar sporen in kassen te produceren. Optimaliseren
vandesporenproduktievereistvoortzettingvanhetonderzoek naardewaard-pathogenen-relatie.Inmiddelswordt gewerktaanhet opstellenvaneeninfectiemodel. Ditinfectiemodel zal
nietalleenvanbelang zijnvoor het optimaliserenvandesporenproduktie,maar ookde basis
vormenvoor deuitvoeringvanresistentietoetsen eneenhulpmiddelzijnbijhet interpreteren
vandeveldgegevens.
Eenbelangrijk onderdeel vanhetinfectiemodel ishetbestuderenvandespruitvorming bij
de akkerdistel. Inde literatuur zijn onvoldoende gegevenstevinden.Dezeworden nu experimenteelverzameld.Deexperimentenwordenin1989voortgezet.Geletopderaakvlakkenvan
ditprojectonderdeel met andereprojecten (onder andere720)zou samenwerking opdit punt
mogelijk zijn of kunnen gegevensvoor de andere projecten vannut zijn
Herinzaai endoorzaaivangrasland;criteria en effecten
770
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Er zalinsamenwerking met studentenvanhet HAO te 's-Hertogenbosch een praktijkenquêtewordengehoudenopBrabantsegraslandbedrijven dieregelmatigherinzaaiendoorzaaitoepassen.Hierbij zalworden nagegaanwelkemotievenwordengehanteerd omdezevrijkostbareingrepen toe tepassen.Indientegenvallendeproduktiviteit vande grasmat,kwalitatief dan
welkwantitatief, hierbijvandoorslaggevendebetekenisis,zaltevenswordennagegaanwat de
redenenzouden kunnenzijnvoordeslechtekwaliteitvanhetbetreffende grasland.Inaanvullinghieropzaldan meteigen medewerkersgetrachtwordendekwaliteittebeoordelenvan de
grasmat van in de nabije toekomst te verbeteren percelen. Er zal een aanvullend literatuuroverzichtworden geschreven over de huidige inzichten inde relevante problematiek. Hierbij
wordenmet namedrieaspectenbekeken:derelatietussenzodedichtheid enbruto opbrengst,
de relatie tussen zodedichtheid enveronkruiding en derelatie tussenveronkraidingen bruto
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opbrengst. Getracht zalworden de ontbrekende gegevens, dienodig zijnvoor het parametriseren envalideren van opte stellen modellen, langsexperimentele wegte verzamelen.
Geïntegreerde onkruidbeheersinginakkerbouwgewassen onder
praktijkomstandigheden
719
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Op deproefboerderij te Borgerswold worden drieverschillende bedrijfssystemen met elkaar
vergeleken,nl.gangbarebedrijfsvoering-4 jarigerotatie,gangbarebedrijfsvoering-8jarige rotatie, geïntegreerde bedrijfsvoering-8 jarige rotatie. Voor de vergelijking van resultaten van
gangbare en geïntegreerde bedrijfssystemen ishet vanbelang inzicht te verkrijgen in de onkruidontwikkeling (over meerdere jaren) bij toepassing van elk van deze systemen. Hiertoe
worden devolgendevragen gesteld:
- Zijn er verschillen tussen de bedrijfssystemen, over meerdere jaren gemeten, in dichthedenensoortenspectrumvanonkruiden,ofindehoogtevaninvesteringenvoorde onkruidbeheersing?
- Zijn er dergelijke verschillen inafzonderlijke jaren inde gewasrotatie (specifieke jaar- of
gewaseffecten)?
- Zijn er tussen debedrijfssystemen verschillen indewijze waarop specifieke onkruidsoorten eenverspreiding hebben binnen een perceel?
Debeantwoordingvandelaatstevraagismetnameinteressantvoormeerjarige onkruiden.
Echter ookvoor eenjarigen geeft beantwoordingvandezevraagvoor de bedrijfsvoering relevante informatie inzakeverspreidingvansoorten.De drievragenworden beantwoord door:
a. Gedurende meerderejaren in de laatsteweek vanjuni per perceel opvaste plekken in
eengrid30telvlakken uit te zetten,waarin het aanwezige onkruid per soortwordt geteld.
b.Gedurendemeerderejareninfebruari/maart op24monsterplaatsenperperceeldelengte van rhizomen van kweek en het aantal knopen daarop te bepalen. Deze monsterplaatsen
corresponderen met 24vaste plekken van de 30bovengenoemde. Daar deze monstering destructief is,dienen deplotsvanaendievanbenigemetersvanelkaarverwijderd teliggen.De
tellingenvanaenbwerdenvoor het eerstuitgevoerd in1988.
Kwantificerenvangewas/onkruid-interactie tenbehoevevan geïntegreerde
landbouw
769
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

L.A.P.Lotz,M.J. Kropf (LUW)
R.M.W.Groeneveld,G.H. Zandstra-Westhof,
N.C.van Keulen(LUW)
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie en
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde)

Uitkomsten van simulaties met behulpvan de thans bestaande modellen van gewas/onkruidconcurrentieworden sterkbepaald door de ontwikkelingvanhet bladapparaat en de vertica-
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le verdeling van het bladoppervlak van resp.gewas en onkruid. Ten behoeve van de uitbreidingvandereedsbestaandemodellenmetsubroutines,waarindemorfologische ontwikkeling
vansuikerbieten, maïs,melganzevoet enhanepootwordtgesimuleerd,zaldeinvloedvantemperatuur endaglengteopdesnelheidvanbladafsplitsing engroeivorminfytotrons wordengekwantificeerd. Tevens zalworden geprobeerd om deze relaties te onderzoeken onder proefveldomstandigheden, waarbij experimenteel, door manipulatie van dichtheden van gewas en
onkruid inruimte entijd,variatievooromgevingsfactoren wordtgecreëerd.Indezeveldexperimenten zullen tevens de effecten vangewas/onkruidconcurrentie op de gewasopbrengst en
de reproduktie vanhet onkruid worden gekwantificeerd.
Er zal een begin worden gemaakt met het beschikbaar maken van de modellen van gewas/onkruid-concurrentie voor praktijkadvisering. Van de uitgebreide modellen zullen daartoe,ondermeer metbehulpvangevoeligheidsanalyses,modellenmeteengeringaantalinvoervariabelen worden afgeleid. Deze vereenvoudigde modellen dienen uiteindelijk, na parametrisatie en validatie, te worden opgenomen in teeltbegeleidingssystemen. Ter voorbereiding
van in de toekomst op de stellen modellen waarin de invloed van dichtheden van onkruiden
op gewasopbrengsten involggewassen wordt voorspeld, zalworden nagegaanwelke variabelen in dergelijke modellen dienen teworden opgenomen en welke databestanden in Nederland of elders inWest-Europa aanwezigzijn omdeze toekomstige modellen te valideren.
Dekringloopvannutriënten ingraslandecosystemen inrelatietothetbeheer
766
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

De verschillende beheersvormen in de experimenten op de Veenkampen en op Born-Zuid
wordenvoortgezet.Jaarlijkswordenindezeproefvelden debovengrondsproduktie,N-,P-en
K-opslagindebovengrondsebiomassaendesoortensamenstellingbepaald.Inde proefvelden
opdeVeenkampenwordteengedetailleerdevergelijkinguitgevoerdtussendestikstof-enfosfaatkringloop in graslandoecosystemen bijverschillende grondwaterregimes. De verschillendeinputsenoutputsvanstikstof enfosfor wordengemeten,waarbijde toevoervanstikstofvia
atmosferische depositie endeverliezendoor denitrificatie gemetenworden doorde vakgroep
Botanische Oecologie (RUU) en de verliezen via uitspoeling naar het grondwater door het
ICW.Deverschillende stikstof-enfosforstromen binnenhetoecosysteemworden onderzocht
door het CABO in nauwe samenwerking met devakgroep Natuurbeheer (LUW).De metingenvanbovengrondse produktie,nutriëntenopname en -mineralisatiewordenvoortgezet. Er
zalgedetailleerd onderzoekwordengestart overdeproduktie enmortaliteitvanwortelsende
mortaliteit van spruiten na het maaien. Het onderzoek over de turn-over van wortels wordt
uitgevoerd door in drie proefvelden met verschillende grondwaterregimes lexaanbuizen te
plaatsen.Indezebuizenzalmetbehulpvandeendoscoop metintervallenvantweeweken de
dynamiekvan de lengtevanlevende en dodewortelsworden vervolgd.Daarnaast zaleen experimentworden ingezet omdedecompositie vandodewortels,dode stoppelsen bladeren te
meten (project 767).Het bemestingsexperiment, dat in 1988is ingezet om na te gaan welke
voedingsstoffen deproduktiebeperken,zalnogeenjaarwordenvoortgezet.Daarnaastzaleen
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experimentworden ingezetomdeinvloedvanverschillendeplantesoorten opde accumulatie
vanorganische stof indebodem en debeschikbaarheid vanvoedingsstoffen na te gaan.
Beheersingvanindividueleonkruidsoorten metinheemse pathogèneschimmels
ingeïntegreerdebestrijdingssystemen
647
Projectleiding:
Medewerker(s):

P.C. Scheepens
P.C.deMan

Doelvan het onderzoek ishet selecterenvanpathogenen van doelonkruiden en het ontwikkelenvanmethodenomdewerkingvanpathogenenonderpraktijkomstandigheden tevergroten.Van enkele onkruiden dievaneconomisch belangzijn inbiet, maïsen/ofgrasland, zullen
pathogenen worden geïsoleerd. De virulentie van deze pathogenen wordt onderzocht onder
omstandigheden dievoor infectie optimaal zijn. Onder gelijke omstandigheden wordt devatbaarheidvaneenofmeeraanhetonkruidverwantecultuurgewassen getoetst.Omdeweersafhankelijkheid kort na inoculatie teverminderen, zal de invloed van toegevoegde hulpstoffen
(met name plantaardige olie) aan sporensuspensies op de infectie van melganzevoet met A Ï cochytacaulinaenvanhanepoot metCochlioboluslanatusenDrechslereisp.worden nagegaan.
Het resultaat vanin 1986en 1987aangelegde proeven met Amerikaanse vogelkers wordt
beoordeeld. Ten aanzienvan de ontwikkeling van loodglansschimmel tot bestrijdingsmiddel
zalcontactworden onderhouden met defirma Koppert en Staatsbosbeheer.
Biologischeaspectenvandetoedieningvanherbicidenopplanten
676
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

R.Zandvoort, H.deRuiter
A.J.M. tiffing
1RS,PAGV,PD

Naar aanleiding van veel vragen vanuit de proefstations (met name het PAGV) zal in 1989
worden onderzocht hoe de benodigde concentratie van een aan een herbicide toe te voegen
hulpstof wordt beïnvloed door het toe te dienenvolumevan de spuitvloeistof per oppervlakte-eenheid.
Tevenszaldein1988geleverdespuitapparatuurverderwordenuitgetest.Hetproject wordt
afgerond met hetverwerkenvande resultaten ineen publikatie.
Regenvalenvochtgehaltevandegrondinrelatietotdeeffectiviteit vanvia
ondergrondse plantedelen opgenomen herbiciden
690
Projectleiding:
Medewerker(s):

R.Zandvoort
A.J.M. Uffing

In een enkele afsluitende proef zal het effect vanverschillende hoeveelheden van een enkel
herbicide bij enige neerslagregimes worden bepaald. Daarnaast zal in een modelopstelling,
waarineennagenoeg constantvochtgehaltevandegrond kanworden gehandhaafd, het effect
vanverschillende concentraties van herbiciden op haverplanten worden bestudeerd. In deze
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laatsteproevenzullentevensdeconcentratiesvandeherbicideninenkelebodemlagenwordenbepaald.Ditproject wordtafgerond methetverwerkenvandeverkregen resultatentot
enkelepublikaties.
Biologischewerkingvanweinigselectieveonkruidbestrijdingsmiddelen bij
verschillende manierenvantoediening
720
Projectleiding:
Medewerker(s):

R.Zandvoort
P.C.deMan

Methetverwerkenvandeverkregenresultatenzalditprojectworden afgerond.
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Afdeling Agrosysteemkunde

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

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

Eenbelangrijke bedreigingvoorde continuïteit vandemelkveehouderij isde emissievannutriëntennaarhetmilieu.Vooral deemissievangrotehoeveelheden nitraat en ammoniak naar
respectievelijk grond- en oppervlaktewater en naar de lucht wordt niet langer geaccepteerd.
Het onderzoek iserdaarom opgerichtalternatieve melkveehouderijsystemen te ontwikkelen
dievoldoendeinkomenopleverenmaarookbinnendegrenzenblijven dieaandeemissiesvan
nutriëntengesteldgaanworden.Het onderzoek richtzichvooralopdeteeltvangrasenandere gewassen ten behoeve van de voedingvan het vee en het hergebruik van de nutriënten in
de mest.
Elkgewasenelke teeltwijze kent zwakkeen sterkekanten metbetrekking tot de hoeveelheidenkwaliteitvanhetgeproduceerdeveevoer,devoordezeproduktiebenodigde inzet aan
middelen en debeïnvloeding vanhet milieu door de emissievannutriënten. Nagegaan wordt
welkemogelijkheden er zijn omveevoer teproduceren. Vervolgens worden combinaties van
teeltsystemen gezocht dieinbedrijfsverband de doelenvoldoende dicht benaderen.
Berekeningen zullen o.a.worden gemaakt ten behoeve van de bedrijfsopzet van een mogelijkopzandgrond tevestigenproefbedrijf "Melkveehouderij en Milieu".Op dit proefbedrijf
zalworden onderzocht hoe economisch optimaal melk kanworden geproduceerd als aan de
verwachte toekomstige milieunormen moet wordenvoldaan. Door metingen op dit proefbedrijf wordt het mogelijkverwachte en gerealiseerde produkties en emissies tevergelijken. Op
grondvandeze evaluaties kunnen leemtes indebestaande kennisworden opgespoord.
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Simulatieensysteemanalysetenbehoevevande rijstteelt
714
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Project 714 iseen overkoepelend project, waaronder 742en 743als onderzoeksprojecten in
engere zin vallen. Voor onderzoeksplannen aangaande water- en nutriëntenhuishouding in
rijst zie 743,voorplannen aangaande ziekten enplagen inrijst zie742.
Injanuari 1989zaleenworkshopgehoudenwordenopIRRIterafsluiting vande"casestudy"serie, gestart in 1988door de aan SARP deelnemende onderzoeksteams (China (2x),India, Bangladesh, Indonesië, Korea).Tevens zal vervolgonderzoek op gekozen thema's voor
1989gepland worden, inoverlegtussenbetrokken teams en SARP-staf.
Het onderzoekspotentieel vanhet SARP-netwerk zalverder gestructureerd worden door
inter-teamcontacten tussen teamleden met gelijke interesse te verstevigen. Hiertoe zijn vijf
thema'sgeselecteerd: (1)croppingsystems,(2)potentialproduction,(3)dynamicsofNand P
resources,(4)impactofinsectpests,en (5)impactofdiseases.Een literatuurattenderingssysteemvoor de diverse themagroepen wordt opgezet ter ondersteuning. Workshops over deze
thema'szullenvoorbereidworden.De eerstezalinhetvoorjaar 1989plaatsvindeninThailand
met alsonderwerp stengelboorders.
Ditproject wordtbegeleid door H.vanKeulen en R.Rabbinge (LUW).
Modelleringvanvocht-ennutriëntenvoorziening inderegenafhankelijke
laaglandrijstteelt
743
Projectleiding:
Medewerkers:
Samenwerking met:

H.F.M,ten Berge
H.Drenth
LUW(vakgroepenTheoretische Produktie-ecologie;
BodemkundeenPlantevoeding;Bodemkunde enGeologie),
Stiboka, IB, IRRI,LECSA-INRA

Onderzoek aan nutriëntenvoorziening zalzich concentreren opstikstofdynamiek in de natte
rijstteelt, en op beworteling. Wat betreft de stikstofdynamiek wordt enerzijds aandacht geschonken aan de processen dieverliesposten vertegenwoordigen in de stikstofbalans, anderzijds aan ammoniumopname door het gewas alsfunctie van concentratie in de bodemoplossing.Beideworden geanalyseerd opbasisvanliteratuurgegevens enopbasisvan veldproeven
uittevoeren in 1989en 1990doorLECSA-INRAte Montpellier,waarmee nauwe samenwerkingbestaat. Data beschikbaar inhet netwerkzullen gebruikt worden enveldproeven gericht
op analyse vanhet verband concentratie-opname worden bij enkele teams geëntameerd. Experimenteel werkzalniet opCABO plaatshebben.
Onderzoek aan beworteling bij rijst richt zich op fysische beperkingen van het wortelmilieu,metnameopzuurstofvoorziening enaanpassingvanhetwortelstelsel aanbeperkte voorziening, op de relatie tussen door deze aanpassing veranderende wortelmorfologie en de opnamevanwater en stikstof, en op de mechanische bodemweerstand tegenwortelgroei. Chi-
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neseenIndonesischeteamszijnhierinexperimenteelbetrokken (resp.voortarweenrijst).Experimenteelwerkzalinditverband ookbinnen CABOworden uitgevoerd.
Koppeling gewasgroeimodellen enremote-sensinggegevens
716
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

De afgelopen tweejaar isde relatie tussen deX-band-radarreflectie en gewasgroei- en -ontwikkelinguitvoerigbestudeerdvoor aardappels,bieten,erwten,tarwe,gerstenhaver.Pergewassoortwordtsamengevatwelkeinformatie metwelkenauwkeurigheid uitradaropnames alleenverkregen kanworden. Vervolgens zal de aandacht geconcentreerd worden op de wijze
waaropdezeinformatie, eninformatie verkregenuit anderebronnen,gebruikt kanwordenin
gewasgroeimodellen. Hiertoe zullen de doelstellingen voor een dergelijke koppeling nader
omschreven worden.
Uitwerkingvaneenmethodevoor eendynamischeevaluatievan Sahelweiden
591
Projectleiding:
Medewerkers):
Samenwerking met:

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

Binnenditprojectwordtgewerktaanhetschrijvenvaneenhandleidingvoorlandevaluatievan
Sahelweiden. Opnieuw ishet moeilijker en tijdrovender gebleken dan geanticipeerd de kennisvan Sahelweiden en hun produktie om te zetten ineen handleiding voor de bepaling van
deproduktiepotenties vanweideninSahellanden.Een deelvandeplannenvanhet afgelopen
jaardientdanookalsnogtewordenuitgevoerd.Deeersteversievandehandleidingwordtherzien.Na eentweede commentaarrondeen debenodigde correcties enbijstellingen, zalvertalingnaar het Fransvolgen.
Adviezentenbehoevevanlandbouwontwikkeling inde DerdeWereld
643
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Daardeinitiatievenvooractiviteitenbinnen ditproject naardeaardvandezaakvooreen deel
bijderden liggen,blijft hetwerkinditproject een sterkad-hockarakter dragen.Ditgeldt niet
alleenvoorverzoekenvanprivépersoneneninstellingenwaarmeegeenstructurele samenwerkingsverbandenbestaan,maarookvoorhetwerkinadviescommissiesalsdeNAR,deLRWG,
projectadviescommissies (PAC)vanLACenbegeleidingscommissies van projecten.
Eenquatijdsbesteding uit dehandgelopen advieskanhopelijk worden afgesloten: de eersteversievanhetboek over derolvanhoutigen inagro-pastoralesystemeninde Sahelwordt
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herschreven,waarna correctievanhetFrans zalplaatsvinden (verzoek ClubduSahel,OESO,
Parijs).
Destudienaartoepassingvangewasgroeimodellen insamenwerkingmetdeCyprischeMeteorologische Dienstwordt afgerond.
Duurzaamheidvanlandgebruik indedrogetropen
689
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.Breman
P.W.J.Uithol
KIT,LUW(diversevakgroepen),CRZ(Sotuba, Mali),CIPEA
(Bamako,Mali)

Optweehoofdterreinen poogt ditproject bijte dragenaande duurzaamheid van landgebruik
inde droge tropen. Binnen dewerkgroep met eengelijkluidende naamwordt,met name met
leden uit diverse LUW-vakgroepen, gezocht naar effectieve formules voor interdisciplinaire
samenwerking.Daarbijspeeltordeningnaarprioriteitvanperdisciplinegeïdentificeerde knelpunten een centrale rol.
Daarnaastwordtgepoogdindeveldsituatiedeeigenspecifieke kennisvanSahel-landbouw
intebrengenenuittebouweninhetkadervanplattelandsontwikkeline.Deformele,voortw^p
jaaraangegane samenwerking methetKITen haar Malinesepartnerf (Div.deRecherche des
Systèmesde Production Rurale en het Centre de Recherche Zootechnique) wordt afgerond
methetschrijvenvaneenrapport overdepotentiesvoorintegratievanakkerbouwenveehouderijinZuid-Mali,gezien devoedersituatie. Met een medewerker vanhet Centre InternationalPour l'Elevage en Afrique wordt een handleiding geschrevenvoor monitoringvan Sahelweiden.Dit om een gereedschap te hebben voor het meten van de effectiviteit van het "Program national de lalutte contre la desertification".
Analysevanmillet (Pennisetumamericanum) groeienproduktie inrelatietot
beschikbaarheidvanstikstof enwater
753
Projectleiding:
Samenwerking met:

N.vanDuivenbooden,N.deRidder, H.vanKeulen
ISRA,R3S

Dit project zal op 1februari 1989worden afgesloten. De nogbeschikbare tijd in 1989wordt
besteed aan het schrijven van een verslag. Mogelijkheden worden onderzocht of het project,
met EG-financiering, alof nietgeïntegreerd inhetproject 702kanworden gecontinueerd.
Mechanismenvanziektenenplagen inrijst
742
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Doelishetinzichtverwervenindemanierenwaaropbiologischestressfactoren schadeveroorzaken in de rijstteelt in Zuidoost-Azië en deze mechanismen te kwantificeren. De middelen
hiertoe zullenvoornamelijk literatuurstudie en simulatie metgewasgroeimodellen zijn. Hier41
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bijzal,naastaanziektenenplagenzelf,denoodzakelijke aandacht aangewasgroeienontwikkelingbesteed worden.
Experimenteel onderzoek omontbrekende gegevensaangaande geselecteerde ziektenen
plagen optesporen isvoorzien,maarvooralsnog niet ingevuld.
De inditproject verzamelde gegevensenkennis zullenuiteindelijk dienen omdematete
bepalen,waarinbiotischestressbijdraagt aandevariabiliteitvanopbrengstinderijstteelt door
het geheelvan stressfactoren.
Invloedvandrijfmestenkunstmest,metenzonder nitrificatieremmer,op
veldgewassen,bodemenmilieu
654
Projectleiding:
Samenwerking met:

L tenHolte,H. vanKeulen
PAGV,ICW,LUW(vakgroepen Bodemkundeen
Plantevoeding;Theoretische Produktie-ecologie)

De drijfmestinjectieproef op proefboerderij Droevendaal, waarin in samenwerking methet
ICWdemaïsgroei enN-dynamiek indebodem zoalsmineralisatie enuitspoelingwordenbestudeerd,zalin1989worden afgesloten enafhankelijk vanderesultatenvandeafgelopen vier
jareningewijzigde vormworden voortgezet.
Hetonderzoeknaardemogelijkheden vangrasonder maïsofveldbonenwordt voortgezet.
InsamenwerkingmethetPAGVenICWwordtophetROCHeinoeenproefuitgevoerdwaarin
naastgrasondermaïsookroggenamaïswordtbestudeerd.Indezeproefwordtnaast degroei
vanmaïsengrasookdeuitspoelingvanmetnamestikstof gevolgd.De groenbemestingsproevenwordenin1989afgesloten.EenBelgischegastmedewerker zalderesultatenvandegroenbemestingsproeven ineenmodelverwerkenwaarindeopbouwenafbraak vanorganische stof
wordt beschreven. Insamenwerking metdevakgroep Bodemkunde enPlantevoedingvande
LU zalonderzoekwordenuitgevoerd metbetrekkingtotdemineralisatiedirectnahetonderploegenvaneengroenbemester.
Herkenningvangewassenenhun groeistadium metradar
638
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.W.J.vanKasteren,B.A.M. Bouman
D.Uenk,M.A.M.Vissers
LUW(vakgroep Landmeetkunde),NLR,FEL-TNO,TUDelft

De mogelijkheden vanmultifrequentie- en multipolarisatieradar voor het volgen van groei,
ontwikkelingenproduktievanlandbouwgewassen zullengeanalyseerdworden.Hiertoewordt
gebruik gemaaktvandeopnames diegemaakt zijn metdeNederlandse DUTSCAT scatterometer tijdens deEuropese Agriscatt-campagnes van 1987en 1988.Hierbij zijn opnamesgemaaktvanlandbouwgewassen (voornamelijk bieten, aardappelen, tarwe,gerst,veldbonen) in
6frequenties inhetbereikvan1-17,25GHz,6inkijkhoeken variërend van 10-70°eninHHenHV-polarisatie.Naeenkwaliteitsanalysevanderadargegevenszalderadarverstrooiinggeanalyseerdwordeninrelatietothetgewastypeenhetontwikkelingsstadium, debodembedekking,deLAI(Leaf AreaIndex)endebiomassavangenoemde gewassen.Erzalgekeken worden welke combinatie vanradarparameters het meest gevoelig isvoor veranderingen inge-
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noemde gewasparameters, en hoe de gevoeligheden verlopen in het groeiseizoen. Mogelijk
wordendeAgriscatt-gegevensuit 1987en 1988bijonvoldoendekwaliteit aangevuld met nieuwegegevensteverzamelen in 1989.
Bepalenvandereflectiekarakteristieken vanaardappelen gedurendedeafrijping
722
Projectleiding:

H.W.J.vanKasteren,D.Uenk

In 1986en 1988zijngoede setsreflectiegegevensverzameld.Erblijkt eenduidelijkverschilin
reflectie tussenverschillende stadiavanafrijping tebestaan. De reflectiegegevens zullenvergelekenwordenmetderesultatenvanfotosynthesemetingen endeopbrengstenvandeproefveldjes. Met derapportage hieroverwordt ditproject afgesloten.
Gewaskarakterisering meteenveldspectrometer
746
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H.vanKasteren
D.Uenk
LUW(vakgroep Landmeetkunde)

In dit project wordt de bruikbaarheid van reflectiemetingen voor schatting van biomassa en
opbrengst op proefvelden nader onderzocht. Een elementaire standaardset van parameterwaardenvoor derelatietussen reflectie enbiomassaofopbrengstwordtgemaakt, in afhankelijkheidvangewas,ontwikkelingsstadium enmeetconfiguratie. Hetbundelenvan reflectiemetingen tot gestandaardiseerde curves per gewastype (aardappel, biet, tarwe en gerst) wordt
voortgezet.
In de praktijk worden metingen met wisselende belichtingsomstandigheden en met verschillend instrumentariumverkregen.Om desondanks opbasisvanijktabellen tot eenduidige
biomassa-ofopbrengstindicaties tekunnenkomen,zullenenkeleaanvullende reflectiemetingennodigzijn.Deze metingenzullen zoveelmogelijk opdeCABO-proefboerderijen worden
uitgevoerd. Het project wordt afgesloten met de publikatie van de standaardsets per gewas,
vergezeldvaneen instructie voorgebruikbijhet toepassenvanreflectiemetingen indeproefveldpraktijk.
Ontwikkeling,verbetering entoepassingvangewasgroeimodellen voor onderzoek
712
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

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

Binnen ditproject wordt enerzijds gewerkt aande "techniek"van simuleren, zoalshet modulair opzetten vansimulatiemodellen, anderzijds aaninhoudelijke kanten van simulatiemodellen.
Het synthesis volume "Agricultural production in seasonally arid zones",waaraan samen
met Israëlische collega's gewerktwordt,zalin 1989inmanuscriptvormworden voltooid.
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Erzalverderworden gewerkt aaneengedetailleerde vergelijking vangemeten en gesimuleerde assimilatie-, respiratie-entranspiratiesnelheid vantarwe,watzomogelijk met een publikatiewordt afgesloten. Het simulatiemodel voor zomertarwezal ineen FORTRAN-versie
worden omgezet, om de toegankelijkheid te vergroten.
Gewasverdamping zalinhet gewasgroeimodel SUCROSworden ingebracht. Omdat temperatuur en stralinguit fase lopen, moet de integratie over de tijd worden aangepast. Verrekeningvandebodemwarmtefluxvergrootditprobleemnogverder.Demicrometeorologiezal
invereenvoudigde vormworden ingebracht.
Binnendethemagroep"systeemanalyseensimulatie"zalaandachtwordenbesteed aanvergelijkingvaneenaantalsimulatietalen,enaaneenbesprekingvanverschillendemodulesvoor
bepaaldeprocessen,zoalsdebodemwaterbalans, gewastranspiratie, etc.
Impactvanklimaatverandering opprimaireproduktievanagrarischesystemenin
Europa
734
Projectleiding:
Samenwerking met:

S.Nonhebel (LUW),J.Goudriaan (LUW)
LUW(vakgroepTheoretische Produktie-ecologie),
UniversityofEastAnglia(GB)

Voorverschillende klimaatgebieden inEuropa zaldepotentiële enwaterbeperkte produktie
berekend worden voor in eerste instantie zomertarwe, aardappelen en maïs.Vervolgens zal
hetzelfdegedaanwordenvoordelandbouwproduktie nadeteverwachten klimaatverandering.
Bijhet laatste zalrekeninggehouden worden met aan het nieuwe klimaat aangepaste rassen.
DeClimaticResearchUnitvandeUniversityofEastAngliazalweersgegevensvandeklimaatgebiedeninEuropalevereneneenschattinggevenvandeteverwachten klimaatverandering..
Het project wordt begeleid door R.Rabbinge (LUW) enH.van Keulen.

Voorbereidingvaneenontwikkelingssamenwerkingsproject gerichtopoptimale
benuttingvanwater ennutriënten inlandbouwsystemeninsemi-aride gebieden
702
Projectleiding:

N.deRidder, H.Breman, H.vanKeulen

Devoorbereiding heeft geleid tot het projectvoorstel:
"ProductionSoudano-sahélienne Soutenue (PPS):L'exploitation optimale del'eau etdesélémentsnutritifs danslessystèmesagricoles etpastorauxdespayssahéliens."
Ditvoorstel isinseptember 1988aan DGIS/DPO/OTaangeboden voor externe financiering.
Bijpositieve besluitvorming zal het project in 1989worden afgesloten en het nieuwe project
zaldanvanstartkunnengaan.Dewerkplannenvoor 1989zullen danmettoekomstige nieuwe
medewerkers overeenkomstig het projectdocument worden opgesteld.
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Systeemanalytisch onderzoek naardemogelijkhedenvoorgeïntegreerdeteelt
vanaardappelen
755
Projectleiding:
Samenwerking met:

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

Er zal een produktiematrix voor verschillende aardappelteeltsystemen worden ontwikkeld,
waarinnaast de fysieke inputs en outputs ook effecten opmilieu envolksgezondheid worden
gekwantificeerd. Met interactieve doelprogrammeringwordt nagegaan,watbij verschillende
economische enwettelijke grensvoorwaarden,de meest optimale teeltsystemen zijnvoor het
gelijktijdig realiserenvaneconomische en milieutechnische doelstellingen.
OntwikkelingvaneenlandgebruiksplanvoordevijfderegioinMali (Regio Mopti)
749
Projectleiding:
Samenwerking met:

F.R.Veeneklaas, P.A.Gosseye,
S.Cissé(teamleider Malineseéquipe)
ODEM,ORM,LUW(vakgr.Theoretische Produktie-ecologie)

1989vormt inde tijd gezien de middenfase van hetproject. Datjaar zalworden besteed aan
hetverzamelenvangegevensvandenatuurlijke hulpbronnen endeproduktiesystemen ophet
gebied van akkerbouw, veeteelt, houtteelt envisserij,alsmede opsociaal-economisch gebied
indebetreffende regiovanMali.Demedewerker endeMalineseéquipezullenhiervoorzorgdragen.InWageningen zalvoortgegaanwordenmethetopstellenvaneenlineairprogrammeringsmodel waarin deze gegevensworden opgenomen enworden aangevuld met uitkomsten
van simulatiemodellen voor gewasgroei. Nauwcontact, onder meer door wederzijdse bezoeken,zalgedurendehetjaarwordenonderhouden tussendemedewerkerenbegeleidersophet
CABO en de medewerkers inhetveld.Naast uitwisselingvangegevens dient dit contact ook
om in samenspraak met regionale en nationale autoriteiten in Mali verschillende ontwikkelingsdoeleinden te formuleren. Navoltooiingvan hetprogrammeringsmodel wordt nagegaan
ofgestelde doelen intechnische zinen ophoudbarewijze tebereiken zijn en hoezijzich onderlingverhouden.Het project zalintensief wordenbegeleid door H.Breman,H.vanKeulen
en CT. de Wit (LUW,vakgroepTheoretische Produktie-ecologie).

Optimaliseringvanruwvoederproduktieengebruikvandierlijkemestinrelatietot
milieu-eisen
748
Projectleiding:
Samenwerking met:

G.W.J.vandeVen
IMAG,IB,ICW,LEI,PR,PAGV,LUW(vakgroepen Agrarische
Bedrijfseconomie enLandbouwplantenteelt en
Graslandkunde)

Binnen het project is een graslandbeheersmodel gemaakt met daarin de stikstofhuishouding
endeemissiesvanstikstof naarhetmilieubijverschillendegraslandgebruikswijzen enproduk-
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tieniveaus. Het ontwikkelde model wordt beschreven in een rapport (CABO-Verslag of
CABO-TTSimulation Report).
Er zullen optimaliseringsronden worden uitgevoerd voor de verschillende doelstellingen
die binnen het project gedefinieerd zijn, en de matrix die daarbij gebruikt wordt, zal verder
worden ontwikkeld.
Inoktober isdeelname aanhet 16deInternationale Grasland Congresgepland.Het ligtin
debedoelingdaareenpaper tepresenteren over deaanpak enderesultatenvanhetwerkbinnen dit project.
Er vindt overleg met het LESCAinFrankrijk plaats over eenworkshop inEuropees verband over de toepassingvan optimaliseringstechnieken voor regionale planning van de landbouw.Ditzalin 1989verder uitgewerkt worden.
Ontwikkeling entoetsingvangeïntegreerde plantaardige produktiesystemen
747
Projectleiding:
Samenwerking met:

P.H.Vereijken
PAGV,IOBC

Evenals in 1988zal de hoofdactiviteit bestaanuit het schrijven en publiceren vaneen samenhangende reeks stukken overgeïntegreerde akkerbouw.
Met diversevakspecialisten (met namevan het PAGV) alsmede-auteurs zalverder wordengeschrevenaaneenbundelartikelenoverOBS-onderzoek,bemesting,gewasbescherming,
vruchtwisseling, teelt van hoofdgewassen en economische perspectieven (Landbouwkundig
Tijdschrift).
In samenwerking met het AOC-Emmeloord zalvoor een tweede maal een cursus geïntegreerdeakkerbouwvoorboerenuitFlevolandwordengegeven,waarnaeen cursushandleiding
ineindversie wordt geschreven voor onderwijs envoorlichting.
Inhet Engelszaleenoverzicht met kritischebeschouwing worden geschreven van de methodenvoor ontwikkelingenintroductie enerzijds entoetsing envergelijking anderzijds, met
specialeaandachtvoornormstelling enkeuzevanparameters.Hierbij zalsamenwerkingworden gezocht met collega's uit de IOBC-werkgroep voor geïntegreerde akkerbouwsystemen,
omte komen toteen actueel overzichtvan deEuropese activiteiten indit verband.
Afhankelijk vandefinancieringsmogelijkheden kaninde tweedehelft vanditjaar eenbeginworden gemaakt met het omschakelingsproject in Flevoland, met medewerking van een
pioniersgroepvan circatien akkerbouwers.
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Algemene projecten

Chemisch-analytische ondersteuningvanhetonderzoek
610
Projectleiding:
Medewerker(s):

L.W.vanBroekhoven,G.W.vanden Born
A.R. Kowsoleea,W.Verhagen

Doordegrotehoeveelheid aangevraagdeanalysesenproblemenrond depersonele bezetting
isnietgeheel toegekomen aan deplannen genoemd inhetwerkplan 1988.
Devolgende onderwerpen zullen ook het komendejaarweer aandacht nodig hebben:
- koolhydraatanalyse met HPLC;
- nadere uitwerkingvande analysevanorganische zuren met HPLC;
- eiwitanalyse met HPLC.
Nieuwe onderwerpen zijn:
- Deomzettingvandebepalingvanoplosbarekoolhydratennaareengeautomatiseerde methode met "segmentedflowanalysis";
- De verbetering van de sturing en gegevensverwerking bij HPLC door aangepaste en verbeterde apparatuur.
Ookhetbeschrijven vangangbareanalysemethoden aangepast aanwerkwijze en inrichting
vanhet laboratorium zal doorgaan.
Informatica-ondersteuning vanhet onderzoek
772
Projectleiding:
Medewerker:

J.A.tenCate
D.Crebolder

In 1989zullengebruikersbegeleidwordenbijhetwerkenopdecentraal opgestelde minicomputer (MICROVAX3600) en oppc's.Ook zalaandacht besteed worden aan het standaardiseren van software op pc's.In samenwerking met het secretariaat zullen onderzoekers korte
opleidingen krijgen in het gebruik van tekstverwerkingspakketten.In samenwerking met gevorderdegebruikerszullenonderzoekersingeleidwordeninhetgebruikvanallerlei softwarepakketten, zoalsspreadsheets,grafische en tekenprogramma's.
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Ontwikkeling,aanpassing enbeheervanuitrustingvoorfotosynthesemetingen
tenbehoevevanhet onderzoek
737
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

W.Louwerse,J.Goudriaan (LUW)
J.vanKleef,P.H.van Leeuwen
LUW(vakgroepTPE)

Naast debegeleidingvangebruikersvande aanwezige apparatuur zullen twee zaken devolle
aandacht vragen.
De nieuwe klimaatregeleenheden voor de gewaskamers zullen uitvoerig getest moeten
worden.Tevens zal voor de in 1988 aangeschafte data-acquisitie-apparatuur de programmatuur moetenworden gemaakt en daarnauitvoerig getest.
Statistischeondersteuningvanhet onderzoek
771
Projectleiding:
Samenwerking met:

J.Withagen,M.Jansen(GLW)
GLW(Groep Landbouwwiskunde)

In1989zaldeinvoeringvanhetstatistischpakket GENSTATvoortgangvinden.Ditzaldevolgendewerkzaamheden metzich meebrengen:
- voorbereiden en gevenvan GENSTAT-cursussen;
- assisteren van onderzoekers bij het uitvoeren van statistische analyses van waarnemingsuitkomsten.
Naast deze activiteiten zullen onderzoekers begeleid worden bij het opzetten van experimenten(proefschema's e.d.).Tenaanzienvanwiskundigeondersteuningzalhetkomendejaar
aandacht besteed worden aan:
- hetontwikkelenvanmethodenomparameter- enfunctiewaarden insimulatiemodellen te
schatten;
- het ontwikkelenvaneenintelligente methode omgevoeligheidsanalyses uit tevoeren;
- formaliseren vanhet "goodness-of-fit"-criterium.
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Zaakregister
(Paginanummers met tussen haakjes projectnummers)
Gewassen
Akkerbouwgewassen:
aardappel, uienensuikerbieten
6 (732), 9 (697), 15 (757), 16 (683, 738, 758), 18
(627), 19(764),25 (759),28 (740),43 (722),45(755)
granen
25(711)
peulvruchten
5 (687),6 (732), 14(709,710),24(682)
overigeennieuwe gewassen
15 (751), 17 (726), 21 (699), 22 (700, 730), 23 (760),
24 (682)
Ruwvoedergewassen:
snijmaïs
vlinderbloemigen
grassen

24 (754),28 (740),42(654)
20(623)
18(692),19(581),20(685),21 (750),24 (754),27(701),
29 (736), 33 (770), 35 (766), 45 (748)

Groentegewassen:
vollevelds
kasteelten

13(724,729)
4 (703),5 (694),7(763),9 (733), 11(621)

Sierteeltgewassen:
snijbloemen
bolgewassen
overige

6 (705),7(735),8(762)
12(708)
4 (731),5(768),8(723)

Tropischegewassen:
rijst
gierst

39 (714,743),41(742)
41(753)

Onderzoeksgebieden
Assimilatenhuishouding (o.m.biosyntheseendistributie)
8(762),9(733), 18(693)
Energiehuishouding (o.m.fotosynthese enrespiratie)
5 (694), 9 (645, 733), 10 (744), 27 (674), 31 (675), 48
(737)
Waterhuishouding (o.m.verdamping)
5 (687), 11(621),14(709),39(743)
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Nutriëntenhuishouding (m.n.stikstof)
4 (703), 11 (704), 24 (754), 27 (701), 29 (725,736),
39(743)
Hormonale huishouding (o.m.groeiregulatie)
4 (731), 6 (705), 7 (735), 8 (723, 762), 12 (671,708),
19(764)
Wortelmorfologie en-fysiologie
4 (731),5(768),11(704), 13(657),23(729)
Produktfysiologie (o.m.houdbaarheid)
6 (705), 7 (735), 9 (697), 13 (724), 15 (751), 17 (726),
18(627),26(752)
Gewasgroeien-produktie 14(710), 15(751,757),16(684),18(693),21(699),
24 (682),25 (711,759),45(734)
Systeemanalyse ensimulatie5(694),7(763),14(709,710), 16(684,738),
23 (760), 25 (711), 29 (725), 31 (675), 38 (713),
39 (714, 743), 43 (712), 44 (734), 45 (749), 48 (771)
Toepassingsgebieden
Teeltbegeleiding enadvisering
14(710),16(738),33(770)
Teeltsystemenenvruchtwisseling
38 (713),45(755)
Graslandproduktie en-benutting
18(692),19(581),20(685)
Stikstofkringloop weidebedrijven (o.a.ammoniakemissie)
19 (581), 21 (750), 24 (754), 26 (761), 30 (767), 35
(766), 45 (748),
Groenbemesting enorganische-mestbenutting
20 (685),32(727),42(654)
Onkruidbeheersing en-bestrijding
32(727),34 (719,769)
Biologische onkruidbestrijding
36(647)
Vegetatiebeheer watergangen (inclusief graskarper)
31 (675,717,741)
Vegetatiebeheer grasachtigevegetaties
29 (736),30 (767),35(766)
Herbicidenonderzoek
9 (645), 10(665),36 (676,690),37(720)
Ontwikkelingssamenwerking 39 (714,743),40 (591,643),41(742),44(702),
45(749)
Milieu-bescherming
10(665),20(685),30(767),31 (717),33 (728),34(719),
35 (766),36 (676,647),37 (720),42 (654),45(748)
Geïntegreerde landbouw 34 (719,769),38 (713),45 (755),46(747)
Remotesensing
40 (716),42(638),43 (722,746)
Automatisering
47 (772),48 (737,771)
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Bijlage1:
Programma plantecelbiotechnologie

In1989zullendemedewerkersvanhetITALdienadeopheffing vanhetITALnaarhetCABO
zullen overgaan, nogwerkzaamheden verrichten inhet kader van de afronding van hun oude
onderzoeksprogramma. Voor de volledigheid wordt hier een kort overzicht gegeven van dit
onderzoek.
Produktie van fijnchemicaliën met behulp van plantedelen en
plantecelcultures
ITAL-127
Projectleiding:
Onderzoekers:
Medewerker(s):

H.Breteler, J.P.F.G.Helsper
D.H. Ketel,R.Sütfeld,P.Adamse
M.J.H.Jansen,M.H.M.Visser, P.J.J. Pikaar

Het hoofdthema isde regulatie van biosynthese en accumulatie vansecundaire plantemetabolieten. Als modelsysteem worden getransformeerde en ongetransformeerde wortel- en celcultures van Tagetes-sooTten gebruikt. Hierin wordt de produktie van thiofenen onderzocht.
Ditzijnzwavelbevattende heterocyclischeverbindingen met eenbreed spectrumvanbiocideactiviteiten en deze zijn daarom potentieel toepasbaar inde landbouw.
Het onderzoek kent devolgende onderdelen:
- Wortelcultures en celaggregaten
- Enzymologie en biosynthese
- Selectievanhoogproducerende cellijnen.
Inverband met de overgangvandeonderzoekgroep naarhet CABOzullen de eerste twee
onderdelen in 1989worden afgerond.
Wortelcultures en celaggregaten
Dr.D.H. Ketel,M.J.H.Jansen,M.H.M.Visser
Celaggregaten van ongetransformeerde Tagetes-soorten
Calluscultures van Tageteserectaaccumuleren weliswaar hoge concentraties thiofenen,
maarzijvertonen een zohoge differentiatiegraad dat uitdit callusgeen celsuspensiesverkregenkunnenworden.Toevoegingvangibberellinezuur (GA3)aanhetvoedingsmedium kande
differentiatiegraad sterk verlagen. Deze gedifferentieerde callusweefsels zijn mogelijk geschikt alsuitgangsmateriaal voor thiofeenproducerende celsuspensies.
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Celaggregaten vangetransformeerde Tagetes-soorten
In wortelcultures van T.erecta, getransformeerd metA tumefaciens LBA 4210, ontstaan
spontaan ongedifferentieerde calluscultures diethiofeen en opineproduceren. De uit de calliverkregen celsuspensiecultures produceerden deze stoffen niet. Onderzocht zal worden of
hetverdwijnen vandezesynthesehetgevolgisvandedifferentiatie vande celsuspensie ofvan
hetverloren gaanvanhet t-DNA.
Wortelcultures uitgetransformeerdversus ongetransformeerdplantemateriaal
Deaccumulatievanthiofeen inongetransformeerde wortelculturesvanT.patuia enT.erectaisongeveer gelijk aandieinwortelcultures uitmateriaal getransformeerd metAgrobacterium rhizogenes LBA 9402.De groeisnelheid in getransformeerde wortelcultures is stabiel en
groter dandieinongetransformeerde. Ditonderzoekbehoeft nogenkelekleine aanvullingen.
Biosynthesepathway en enzymologie
Dr.J.P.F.G. Helsper, dr. R.Sütfeld,P.J.J.Pikaar
(3,4-diacetoxy)butinylbithiopheen:acetaatesterase (BBT(OAc)2-esterase)
Voordevaststellingvandestereospecificiteitvanditenzymmoestvoldoendesubstraat (ongeveer5mg)geïsoleerd worden. Hiervoorwerd een nieuweHPLC-techniek ontwikkeld. Het
hiermee gezuiverde BBT(OAc)2 zal onderworpen worden aan enzymatische afbraak tot
BBTOHOAc. Met NMR zullen depositiesvan deOAc-en OH-groepen vastgesteld worden,
waardoor de specificiteit van het enzymkanworden vastgesteld.
(4-acetoxy)butinylbithiopheen:acetaatesterase (BBTOAc-esterase)
ErwerdeencytosolischeBBTOAc-esterase-activiteit geïsoleerd engekarakteriseerd inintacteplantenencallus-encelsuspensiecultures(aggregaatcultures)vanTagetespatuia cv.Nana
Furia.Het enzymbleek tijdens dededifferentiatie vanintacteplant tot celsuspensie geenveranderingte ondergaan.Er zalnogonderzochtworden ofer naast de cytosolischeook een aan
partikelsgebonden BBTOAc-esterase isenof deBBTOAc-esterase-activiteit gecorreleerd is
aanhet ontwikkelingsstadium vande celculture.
Biosynthese-pathwayvan thiofenen
In 1988is gestart met experimenten waarin aggregaatcultures vanT.patuia worden geïncubeerd met S-gemerktesubstraten.Vergelijkingvandeincorporatiesnelheid vandezesubstraten geeft inzicht in de zwavel leverende precursor. Met universeel en specifiek gemerkte
vetzurenwordtnagegaanwelkevetzurenenwelkgedeeltevandezevetzuurmoleculen betrokken zijn bij de synthesevan thiofeen.
Selectievanhoogproducerende cellijnen
Dr.P.Adamse
Er zijn protoplasten uit celcultures van diverse Tagetes-soorten geïsoleerd en geregenereerd
ener zijn metflowcytometrie protoplasten geselecteerd opgrootteen UV-fluorescentie. Het
onderzoekrichtzichverder ophetoptimaliserenvandezetechnieken,waarnabegonnenwordt
met het meten van stabiliteit vangroei en thiofeenaccumulatie indegeselecteerde cultures.
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Bijlage2:
Taakstelling CABOenwerkgebieden
onderzoeksafdelingen

Uit: Landbouwkundig Onderzoek in Perspectief. Ontwikkelingsplan voor de instituten en
proefstations vanhet MinisterievanLandbouw enVisserij, 1987-1990.Tweede Kamer,vergaderjaar 1987-1988,19307,nrs.5-6,p.76-77.
1 . Doelstelling
Het bevorderen van de landbouwproduktie, de kwaliteit van het
landelijk gebied en het milieu en de kwaliteit van het plantaardige produkt
door middel van het vermeerderen en toepasbaar maken van kennis en
inzicht in het funktioneren van planten, gewassen, vegetaties en agroecosystemen.
2. T a k e n
- Plantenfysiologisch, biochemisch en gewaskundig onderzoek gericht
op het verkrijgen van kennis omtrent het verloop van processen in plant
en gewas, om daarmee een betere kwaliteit van het eindprodukt en van
het teeltproces mogelijk te maken.
- Fysiologisch en ecologisch onderzoek ten behoeve van een geïntegreerde onkruidbestrijding en van de beheersing van vegetaties, afgestemd
op het toegepast ecologisch onderzoek voor natuurbeheer.
- Systeemanalytisch onderzoek, in het bijzonder ten behoeve van de
ontwikkeling en toetsing van simulatiemodellen voor gewasgroei, van
concurrentiemodellen en van produktie- en beheersmodellen op bedrijfsen gebiedsniveau.
- Ontwikkelingsonderzoek op het gebied van biochemische, fysiologische, gewaskundige en vegetatiekundige methoden en technieken.
3. D o e l g r o e p e n
- Ministerie van Landbouw en Visserij, met name ten behoeve van de
beleidsondersteuning
- Ministeries en organisaties gericht op milieubeheer
- Ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS; organisaties gericht op
ontwikkelingssamenwerking
- De plantaardige en dierlijke produktietakken; Landbouwschap,
produktschappen, telersverenigingen (NTS). Contacten met deze
groepen lopen via de proefstations en de landbouwvoorlichting
- Internationale organisaties op het terrein van landbouwkundig en
milieukundig onderzoek en van voedselvoorziening (FAO, EG, OECD,
Wereldbank)
- Maatschappelijke organisaties op natuur- en milieuterrein, onder
andere Natuuren Milieu

54

CABO

WERKPLAN 1989

4. S a m e n w e r k i n g
a Algemeen
Als vakgericht instituut is het CABO toeleverend aan
andere instellingen voor landbouwkundig onderzoek, die zich met
plantengroei en plantaardige produktie bezig houden. Het CABO vervult
een centrumfunktie voor plantenfysiologisch onderzoek.
b Specifiek met.
- het CPO en CRZ voor veredelings- en gebruikswaardeonderzoek; het
ATO en het RIKILT voor agrotechnologisch en kwaliteitsonderzoek; IPO
en Plantenziektenkundige Dienst voor gewasbescherming; IB voor
plantenvoeding en bemesting; RIN en De Dorschkamp voor natuur- en
groenbeheer; IVVO; ILG (landinrichting); IMAG (kasklimaat en systeemanalyse) en LEI (produktiemodellen);
- proefstations in de plantaardige sektor en PR (graslandonderzoek);
- met de LU, met name de vakgroepen Bodemkunde en plamevoeding,
Plantenfysiologisch onderzoek, Vegetatiekunde, plantenoecologie en
onkruidkunde, Theoretische teeltkunde. Landbouwplantenteelt en graslandkunde, Tuinbouwplantenteelt;
- Het CABO participeert in de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening en kent samenwerking met nationale en internationale onderzoekinstituten. *)
5. O n t w i k k e l i n g e n
- Het biochemisch en plantenfysiologisch onderzoek zal gericht zijn op
vermeerdering en toepassing van kennis van eigenschappen en processen
op moleculair, cellulair, orgaan- en plantniveau, die het funktioneren van
planten beheersen en die de hoedanigheden van de te oogsten produkten
bepalen. Onderzoek dient toepassingsmogelijkheden te leveren voor
onder andere plantengroei in stresssituaties, beheersing van de gehele
teelt, weefselkweek, werking biociden en de kwaliteit van produkten.
- Het gewaskundig en graslandonderzoek zal gericht zijn op het
fysiologisch en ecologisch gedrag van planten in de gewassituatie ter
verbetering van de produktiviteit en kwaliteit en op de ontwikkeling van
teeltsystemen voor uiteenlopende bodem-, klimaats- en teeltomstandigheden. Gezocht dient te worden naar mogelijkheden voor bouwplanverbreding. Hierbij dient rekening gehouden te worden met effecten op en
randvoorwaarden voor natuur en milieu.
Experimenteel onderzoek wordt gecombineerd met modelonderzoek en
is gericht op toepassingen onder andere bij akker- en weidebouw,
voedselproduktie in ontwikkelingslanden, resistenties van gewassen,
stikstofkringlopen en verwerking van produkten.
- Het vegetatiekundig en onkruidkundig onderzoek is gericht op
ecologische en fysiologische processen, die een rol spelen bij de dynamiek
en onderlinge beïnvloeding van plantensoorten in vegetaties, met name
bij de interakties tussen gewassen en onkruiden. Toepassingen liggen er
onder meer bij graslandgebruik, beheersing van plantengroei in watergangen, geïntegreerde bestrijding van onkruiden en advisering over
landinrichting en landgebruik.
- Het agrosysteemkundig onderzoek zal gericht zijn op een systeemdynamische analyse van het funktioneren van produktie- en ecosystemen,
rekening houdend met economische en ecologische randvoorwaarden.
Daarbij zullen naast simulatie van gewasgroei en -produktie ook optimaliseringsmethoden toegepast worden. Dit onderzoek brengt kennis uit vele
disciplines samen.

*' DeparticipatievanCABOinSOWwerdop 1 januari 1988beëindigd.
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Bijlage3:LijstvanAfkortingen

BCRS
CGIAR
CGN
COWT
DGIS
DLO
EG
EGF
ETH
FEL-TNO
FAO
GPD
IAC
IB
IBVL
ICRA
ICRISAT
ICW
ILCA
IMAG
IOB
IOO
IPO
IRRI
ISHS
ISOSC
ISRA
ISRIC
ITAL
ITC
IVT
KIT
LBO
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Beleidscommissie RemoteSensing
ConsultativeGroupon InternationalAgricultural Research
CentrumvoorGenetische Bronnen Nederland
CentraalOnderzoeklaboratorium voor deWeefselkweek van
Tuinbouwgewassen
Directoraat-Generaalvoor Internationale Samenwerking
Directie Landbouwkundig Onderzoek
Europese Gemeenschap
EuropeanGrassland Federation
EidgenössischeTechnische Hochschule
FysischenElektronisch LaboratoriumTNO
FoodandAgricultural Organization
Gezamenlijke Proeftechnische Dienst
InternationaalAgrarisch Centrum
Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid
Instituutvoor BewaringenVerwerkingvan Landbouwprodukten
International Coursefor development oriented Research
inAgriculture
International Crops Research InstitutefortheSemiArid
Tropics
Instituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding
International Livestock CentreforAfrica
Instituutvoor Mechanisatie,ArbeidenGebouwen
Instituutvoor Onderzoekvan Bestrijdingsmiddelen
Instituutvoor Oecologisch Onderzoek
Instituutvoor Plantenziektenkundig Onderzoek
International RiceResearch Institute
International Societyfor Horticultural Science
International Societyfor SoillessCulture
InstitutSénégalais deRecherches Agronomiques
InternationalSoilReferenceand Information Centre
StichtingITAL
International InstituteforAerialSurvey and EarthSciences
Instituutvoor deVeredelingvanTuinbouwgewassen
Koninklijk Instituutvoor deTropen
Stichting Laboratoriumvoor Bloembollenonderzoek
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LEI
LUW
NAA
NAK
NEOM
NGC
NIBEM-TNO
NIZO
NLR
NMI
NOP
NRLO
OBS
OCDE
OECD
OESO
PAGV
PBN
PD
PPS
PR
PTG
PUDOC
RIJP
RIN
RIVM
RIVRO
RUG
RUU
SARP
SBB
SI

SNUIF
SOW
STIBOKA
SVP
TFDL
TPE
TUD
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LandbouweconomischInstituut
Landbouwuniversiteit Wageningen
NederlandseAardappelAssociatie
NederlandseAlgemene Keuringsdienst voorZaaizaaden
Pootgoedvan Landbouwgewassen
Nederlandse Energie Ontwikkelingsmaatschappij
NederlandsGraanCentrum
Stichting Nederlands Instituutvoor Brouwgerst, MoutenBier
Nederlands Instituutvoor Zuivelonderzoek
Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium
Nederlands Meststoffeninstituut
Noordoostpolder
Nationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek
Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen
OrganisationdeCoopérationetde Développement
Économiques
Organisationfor Economic Cooperation and Development
Organisatievoor EconomischeSamenwerkingen
Ontwikkeling
ProefstationvoordeAkkerbouw endeGroenteteelt inde
Vollegrond
ProefstationvoordeBloemisterij in Nederland
Plantenziektenkundige Dienst
primaireproduktieSahel
Proefstationvoor deRundveehouderij,Schapenhouderij en
Paardenhouderij
Proefstationvoor deTuinbouwonder Glas
Centrumvoor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
RijksdienstvoordeIjsselmeerpolders
Rijksinstituutvoor Natuurbeheer
RijksinstituutvoorVolksgezondheid en Milieuhygiëne
Rijksinstituutvoor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Utrecht
SimulationandSystemsAnalysisinRiceProduction
Staatsbosbeheer
Sprenger Instituut
Stichting Nationale Uienfederatie
Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening
Stichtingvoor Bodemkartering
Stichtingvoor Plantenveredeling
StichtingTechnische enFysische Dienstvoor de Landbouw
Theoretische Produktie-ecologie
Technische universiteit Delft
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VDLUFA
VBN
VKA
VPO
VROM
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Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und
Forschungsanstalten
VerenigingvanBloemenveilingen inNederland
Voedings-en Kwaliteits-aangelegenheden
Vegetatiekunde, Plantenoecologie enOnkruidkunde
Volkshuisvesting, RuimtelijkeOrdening en Milieubeheer

