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Woord vooraf

In het Werkplan 1992 is een groot aantal nieuwe projecten opgenomen, waarvan
de meeste met programma- of projectfinanciering. De nieuwe onderzoeksonderwerpen betreffen met name sturing van morfologische processen door
belichting; agro-ecologische zonering; effecten van klimaatverandering en een
verhoogd C0 2 -gehalte in de atmosfeer, toepassing van simulatiemodellen voor
natuurontwikkeling; nutriëntenstromen in begraasd grasland; en duurzaam
landgebruik en voedselvoorziening in de tropen. Het project betreffende simulatie
en systeemanalyse in de rijstteelt (SARP) gaat de derde en laatste fase in.
De vorig jaar beschikbaar gekomen faciliteit voor wortelonderzoek, het 'Rhizolab
Wageningen' biedt nieuwe mogelijkheden voor bestudering van wortelgroei en
nutriëntenopname in relatie tot biotische en abiotische stress.
De werkplannen zijn alfabetisch ingedeeld per afdeling en daarbinnen per onderzoeksgroep. De toedeling naar DLO-onderzoekprogramma's is per werkplan vermeld, en in Bijlage II staan de lopende projecten nog eens overzichtelijk per
programma gerangschikt.
Vanwege krimp in de formatie, en de taakstelling met betrekking tot het verwerven
van externe inkomsten kan aanpassing van het werkplan noodzakelijk zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wetenschappelijke staf en de
onderzoekers.

De directeur,
dr.ir. J.H.J.Spiertz
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WERKPLAN 1992

BIOCHEMIE enCELFYSIOLOGIE

Afdeling Biochemie en Celfysiologie

Hoofd
H.Breteler
Plaatsvervangend hoofd vacature

a. Hormonale regulatie
Groeiregulatie vande bloemknopopening
762
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

D. Kuiper
S.A.Ribôt
PBN,RUG(vakgroep Plantenfysiologie),LUW
(vakgroep Plantenfysiologie)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1988-1992

De karakterisering vande petalen vande roos Madeion isnu bijna voltooid. Als een
vervolg en aanvulling op de proeven met separate petalen zullen ponsjes en
protoplasten van petalen gemaakt worden. Met dit materiaal wordt in eerste
instantie uitgetest of de drie categorieën petalen die nu beschreven zijn ook in de
vorm van ponsjes en/of protoplasten dezelfde verschillen in eigenschappen
behouden. Hierna zal met behulp van radio-actief materiaal getoetst worden in
hoeverre de kwalitatieve verschillen tussen de petalen terug te voeren zijn tot
koolhydraat- of aminozuurcarrier-niveau.
De groei van een aantal petalen is afhankelijk van gibberellinezuur (GA). De
specificiteit vandiverse GA's zalbestudeerd worden.
Het beschrijven van de lipiden-samenstelling van de plasmamembraan, geïsoleerd
uit bloemen in verschillend stadium van (niet) succesvolle bloei, dat eind 1991is
gestart, zalin 1992worden voortgezet.
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De rol die hormonen spelen bij de produktiviteit van rozenenten
838
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

D. Kuiper, vacature
F.Verstappen,
CPRO-DLO, LUW (vakgroep Tuinbouwplantenteelt)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
Produktschap voor Siergewassen (PvS)
1992-1996

In 1992 zal voornamelijk tijd worden besteed aan het uitvoeren van kwalitatieve en
kwantitatieve cytokinine-analyses. Met dit doel wordt xyleemsap afgetapt van
verschillende rozenonderstam-entcombinaties. Als onderstammen worden in eerste
instantie Multic, Vivaldi en Madeion gebruikt met erop als enten Madeion en
Vivaldi. Tevens worden van Madeion en Vivaldi ook stekken gebruikt. Dit rozenmateriaal is in 1991 met behulp van groeiproeven uitgebreid beschreven.
De cytokinine-analyses moeten uitsluitsel geven of de gevonden gehalten goed
correleren met de door de onderstam veroorzaakte groei in de ent.
De rest van de tijd zal worden gebruikt om xyleemsap van onderstam-entcombinatie
A te 'voeren' aan combinatie Ben omgekeerd. Dit als voorbereiding op onderzoek
naar verschillen in gevoeligheid van entweefsel voor plantehormonen.
De rol van het koolhydraatmetabolisme en van plantegroeistoffen bij de
bloemknopopening van de roos
765
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma.'
Medefinancier(s):
Looptijd:

D. Kuiper, H.S.van Reenen
S.A. Ribôt
LUW (vakgroep Plantenfysiologie), ATO-DLO,PBN
Interne Kwaliteit Glasteelt; Plantenfsyiologie en
produktkwaliteit
LNV-AT
1989-1993

Het transport van koolhydraten binnen de plant zal nader bekeken worden. Met
behulp van met C-isotopen gemerkt C0 2 zal het transport van koolhydraten vanuit
het blad naar de bloem in afgesneden rozen onder uitbloeicondities bestudeerd
worden. De gegevens zullen vergeleken worden met die van intacte rozen en van
afgesneden rozen onder opkweekcondities.
Defotosynthese in afhankelijkheid van de lichtintensiteit (400-700 nm) van bladeren
met verschillende ouderdom zal gemeten worden. Tevens wordt de ademhalingssnelheid (inclusief donkerademhaling) van diverse plantdelen bepaald. De aldus
verkregen gegevens zullen samen met de al aanwezige gegevens het beeld van de
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koolstofbalans, inclusief koolhydraatfluxen, complementeren.
Gibberellinezuur (GA) speelt mogelijk een rol in de 'source/sink'-relaties van
Madelonrozen. Daarom zal gepoogd worden middels exogene toedieningen van
GA het proces van bloemknopopening in afgesneden rozen te beïnvloeden.
Eventueel worden ook andere hormonen uitgetest in dit verband.
Enzymatische immunotoetsen voor planteregulatoren

671
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

CR. Vonk
E. Davelaar
LBO
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1985-1992

Dit project behelst instructie aan gebruikers van immunologische toetsen voor de
bepaling van planteregulatoren en de voorzuivering van plantaardig materiaal en
regelmatig aanmaken van koppelingsprodukten van synthetische planteregulatoren
aan KHL-eiwit.
Een kwantiteit van een KHL-eiwit gebonden planteregulator kan, voor derden,
tegen betaling worden gemaakt.
De rol van hormonen bij de abscissie van bloemen, knoppen en bladeren
808
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

CR. Vonk
E.Davelaar, J.M.van Tuyl (CPRO-DLO)
CPRO-DLO, LBO,PBN
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1991-1993

Voor dit onderzoek isde lelie als proefplant gekozen. In 1992 zal, in samenwerking
met het CPRO-DLO, een keuze gemaakt worden uit lelie-cultivars die verschillen in
gevoeligheid voor knopval. Twee cultivars die sterk verschillen in de gevoeligheid
voor knopval en ook aan een aantal andere eisen voldoen zullen daarna voor het
onderzoek worden gebruikt.
Als eerste wordt de bloemknop-abscissie bestudeerd. Ethyleen speelt bij knopval
een belangrijke regulerende rol. Met behulp van dit gas zal de relatie tussen de ontwikkelingsfase van de knop en de abscissiegevoeligheid worden gekarakteriseerd.
Na bepaling en karakterisering van dit stadium bij afgesneden lelietakken zal
worden nagegaan of de verkregen gegevens ook opgaan voor de intacte plant.
Vóór het planten worden leliebolllen in de koelcel bewaard. Bepaald zal worden of
knopval onafhankelijk isvan de bewaarperiode.
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De abscissieplaats zal zo scherp mogelijk worden gedefinieerd.
Nagegaan zal worden of de lichtkwaliteit van invloed is tijdens het gevoelige stadium voor knopval.
Ter voorbereiding op toekomstig onderzoek zal ervaring worden opgedaan met
eiwitscheiding door middel van electroforese. Na het fysiologisch en morfologisch
karakteriseren van de abscissie in twee cultivars zal het onderzoek zich richten op
bij abscissie betrokken enzymen zoals cellulasen en pectinasen.
Het geplande onderzoek zal aansluiten bij houdbaarheidsonderzoek en cel- en
moleculair-biologische verkenningen met de lelie bij het CPRO-DLO.
Onderzoek naar het werkingsmechanisme van cytokininen bij bol- en
knolgewassen
809
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

CR. Vonk
E. Davelaar
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1991-1993

In 1992 zullen door prof.dr. O. Kulaeva te Moskou experimenten worden uitgevoerd met het door ons daarvoor beschikbaar gestelde zeatine-allylisch-fosfaat
(ZAP). Doel van deze experimenten is na te gaan of ZAP als zodanig de eiwitsynthese beïnvloedt en zo ja of dat dan plaatsvindt op transcriptie- of translatieniveau.
Uit door ons gepubliceerde gegevens blijkt ZAP-vorming te verlopen onder invloed
van een membraangebonden enzym. De plasmamembraan is echter niet de plaats
waaraan het enzym gebonden is. Het is de bedoeling na te gaan of de
mitochondriële membraan wél de plaats iswaaraan het enzym gebonden is.
ZAP-vorming blijkt door Ca en Mg in gecomplexeerde vorm (EDTA) te worden
geremd. We hopen door onderzoek over dit gegeven meer duidelijkheid te krijgen
over de rol van Caen Mg bij de ZAP-vorming.
Onvolledige peduncelstrekking is een kenmerk van bloemknopverdroging bij iris.
De invloed van cytokininen op deze strekking is voldoende bekend. Nagegaan zal
worden of ZAP-vorming ook in de bloemsteel kan plaatsvinden. Voor de afronding
van dit onderzoek is het van belang vast te stellen in hoeverre het ontwikkelingsstadium van de knop en het inlassen van een donkerperiode tijdens de kritieke
fase voor knopverdroging, de ZAP-vorming beïnvloeden.
Afhankelijk van de resultaten die worden verkregen uit het onderzoek in samenwerking met prof.dr. O. Kulaeva zal getracht worden een model te publiceren over
cytokininewerking en -gedrag.
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b. Membraanfysiologie
Membraanfysiologisch onderzoek naar de reactie van de huidmondjes op
de verhoogde C0 2 -concentratie
807
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

M. Blom-Zandstra
J.van Hattum, J.T.M. Koot
ATO-DLO, RUL,VU, RUU,RUG
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1991-1995

Voor het ontrafelen van het werkingsmechanisme van huidmondjes wordt het effect van externe factoren op transport van ionen door verschillende membranen
bestudeerd met behulp van de electrofysiologische patch-clamptechniek. Deze
techniek biedt de mogelijkheid om zeer nauwkeurig het gedrag van ionkanalen in
membranen te bestuderen. In 1992 zal de ontwikkeling van de patchclampopstelling in belangrijke mate voltooid zijn. Er kan dan een begin gemaakt
worden met de metingen aan huidmondjes, die geïsoleerd zijn uit epidermisstrips
en fragmenten van de plasma-membraan of tonoplast. Het effect van veranderende
externe factoren (C0 2 -concentratie, licht) op veranderingen van de membraanpotentiaal en het daaraan gekoppelde transport van protonen, kalium en malaat
door de membranen zal worden bestudeerd.
Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van
sierteeltprodukten
735
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

W.J.R.M. Jordi
G.M. Stoopen, F.M. Maas
LUW (vakgroepen Plantencytologie en -morfologie, en
Plantenfysiologie)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1991 - 1994

De houdbaarheid van Alstroemeria-snijbloemen wordt hoofdzakelijk bepaald door
de bladvergeling. Dezetreedt vaak al op voordat er sprake isvan bloemverwelking.
De bladvergeling kan tegengegaan worden door voorbehandeling met commercieel verkrijgbaar gibberellinezuur (GA3). Centraal in het onderzoek staat het
mechanisme waarmee gibberellinezuur bladvergeling van Alstroemeria-snijbloemen
tegengaat. Het commercieel verkrijgbare preparaat van gibberellinezuur bevat
naast GA3 ook GA1. In een eerste fase van het onderzoek zal nagegaan worden
welke van de beide componenten het meest efficiënt bladvergeling van de
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Alstroemeria-snijbloemen tegengaat. Hiertoe is gezuiverd GA3(dr. E. Knegt, LUW)
en GA1 (Prof.dr. L. Mander, Australian National University Canberra) verkregen.
Tegelijk zal het effect van een aantal andere hormonen, gibberellinezuursyntheseremmers en rood-lichtbehandeling op de bladvergeling worden bepaald teneinde
de behandeling te optimaliseren. Om een beter inzicht te krijgen in het
mechanisme waarmee gibberellinezuur bladvergeling tegengaat, wordt een zo
simpel mogelijk modelsysteem opgezet waarin het effect van gibberellinezuur op
bladvergeling wordt bestudeerd. Initiële experimenten tonen aan dat bladponsjes
potentieel een goed modelsysteem zijn om bladvergeling te bestuderen
(waarneming Hans Overbeek). Het onderzoek aan bladponsjes opent de
mogelijkheid omeendieper inzicht te krijgen indesignaaltransductie-route vanhet
gibberellinezuur. In dit onderzoek zal de aandacht zich in eerste instantie richten
op de rol van veranderende intracellulaire Ca """-concentraties. Hiertoe wordt een
samenwerking gestart metdeLUW-vakgroep Plantencytologie en-morfologie, waar
ervaring bestaat met het localiseren van calcium in planten. Daarnaast worden de
effecten van variabele calcium-concentraties, calcium-ionoforen en calciumkanaalblokkers op bladvergeling in kaart gebracht. Erzijn sterke aanwijzingen dat
gibberellines eeneerste interaktie hebben metde plasmamembraan vandecel.Om
meer inzicht te krijgen indit proces worden plasmamembraan-vesicles geïsoleerd en
gekarakteriseerd. In vervolgexperimenten wordt met behulp van radioactief
gemerkt GAgetracht hetbindingseiwit indeplasmamembraan optesporen.

c. Moleculaire biologie
Celbiologisch en moleculair- biologisch onderzoek naar wortelvorming;
een verkenning

826
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Looptijd:

W.M.vanderKrieken, H.Breteler
M.H.M. Visser, J.Kodde
COWT, PBB,CPRO-DLO, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Horticulture, Alnarp
(Zweden), University College Dublin, Department of
Botany (Ierland), University of Minnesota, St.Paul,
Department of Horticultural Science, KUN (vakgroep
Moleculaire Plantenfysiologie)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1992-1994

Recalcitrantie om wortels te vormen is een groot probleem bij de in vitro
vermeerdering van talrijke economisch belangrijke soorten. Tot de recalcitrante
soorten horen met name veel houtige gewassen, zoals vruchtbomen. De
10
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beworteling in vitro van appel wordt op twee niveaus bestudeerd: A) biochemisch
en B) moleculair-genetisch.
ad A) Ontworpen is een toetssysteem voor beworteling. Op zeer dunne stengelschijfjes kunnen onder invloed van auxinen veel wortels in korte tijd geïnduceerd
worden. Het werkingsmechanisme van auxinen tijdens de wortelinitiatie is
beschreven. Dit onderzoek zal in 1992 met enkele publikaties worden beëindigd,
ad B) Gezocht wordt naar genen die een rol spelen bij beworteling. Deze genen
zullen geïsoleerd worden uit schijfjes die met auxinen (zoals IBA of IAA) tot beworteling aangezet zijn. De problemen die hierbij overwonnen moeten worden zijn:
- aspecifieke genexpressie van genen alsgevolg van de wondreactie bij het snijden
van de schijfjes;
- genexpressie geïnduceerd door auxine die gerelateerd is aan andere auxineeffecten dan beworteling.
Het eerste probleem proberen we te overwinnen door een preïncubatie van de
schijfjes op voedingsmedium zodanig dat de wortelinductie uitgesteld wordt totdat
de genexpressie als gevolg van verwonding voorbij is; het tweede door de
geïsoleerde 'bewortelings'-genen te vergelijken met genen die afkomstig zijn uit
weefsel geïncubeerd op voedingsmedium dat een type auxine (zoals 2,4-D) bevat
dat wèl leidt tot celdeling en andere auxine-achtige effecten, maar niet tot
wortelvorming.
cDNA's gerelateerd aan wortels of beworteling (afkomstig van een reeds bestaande
genenbank voor appel) zullen verder gekarakteriseerd worden op grond van hun
specificiteit voor beworteling.
Met genen die afkomstig zijn van andere onderzoekers (ro/-genen van Vilaine uit
Frankrijk, bewortelingsgenen van Hackett uit Amerika en auxinebindingseiwitgenen
van McDonald uit Engeland) zal de rol daarvan gerelateerd aan auxine-effecten of
beworteling, onderzocht worden tijdens wortelinitiatie in appel.
Ontworpen wordt een transformatie/regeneratie-systeem voor appel met het doel
de expressie van genen in relatie tot hun fysiologische respons te bestuderen.
InAlnarp (Zweden) wordt de lokalisatie van de genexpressie in het weefsel bepaald.
In Dublin worden promotorstudies van deze genen verricht.

11
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d. Biosynthese i n h o u d s t o f f e n
Vorming van lipiden en erucazuur in hauwen en embryo's van koolzaad
835
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

H. Breteler, vacature (AIO)
J.A.R. Davies
Bundesanstalt für Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung
(Münster, Duitsland), LUW (vakgroep Plantenfysiologie),
CPRO-DLO
Programma:
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
Looptijd:
1992-1996
Het onderzoek zal worden gestart met het opzetten van een aantal analytische
technieken voor de bestudering van lipiden, waaronder een stereospecifieke
vetzuuranalyse op semi-microschaal en methodieken voor de scheiding van
triacylglycerolen op GLC. Een modelsysteem waarin de olievorming in koolzaad kan
worden bestudeerd zal worden ontwikkeld. Er zullen hiervoor cultures van
somatische embryo's, afgeleid uit microsporen van klassiek koolzaad dan wel een
andere Crucifeer, worden gebruikt. Hiervoor zal worden samengewerkt met het
CPRO-DLO.
Voor de bestudering van de vetzuurinbouw in triacylglycerolen zullen in-vivo
studies met gemerkte verbindingen worden uitgevoerd met van microsporen
afgeleide embryo's. Er zullen verschillende gemerkte substraten waaronder
sacharose en kortketenige vetzuren (<C16) worden getest op opname in de
embryo's en inbouw in zaadolie en andere lipideklassen. Bij de inbouw van
kortketenige vetzuren in triacylglycerolen zal ook worden geanalyseerd op welke
positie deze vetzuren worden ingebouwd. Embryo's zullen in verschillende stadia
van de zaadontwikkeling worden overgeënt op verschillende gemerkte media, om
vast te stellen welke lipideklassen op verschillende momenten tijdens de
zaadontwikkeling worden gevormd. Met 'pulse-chase '-studies zal worden vastgesteld in hoeverre gemerkte diacylglycerolen worden omgezet naar triacylglycerolen.
Als de inbouw van erucazuur in triacylglycerolen verloopt via de Kennedy-route
betekent dit, dat er als tussenprodukt diacylglycerolen worden gevormd waar op
positie sn-1 erucazuur wordt ingebouwd. Bij extractie van koolzaad werden
inderdaad diacylglycerolen gevonden waarin erucazuur is ingebouwd. Het kan hier
echter ook gaan om omzettingsprodukten van triacylglycerolen. Het is dus de vraag
of de gevonden diacylglycerolen betrokken zijn bij de biosynthese van lipiden of
dat het alleen gaat om afbraakprodukten. Dit kan met behulp van stereospecifieke
analyse worden vastgesteld.
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Afdeling Plantenfysiologie

Hoofd
S.C.van de Geijn
Plaatsvervangend hoofd B.W. Veen

a. Fotosynthese en koolstofhuishouding
Kwantificering van de energiekosten van onderhouds- en
transportprocessen in veldgewassen
740
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

Tj.J.Bouma (LUW), A.J.C,de Visser
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie), RUU
(vakgroep Botanische Oecologie en Evolutiebiologie)
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1988-1992

Aan het begin van het vierde jaar van dit project zullen, voor zover de resultaten
voldoende geschikt zijn, publikaties worden geschreven/afgerond over: (A) de
diverse labellingsexperimenten, (B) de conductivity-efflux-metingen, (C) het ESPASexperiment met C-koolstoffluxen, en het modelwerk met (D) Soltrans en (E)
Comptrans. Detwee artikelen over de modellen zullen een theoretisch, kwantitatief
verkennend karakter hebben, terwijl in de overige verhalen het energetisch belang
van de experimentele resultaten zal worden toegelicht. Verder zullen de metingen
aan ademhaling in relatie tot (a) ionen-opname en heropname van efflux, (b)
assimilatentransport vanuit het blad en (c) N-gehaltes worden afgerond, en zo
mogelijk tot publikaties worden verwerkt. De praktische toepasbaarheid van de
geleidbaarheids-meettechniek als selectiemiddel voor lage onderhoudskosten zal
worden getoetst aan plantesoorten die door de vakgroep Botanisch Oecologie en
Evolutiebiologie (RUU) worden onderzocht. Eerdere experimenten van deze groep
wekken de verwachting dat er tussen deze soorten aanzienlijke verschillen in
opnamekosten bestaan. Devoorkweek en metingen zullen in Utrecht plaatsvinden.
Indien mogelijk, zal tevens de eerdere succesvolle drie-componenten-regressieanalyse worden voortgezet (samenwerking project 701). Tot slot zal de beschikbare
kennis geïntegreerd worden in een algemene (onderhouds)ademhalingmodule die
bruikbaar is in gewasgroei-modellen als SUCROS. Met deze module zullen
gevoeligheidsanalyses voor het kwantitatieve belang van cellulaire processen op
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gewasniveau worden uitgevoerd. Als doel is gesteld dat in augustus 1992 de
artikelen A tot en met Eaan een tijdschrift aangeboden zijn. De overige resultaten
zullen in december verwerkt zijn tot een vorm, waarin deze aan een tijdschrift
aangeboden kunnen worden.
De interactie tussen atmosferische C0 2 -concentratie, temperatuur en
omgevingsfactoren met betrekking tot fotosynthese, assimilatendistributie en ontwikkelingsritme bij landbouwgewassen
783
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:

Medefinancier(s):
Looptijd:

P.Dijkstra, A.H.C.M. Schapendonk, J.Goudriaan (LUW),
S.C.van de Geijn
J.Groenwold, M.J.H. Jansen, H.de Vries
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie), VU
(vakgroep Ecologie en Ecotoxicologie)
NOP Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering; Gewasfysiologie en produktkwaliteit;
Klimaatverandering, landbouw en natuur
VROM-RIVM
1990-1994

De Open Top Kamers (OTC) voor veldbegassingsproeven zullen in 1992 voor het
eerst worden ingezet om een inventarisatie te maken van de gevolgen van C02-verhoging op de groei, ontwikkeling en opbrengst van drie landbouwgewassen in een
veldsituatie: zomertarwe, aardappelen en veldboon. De nadruk zal komen te liggen
op de meting van micro-klimaatsfactoren en de effecten van C0 2 -verhoging op de
opbrengst en totale biomassa. Tevens zal deze proef gegevens opleveren over
eventuele kamereffecten.
Experimenten in het Rhizolab zullen, net als afgelopen jaar, zijn gericht op het
waarnemen van de lange-termijneffecten van C0 2 op de bovengrondse en ondergrondse kool-stofhuishouding, wortelgroei, water- en nutriënten-huishouding.
Dit jaar zal een proef worden uitgevoerd met veldboon, een stikstofbindend gewas,
waarbij met name de relatie tussen hogere koolhydraatproduktie als gevolg van
C0 2 -verhoging in relatie tot N-binding in wortelknolletjes zal worden bestudeerd.
Langdurige blootstelling van planten aan C0 2 -verrijking kan leiden tot een
negatieve terugkoppeling op de fotosynthese. De effecten van deze aanpassing op
de opbrengst zijn nog niet in kaart gebracht.
Met experimenten in de kas zal worden getracht een beeld te verkrijgen van de
aanpassing van het fotosynthese-apparaat aan deze langdurige C0 2 -verrijking.
Daartoe wordt de samenhang bestudeerd tussen de terugkoppeling, de
hoeveelheid zetmeel en suiker in diverse plantedelen, de verhouding tussen 'source'
en 'sink', het ontwikkelingsstadium van de plant en de uiteindelijke opbrengst.
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In eerste instantie zullen deze experimenten worden uitgevoerd met zomertarwe.
De bedoeling is om het belang van deze aanpassingsverschijnselen voor het tot
stand komen van de opbrengst te begrijpen; verschillen tussen soorten in reactie op
C0 2 -verhoging te verklaren; bestuderen of deze verschijnselen in dezelfde mate in
veldproeven op treden; en daardoor eventuele verschillen tussen kasen veldsituatie
te begrijpen.
Effecten van C0 2 -concentratie op de koppeling tussen fotosynthese en
assimilaten-benutting
829
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.H.C.M. Schapendonk, P. Dijkstra
CS. Pot
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
VROM-RIVM
1992-1994

De werkzaamheden zullen nauw aansluiten bij die van project 783, waar de aandacht zich richt op langetermijneffecten van hoge C02-concentraties op groei en
ontwikkeling van veldboon, aardappel en tarwe. Deze experimenten worden verricht in kassen en 'Open Top'-kamers in een veldsituatie. Periodiek, met intervallen
van twee tot drie weken, zullen planten uit deze experimenten in het laboratorium
worden getoetst op veranderingen in fotosynthese-karakteristieken. Dit omvat fotosynthese/licht-responsmetingen en metingen van de foto-synthese en fluorescentie
bij verschillende C02-concentraties. Het doel is om eventuele veranderingen in het
fotosynthese-apparaat te traceren en om kwantitatieve uitspraken te doen over te
verwachten effecten voor de drogestofproduktie, geïntegreerd over het groei-seizoen. Een tweede aspect is de eventuele tijdsduur waarmee de aanpassingen reversibel zijn. Daartoe zullen de planten onder geconditioneerde, vastgekozen omstandigheden worden geplaatst en zullen boven-staande metingen met intervallen van
enkele dagen worden herhaald, om op die manier een idee te krijgen over de
traagheid waarmee processen omkeerbaar zijn.
Koppeling van chlorofylfluorescentie aan gasuitwisselingsmetingen voor
het kwantificeren van stress-effecten
830
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

A.H.C.M. Schapendonk
CS. Pot
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1992-1993

Gasuitwisselingsmetingen aan bladeren geven informatie over het functioneren van
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het foto-syntheseproces als geheel. Met behulp van chlorofylfluorescentie kan in
aanvulling hierop onderscheid gemaakt worden tussen deelprocessen. De effecten
van stress op de fotosynthese kunnen daardoor beter worden geïnterpreteerd.
Het programma zal dit jaar de volgende programmapunten omvatten:
- integratie van gaswisselings- en fluorescentie-apparatuur;
- kwantificeren van temperatuurseffecten op de kwantumefficiency;
- kwantificeren van reactieconstantes waarmee de kwantumefficiency wordt gereguleerd bij wisselende lichtintensiteiten. In dit verband zullen oriënterende metingen worden gedaan onder optimale omstandigheden en onder stress-condities zoals koudestress, lage stikstof-gift en eventueel aantasting door aaltjes bij
aardappel.
Gebruiksmogelijkheden van chlorofylfluorescentie als detectiemethode
voor koudetolerantie bij maïs

790
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

A.H.C.M.Schapendonk, O. Dolstra (CPRO-DLO)
P.E.L. van der Putten (CPRO-DLO)
CPRO-DLO
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1990-1992

De voorjaarsgroei van maïs wordt negatief beïnvloed door optredende lage temperaturen. Celstrekking, fotosynthese en wortelfuncties worden geremd. In het kader
van het fotosynthese-onderzoek werd het effect van een geremde fotosynthese,
door foto-inhibitie, bestudeerd bij 21 genotypen, zowel in het veld (periodieke metingen over het seizoen) als in het laboratorium. Uit het onderzoek bleek een aanzienlijke variatie voor de gevoeligheid van foto-inhibitie. Experimenten onder geconditioneerde omstandigheden hadden als resultaat dat de gevoeligheid voor
foto-inhibitie niet werd beïnvloed door langzame afharding bij lage temperaturen.
Dit jaar zullen de experimenten worden uitgewerkt en de resultaten ervan zullen
worden gepubliceerd. Middels een gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de
bestaande genetische variatie en een analyse van de overerfbaarheid, zal de
haalbaarheid van een selectieprogramma worden ingeschat. Tevens zal worden
bezien in hoeverre de behaalde resultaten voor commerciële kweekbedrijven te
gebruiken zijn.
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Fysiologische basis van verschillen in de efficiëntie van stikstofbenutting
tussen rassen van Engels raaigras {Lolium perenne L )

701
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Looptijd:

A.J.C,de Visser
M.J. de Koek
RUU (vakgroep Botanische Oecologie en
Evolutiebiologie); Universität Bonn (Institut für
Pflanzenbau)
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
1987-1992

Verhoging van de efficiëntie van N-benutting door gras is van groot belang voor
handhaving van een hoge produktie van gras van hoge voederkwaliteit onder
strengere milieunormen. Genotypen met een hoge efficiëntie van N-benutting
worden gekenmerkt door een hoge (her)groeisnelheid en drogestofproduktie, en
lage gehaltes aan Nen nitraat. Resultaten wijzen op (her)groeisnelheid als oorzaak
van een hoge efficiëntie van N-benutting. N-opname lijkt niet van primair belang.
Daarom worden, zowel modelmatig als experimenteel, planteigenschappen gezocht
en onderzocht die (her)groeisnelheid kunnen beïnvloeden, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de aangetoonde genetische variatie. Inderdaad is gevonden, dat de
genotypen verschillen vertonen in de respons van groei en fotosynthese op
milieufactoren als (wisseling in) lichtintensiteit en temperatuur. Mogelijk verschillen
de genotypen in adaptatiesnelheid en/of-vermogen (plasticiteit).
In de eerste twee weken na maaien ontstaat als gevolg van de abrupte verandering
in condities gemiddeld 55 % van het opbrengstverschil tussen de meest extreme
genotypen. Gezien de resultaten en de experimentele mogelijkheden ligt de nadruk
op planteigenschappen en milieucondities die van belang zijn in een niet-gesloten
gewas.
Het experimentele werk zal beperkt blijven tot: nader onderzoek naar condities
(temperatuur, licht) waaronder de verschillen in groei en fotosynthese tussen
genotypen optreden; fotosynthese en remobilisatie van C-reserves tijdens hergroei
van twee genotypen die verschillen in hergroeisnelheid (in samenwerking met Hans
Schnyder, Universiteit Bonn, Duitsland). In veldexperimenten (samenwerking met T.
Baan Hofman en H.G. van der Meer) zullen laboratoriumwaarnemingen worden
getoetst, enkele verkennende waarnemingen worden verricht aan morfologie,
lichtinterceptie, transmissie en reflectie in relatie tot staande biomassa, en zal de
temperatuurrespons worden bepaald van hergroei, fotosynthese en respiratie bij
vier genotypen (fotomobiel). De bijdrage aan de opbrengstverschillen door de
genotypische verschillen in de snelheid van fotosynthese en C-remobilisatie zal
worden berekend met (bestaande) simulatiemodellen.
Het vinden van kwantitatief verklarende eigenschappen voor genotypische verschillen in hergroei vereist onderzoek op meerdere organisatieniveaus: van gewas- tot
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moleculair niveau. Een mogelijke aanpak zal afhangen van de verkregen resultaten.
Voor een vervolgproject zal met literatuuronderzoek en groeisimulatie worden
nagegaan welke processen een belangrijke rol kunnen spelen bij verschillen in
groeisnelheid in een gesloten gewas (gevoeligheid van spruitvorming, en daarmee
plant-overleving voor de rood/vèrrood-verhouding).
Publikaties zijn gepland over genotypische variatie bij L.perenne in: N-respons van
groei en N- en nitraatgehalten in veldexperimenten; foto-inhibitie en lichtadaptatie
van de fotosynthese; en groeikinetiek van vier genotypen onder verschillende
omstandigheden in kasen veld in relatie tot koolhydraatgehalten.

b. Morfogenese en orgaangroei
Regulatie groei en bloemontwikkeling van rozen met licht
827
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

F.M. Maas
L.R. Baan Hofman-Eijer, E.J. Bakx
LBO,PBN
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
NOVEM;PvS
1992-1995

De bloemknopontwikkeling in rozen wordt beïnvloed door licht. Zowel de
lichtkwantiteit als lichtkwaliteit kunnen van doorslaggevende betekenis zijn voor de
volledige ontwikkeling van een bloemknop. Geringe lichthoeveelheden en lage
rood/vèrrood-verhoudingen leiden tot een toename van het aantal loze scheuten.
Uit onder andere Israëlisch onderzoek is gebleken dat het ontstaan van loze
scheuten een gevolg is van de abortfe van bloemknoppen in een jong stadium van
hun ontwikkeling.
Uit recent CABO-DLO-onderzoek is gebleken dat bij suboptimale lichthoeveelheden
voor bloemknopontwikkeling deze sterk beïnvloed wordt door de rood/vèrrood
(R/FR)van het licht aan het einde van de lichtperiode.
Dit jaar zal onderzocht worden hoevaak een eind-van-de-dag-belichting met rood
licht tijdens de ontwikkelingsduur van een zijscheut vanaf okselknop tot een scheut
met een macroscopisch waarneembare bloemknop moet worden gegeven om ten
opzichte van planten die een eind-van-de-dag-belichting met vèrrood licht krijgen
een hoger percentage bloeiende scheuten te verkrijgen. Tegelijkertijd zal door
anatomisch/microscopisch onderzoek getracht worden de bloemknopontwikkeling
en het effect van rood en vèrrood licht daarop in een zo vroeg mogelijk stadium
van ontwikkeling te bepalen, waardoor de vervolgexperimenten met betrekking tot
de regulatie van de bloemknopontwikkeling met circa drie weken kunnen worden
ingekort.
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Morfogenese en stofverdeling van kasgewassen in relatie tot het
kasklimaat
733
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

L.F.M. Marcelis
L.R. Baan Hofman-Eijer, D.R. Verkerke
LUW (vakgroep Tuinbouwplantenteelt), PTG
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1987-1992

De modellering van drogestofverdeling in ongedetermineerd groeiende kasgewassen, zoals komkommer, is nog zwak onderbouwd. Aangezien deze verdeling
in sterke mate door de vruchten wordt beïnvloed, wordt ze in relatie tot de groei
van vruchten onderzocht.
Het simulatiemodel voor drogestofverdeling zal verder verfijnd en gevalideerd
worden. Er zal onderzocht worden of dit model gebruikt kan worden om de
drogestofverdeling tussen vruchten en vegetatieve delen te optimaliseren.
Veel tijd zal besteed worden aan het uitwerken van gegevens en het schrijven van
publikaties. Afhankelijk van de resultaten van de gegevensverwerking, zal een
enkele proef over drogestofverdeling en vruchtgroei herhaald worden.
Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van
witlof beïnvloeden
729
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Programma:
Looptijd:

J.A. Reerink
J.A.R. Davies
PAGV
CBT, PGF, Landbouwschap
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1988-1992

Bij het PAGV wordt onderzoek uitgevoerd naar de invloed van milieuomstandigheden op de groei en ontwikkeling van de witlofwortel en naar de mogelijkheden
om door middel van teeltmaatregelen de kwaliteit van de wortel als
uitgangsmateriaal te verbeteren.
Door het CABO-DLO wordt chemisch-fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar de
redistributie van bestanddelen van de witlofwortel en de kropgroei en
-morfogenese. De experimenten hebben betrekking op de invloed van variabele
factoren tijdens de trek, zoals temperatuur, voedingsgift en tijdsduur, alsmede de
wortelmaat en -fysiologie, op de kropontwikkeling.
Na een oriënterende fase, met als doel het kwantificeren van relaties tussen
wortelmateriaal, omgevingsfactoren tijdens de trek en produktie en kwaliteit van
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de krop, is onderzoek uitgevoerd op basis van de werkhypothese dat de produktie
en kwaliteit van de krop in belangrijke mate door het stikstofgehalte en de maat
van de wortel wordt bepaald. Bestudeerd wordt ook hoe de kropgroei beïnvloed
kan worden door een gerichte aanpassing van de stikstof- en koolhydraathuishouding. Het onderzoek was hierbij gericht op het sturen van de processen
tijdens de trek op basis van de eerder gevonden resultaten, om kwaliteitsafwijkingen reproduceerbaar op te roepen, danwei grenzen hiervoor vast te stellen.
Het experimentele werk zal zich beperken tot een experiment met groepen wortels
met een uiteenlopend stikstofgehalte, na een lange periode van koude opslag,
geforceerd bij verschillende trektemperaturen en stikstofconcentraties van de
voedingsoplossing. Hierbij zal kwaliteitsclassificatie volgens praktijknormen
vergeleken worden met de kwantificatie-methode van visuele kwaliteitskenmerken
zoals die in voorgaande experimenten is toegepast.
Dit experiment, samen met een gelijksoortig experiment van eind 1991, dient ter
verificatie van de gevonden relaties tussen stikstofgehalte van de wortel en
drogestofredistributie.
Naast dit experimentele werk zal de periode tot het einde van dit project in juni
1992 gebruikt worden voor verwerking en publikatie van resultaten en het schrijven
van een eindverslag.

c. Nutriënten- en waterhuishouding
Integratie van fysiologische modellen ten behoeve van de optimalisering
van de kasteelt
763
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.G. Gijzen
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie en
Tuinbouwplantenteelt), IMAG-DLO,PTG
Simulatie en systeemanalyse
NOVEM
1988-1992

Bij de simulatie van fotosynthese en gewasgroei van kasgewassen is een goede
schatting van de fluxen diffuse en directe fotosynthetisch actieve straling (PAR) op
basis van globale straling belangrijk. De fractie PAR in globale straling kan variëren
tussen 40 en 55 %. Aan de hand van gegevensbestanden, verzameld op het
Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk (PTG) wordt getracht een
eenvoudig model op te stellen van de fractie PAR in globale straling en de fractie
diffuus in PAR over korte tijdsintervallen.
Aan het transpiratiemodel van L.F.M. Marcelis is een submodel voor de
geleidbaarheid van de huidmondjes toegevoegd dat de geleidbaarheid berekent als
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resultante van de C0 2 -concentratie, luchtvochtigheid en bladfotosynthese. Het
model zal verder uitgebreid worden met een module voor de berekening van het
effect van een rij-structuur van het gewas op de absorptie van nabij-infrarode
straling (NIR). De berekening van de absorptie vraagt een andere benadering dan
die van de absorptie van PAR vanwege de grotere mate van verstrooiing van NIR
vergeleken met PAR. Met het transpiratiemodel zullen transpiratie en wateropname
van komkommer en paprika zoals gemeten door het het PTG worden gesimuleerd.
Speciale aandacht zal hierbij vereist zijn voor het probleem van beschaduwing van
planten op de lysimeter door kasconstructiedelen.
Bij de simulatie van de drogestofproduktie blijkt de schatting van de
assimilatenbehoefte voor de produktie van drogestof, met name die van de
bladeren, een onzekere factor te zijn. Getracht is de assimilatenbehoefte te
berekenen op basis van C- en asgehalte, volgens de methode van Vertregt &
Penning de Vries. Echter, vruchten van tomaat, en de bladeren van komkommer,
paprika en tomaat blijken bij verassing een hoog percentage as te bevatten (bij
oude bladeren tot 50 %).De methode van Vertregt & Penning de Vries kon daarom
niet goed toegepast worden. Aanvullende chemische analyses worden verricht
teneinde daarmee nauwkeuriger schattingen van de assimilatenbehoefte van
verschillende plante-organen te kunnen maken. Verder zullen indirecte validaties
van de simulaties van drogestofprodukties worden gedaan van proeven op het PTG
waar vruchtoogst en klimaatsomstandigheden zijn geregistreerd.
Vruchtgroei van kasgewassen, met name tomaat, in relatie tot de
waterhuishouding
775
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

P.A.C.M. van de Sanden
F.H.M. Ammerlaan, J.J. Uittien
LUW (vakgroep Tuinbouwplantenteeit),PTG
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1990-1992

Dit project heeft tot doel de relatie tussen de groei van de vrucht (versgewichttoename, eindgrootte) en de waterhuishouding van de vrucht (turgescentie,
osmotische potentiaal) zoals deze wordt beïnvloed door de groei-omstandigheden
te kwantificeren. De waterhuishouding van de vrucht zal gemanipuleerd worden
met behulp van de waterpotentiaal van het wortelmilieu (elektrische geleidbaarheid (EC) van de voedingsoplossing). Naast de momentane respons van
vruchtgroei en -waterhuishouding op veranderingen in het wortelmilieu zullen ook
aspecten met betrekking tot aanpassing bestudeerd worden.
De belangrijkste werkzaamheden zullen zijn:
- beschrijven van vruchtgroei in relatie tot vruchtontwikkeling in het algemeen;
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- meten van vruchtgroei in relatie tot vruchtontwikkeling bij verschillende niveaus
en bij wisselingen van de waterpotentiaal in het wortelmilieu;
- ontwikkelen van meetmethoden van parameters, die de waterhuishouding van
de vrucht beschrijven (osmotische potentiaal, waterpotentiaal, turgor);
- bestuderen van de door de ECgeïnduceerde dynamiek van de vruchtgroei van de
tomaat in relatie tot aanpassing van parameters die vruchtwaterhuishouding en
strekkings-groei beschrijven.
Daarnaast zal ten behoeve van een boek over kasklimaatregeling en gewasgroei
een hoofdstuk geschreven worden over de waterhuishouding van kasgewassen. Een
publikatie zal voorbereid worden over het effect van luchtvochtigheid en ECop de
opname en verdeling van nutriënten bij komkommer-zaailingen.
In het kader van een samenwerkingsproject tussen het Agrophysical Scientific
Research Institute, St. Petersburg, Rusland, en het CABO-DLO is het voornemen om
gedurende een maand aldaar onderzoek te verrichten aan waterstatus en
vruchtgroei van tomaat.
Invloed van beperkt nutriënten- en zuurstofaanbod op groei en
ontwikkeling bij de teelt op voedingsoplossingen
704
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

B.W. Veen
A.G.M. Broekhuijsen, J.J. Uittien
IB-DLO,PTG
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1987-1992

Het onderzoek naar de invloed van beperkte nitraatvoorziening op groei en stofverdeling van tomaat wordt voortgezet in een nieuw project dat begin 1992 start.
In het kader van onderzoek aan wortelademhaling wordt door gelijktijdige meting
van zuurstofopname, koolzuurproductie en titratie van bicarbonaat getracht het
relatieve belang van zuurstofconsumptie, nitraatreductie en anaërobe ademhaling
(gisting) te kwantificeren, zowel onder aerobe omstandigheden als bij door
zuurstof beperkte ademhaling. Ook een mogelijke limitering van koolhydraten zal
worden onderzocht. Samen met J.A. Reerink (project 729) zal de invloed van het
stikstofgehalte op de ademhaling van witlofwortels worden onderzocht. Samen met
T. Bouma (project 740) zal op het meetsysteem wortelgroei, ionenopname en
wortel-ademhaling worden gemeten van aardappelplanten met verschillend stikstofgehalte. Tevens wordt met 15N efflux van nitraat bepaald. Met meervoudige
regressieanalyse zullen ademhalingscomponenten voor groei, onderhoud en
opname worden berekend en de effecten van efflux van ionen.
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Regulatie van groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening
bij teelt van tomaten op substraat

831
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:

Looptijd:

B.W. Veen
A.G.M. Broekhuijsen, J.J. Uittien
PTG,IB-DLO
Gewasfysiologie en produktkwaliteit

1992-1995

Met een opstelling waarmee in viervoud continu plantgewicht en
bicarbonaatproduktie van tomatenplanten kunnen worden geregistreerd, zal de
relatie van deze parameters met nitraatdosering worden vastgesteld. Mogelijk zijn
plantgewicht en bicarbonaatuitscheiding een goede maat voor de nitraatbehoefte
van de plant. Tevens zal de dagelijkse behoefte aan nitraat worden gemeten met
een combinatie van nitraatdosering en monitoring van de nitraatconcentratie in de
voedingsoplossing. Suboptimale nitraatdosering vindt dan plaats op basis van de
aan controle-planten gemeten nitraatbehoefte. De invloed van nitraatdosering op
groei zal worden verklaard door groeianalyse waarbij fysiologische (NAR) en
morfologische (LWR en SLA) grootheden worden onderscheiden. Berekeningen van
de NAR zullen worden geverifieerd met fotosynthesemetingen op blad- en
plantniveau.
Door gelijktijdige 'pulse-labeling' met 13C en 15N zullen de verdelingspatronen
ervan worden vervolgd bij verschillend van stikstof voorziene planten.
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Afdeling Gewasfysîologie en -oecologie

Hoofd
A.J. Haverkort
Plaatsvervangend hoofd W.J.M. Meijer

a.Gewasgroei en -ontwikkeling
Analyse van factoren die het schieten van een aantal vollegronds-groenten
bepalen
724
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

R. Booij
E.J.J. Meurs
PAGV
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1987-1992

Door technische tegenslagen in het voorgaande jaar zijn de experimentele plannen
voor een groot gedeelte gelijk aan die van 1991.Belangrijk punt van onderzoek zal
zijn het effect van temperatuur op de inductiesnelheid. Allereerst zullen dosis
response-curves voor enkele temperaturen worden gemaakt door planten na een
zekere inwerkingsduur over te plaatsen naar hogere temperaturen. Daarna zal
worden onderzocht in hoeverre het inductief effect van afwisselende temperaturen
is te voorspellen aan de hand van het inductief effect van de afzonderlijke
temperaturen.
Tevens zal het effect van de daglengte, na initiatie van het bloemgestel op de
strekking van de bloemstengel worden nagegaan.
Omdat de projectleider in 1991 mede leiding gaf aan project 799, hetgeen niet was
voorzien, kon minder tijd worden besteed aan het onderhavige project en zal een
publikatie over het effect van daglengte tijdens de inductie pas in 1992 worden
afgerond.
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Gewasfysiologisch onderzoek naar de invloed van bodempathogenen en
abiotische stressfactoren op de groei van aardappelen
757
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

A.J.Haverkort, M. van de Waart
IPO-DLO, HLB,LUW (vakgroep Theroretisehe Produktieecologie)
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1988-1992

Het onderzoek aan Verticillium dahliae onder semi-geconditioneerde omstandigheden met de cultivar Saturna is afgesloten met een publicatie in het Netherlands
Journal of Plant Pathologie. Aan deze ziekte zal in het kader van dit project verder
geen aandacht meer worden besteed. De veldproeven met droogte en cysteaaltjes
(Globodera pallida) zijn drie jaren achtereen uitgevoerd.
Deverwerking en publikatie van de resultaten zal in 1992 worden afgerond. Bij het
HLB in Assen worden in 1992 nog twee proeven uitgevoerd (pH en Ca-opname) die
in samenwerking met het CABO-DLO zullen worden geanalyseerd. De pHcysteaaltjes-proef van 1991 onder de overkapping heeft aangetoond dat er een
interactie istussen bodem-pH en de aanwezighed van aaltjes. De resultaten worden
beschreven en in 1992 gepubliceerd. Om na te gaan of de interactie een gevolg is
van protonen of calciumionen zal een soortgelijke proef in 1992 worden
uitgevoerd, toegespitst op deze specifieke vraagstelling. De in 1991 uitgevoerde
proef met een serie aaltjes-dichtheden in het Wageningen Rhizolaboratorium, die
overigens goede resultaten heeft laten zien, zal in 1992 worden herhaald uit
statistische overwegingen. Tenslotte zal een proef met aardappelplanten op
meterlange buizen met aaltjes op verschillende diepten eveneens worden herhaald,
mede omdat in 1991 een grondsoort is gebruikt die teveel organische stof bevatte
waardoor het spoelen van de wortels werd bemoeilijkt.
Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de sturing van de
knolgrootte-verdeling van aardappelen
758
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

A.J.Haverkort, M. van de Waart
LUW (vakgroep Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde), PAGV, RIKILT-DLO
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1989-1992

In 1991 is een veldproef uitgevoerd met twee rassen met pootgoed van twee
grootteklassen, dat al dan niet was voorgekiemd mèt en zonder additionele beregening rond de stoloonaanleg en knolvorming. De resultaten van drie jaar moeten nu
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worden vergeleken en in het knolsorteringsmodel worden ingevoerd ter validatie.
Het is reeds duidelijk dat het maximaal aantal aangelegde knollen met enige mate
van zekerheid wèl, maar dat de vervolgens optredende resorptie met de nu
bekende experimentele gegevens niet kan worden voorspeld. Daarom zal in 1992
onder semi-gecontroleerde omstandigheden (overkapping) de invloed van
nutriënten en/of vochtgebrek op het optreden van resorptie worden nagegaan.
Aangepastheid en oogstzekerheid van de aardappelteelt in (sub)-tropische
gebieden
785
Projectleiding:
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Programma:
Looptijd:

P.L. Kooman, A.J.Haverkort, F.W.T. Penning de Vries
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie,
Landbouwplantenteelt en Graslandkunde),CIP
(International Potato Center)
DGIS, Nederlandse Aardappelassociatie
Simulatie en systeemanalyse
1990-1993

In dit derde jaar zal het aardappelmodel verder worden ontwikkeld aan de hand
van verkregen gegevensverzamelingen van veldproeven op verschillende locaties.
Rassen welke verschillen in ontwikkelingssnelheid en vroegheid worden getest op
locaties in Nederland, Tunesië en Rwanda. Dit gebeurt in samenwerking met lokale
onderzoekers. Dit jaar wordt het experimentele werk afgerond en zal een begin gemaakt worden met het analyseren van de verschillen in groeipatronen tussen verschillende rassen op meerdere locaties met behulp van het bovengenoemde aardappelmodel. Het streven isom na deze analyse te kunnen aangeven hoe opbrengstverschillen tussen rassen door de milieufactoren daglengte, stralingsintensiteit en
temperatuur beïnvloed worden.
In-vitro en in-vivo knolinductie ten behoeve van snelle vermeerdering van
pootaardappelen

764
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

J.Marinus, A.J. Haverkort
M. van de Waart
LUW (vakgroepen Landbouwplantenteelt en Graslandkunde; en Plantenfysiologie), PAGV, NAK, ATO-DLO
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1989-1993

Microknolletjes worden in vitro geproduceerd. Ze dienen om het aantal vermeerderingen op het veld bij de teelt van pootgoed te verminderen om zodoende de kans
—
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op besmetting met (bodem)ziekten te verkleinen.
Grote verschillen in opbrengst zijn gevonden tussen oude en jonge knolletjes.
Daarom is in 1991 een proef gestart, waarbij knolletjes bij twee temperaturen
worden bewaard. Om de acht weken wordt een deel van de knolletjes onder
volledig geconditioneerde omstandigheden gepoot om het verloop van de
groeikracht vast te stellen. Deze proef duurt voort in 1992.
Er zullen publikaties geschreven worden over de produktie van microknollen en
over langdurige bewaring van plantemateriaal in-vitro. Verder is materiaal geleverd
voor een onderzoek over de verzoeting van microknolletjes bij lage temperaturen in
samenwerking met onderzoekers van het ATO-DLO, waarvan de resultaten zullen
worden gepubliceerd.
Fysiologie van de zaadvorming bij graszaadgewassen
822
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Programma:
Looptijd:

W.J.M. Meijer, vacature
vacature
CPRO-DLO, PAGV
NGC
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1991 - 1995

In het eerste jaar van dit onderzoek worden via literatuurstudie hypothesen gevormd voor de processen van zaadzetting en zaadvulling. Het experimentele werk
wordt onder gedeeltelijk geconditioneerde omstandigheden uitgevoerd met enkele
uiteenlopende rassen Engels raaigras en met planten in potten of op
voedingsoplossing, die teruggebracht worden tot een vast systeem van
hoofdspruiten met een beperkt aantal primaire en secundaire zijspruiten.
Het onderzoek richt zich op drie aspecten:
- het in kaart brengen van het patroon van bloeitijd, vullingsduur en rijpingstijd
over de pakjes en bloemplaatsen per aar en over de opeenvolgende aargeneraties.
- een verkenning van de 'sink/sourceVelaties in deze sterk vereenvoudigde plantvormen.
- selectie en klonering van genotypen die verschillen in zaadproduktie en het
opzetten van een produktielijn voor gevernaliseerd materiaal.
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Kwantificering vanschade door aaltjes bij aardappelen met behulp van
groeimodellen
805
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

M.A.vanOijen
vacature
IPO-DLO, HLB, PAGV, LEI-DLO
Bodemgezondheid/Simulatie en systeemanalyse
LNV-AT
1990-1994

Voor 1992 isgepland:Afsluiting literatuurstudie meteenCABO-DLO-verslag over de
fysiologische mechanismen vanschade door aaltjes (VanOijen & Haverkort).
De veldproef van 1991zalworden herhaald, echter met uitbreiding van twee naar
vier aardappelrassen en met uitbreiding naar meerdere dichtheidsniveaus van
aaltjes. De resultaten van de veldproeven in 1991en 1992zullen in 1992 volledig
worden geanalyseerd entwee publikaties daarover worden voorbereid.
Gaswisselingsmetingen worden wederom uitgevoerd indien de nog te analyseren
resultaten van 1991 daartoe aanleiding geven.
Modellering zal verder worden uitgevoerd met nadruk op de wortelgroei: hierbij
zal het modelwerk van J.Schans als uitgangspunt voor de modelstructuur dienen,
en zullen de resultaten van de veldproef 1991 als basis voor de parameterisatie
worden gebruikt. Er zal een schriftelijke rapportage plaatsvinden van de interinstitutionele inventarisatie van veldgegevens over schade door aaltjes.

b. Gewas- en wortelfysiologie
Gewasfysiologisch onderzoek naar de opbrengstvorming en kwaliteit van
spruitkool
810
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

R.Booij
E.J.J. Meurs
PAGV
Geïntegreerde Plantaardige Produktie; Gewasfysiologie
en produktkwaliteit
LNV-DWT
1991-1995

In een veldproef zal worden nagegaan wat de bijdragen zijn van de fotosynthese
en de herverdeling van drogestof vanuit de overige plantedelen op de drogestoftoename van de spruiten. Hiertoe zal de gewasfotosynthese worden gemeten
gedurende eenaantal periodes ende gewasgroei worden geanalyseerd. Derolvan
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de redistribute zal in een potproef nader worden bestudeerd door op verschillende
tijdstippen C0 2 toe te dienen en de verdeling ervan over de verschillende
onderdelen van de plant in het oogstrijpe stadium vast te stellen.
Ontwikkelingsfysiologie, opbrengstvorming en stikstofhuishouding van
winter- en zomergerst
711
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

C.Grashoff, H.van Keulen
M.J. Marinissen (NGC)
NIBEM-TNO, IB-DLO
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
NGC
1987-1992

In dit laatste onderzoeksjaar van het project zullen de chemische analyses worden
afgewerkt en zal het resterende tel- en meetwerk van de gerst-experimenten van
1990 en 1991 worden afgerond. Alle verzamelde gegevens worden uitgewerkt en
geïnterpreteerd. Het simulatiemodel, ontwikkeld door Dr. L.F.d'Antuono, zal verder
worden gecalibreerd en getoetst (Dr. d'Antuono was in 1991 CABO-DLOgastmedewerker vanuit de universiteit van Viterbo, Italië). Tevens zullen de
resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd. In het kader van dit project zijn
geen nieuwe experimenten gepland.
De samenwerking met het AGRO-NIBEM zal zich toespitsen op de mogelijke
oorzaken van variabiliteit in kwaliteitskenmerken (korrelgewicht, eiwitgehalte,
eiwitsamenstelling, ß-glucaangehalte en eventueel zetmeelsamenstelling) tussen
hoofd- en zijaren en de variabiliteit in deze kenmerken binnen de aren zelf. Hierbij
zullen monsters worden gebruikt die in 1990 en 1991zijn verzameld.
Fysiologische aspecten van kwaliteit en oogstzekerheid van haver
791
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

C.Grashoff, H.van Keulen
M.J. Marinissen (NGC), H.G. Smid
AGRO-NIBEM
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
NGC
1990-1992

1992 is het laatste onderzoeksjaar van dit project. De chemische analyses uit de
haverexperimenten van 1991 worden afgewerkt en het resterende tel- en meetwerk
van de experimenten van 1990 en 1991 wordt afgerond. Alle verzamelde gegevens
worden uitgewerkt en geïnterpreteerd.
30
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Een methode voor het simuleren van de korrelgrootte-verdeling, ontwikkeld door
Dr. J. Kren, zal verder worden gecalibreerd (Dr. Kren was in 1991 CABO-DLOgastmedewerker vanuit Kromeric, Tsjechoslowakije). De bruikbaarheid van deze,
grotendeels stochastische, methode voor voorspelling dan wel verklaring van
korrelgrootte-verdeling zal worden vergeleken met een meer mechanistische
methode (de 'Boxcar-methode"). De mogelijkheden voor inbouw van deze
methoden in het gewasgroeimodel voor haver zullen worden nagegaan. Verder zal
een begin worden gemaakt met het publiceren van het experimentele en
modelmatige onderzoek. In het kader van dit project zijn geen nieuwe
experimenten gepland.
De samenwerking met het AGRO-NIBEM zal zich toespitsen op de mogelijke
oorzaken van variabiliteit in kwaliteitskenmerken binnen de haverpluim. Met name
verschillen tussen de voor haver karakteristieke 1 -orde en 2 -orde korrels zullen
daarbij aandacht krijgen. Hierbij worden monsters gebruikt die zijn verzameld in
1990en1991.
Plasticiteit van wortelstelsels in relatie tot biotische en abiotische stress

781
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

A.L. Smit
D. Uenk
CPRO-DLO, IPO-DLO, LUW (vakgroep
Landbouwplantenteelt en Graslandkunde), PAGV
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1989-1992

In het algemeen wordt onder plasticiteit het vermogen van de plant verstaan om
ook in heterogene situaties (in ruimte en tijd) water en nutriënten zo goed mogelijk
te benutten. De plasticiteit van het wortelstelsel kan zowel betrekking hebben op
kwantiteit alsop de functionaliteit van het wortelstelsel.
Plasticiteitsaspecten van wortelstelsels zullen in 1992 voornamelijk onderzocht
worden door gebruik te maken van de split-root-techniek. Hierbij zal de ene helft
van het wortelstelsel van boon of erwt blootgesteld worden aan zowel biotische
(aaltjes) als abiotische stress (nutriëntengebrek en droogtestress). Onderzocht zal
worden in hoeverre compensatie optreedt na een aaltjesaantasting, bijvoorbeeld
door wijziging in de hoeveelheid, kwaliteit en verdeling van wortels in de andere
helft van het wortelstelsel. Tevens zal onderzocht worden in hoeverre abiotische
factoren (vocht, nutriënten) hierop van invloed zijn. Verder zal getracht worden de
functionaliteit van de wortels te bepalen door de hydraulische geleidbaarheid te
berekenen op grond van waargenomen blad-waterpotentialen bij verschillende
transpiratiesnelheden.
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Onderzoek naar de gewasfysiologische aspecten van opbrengstderving bij
een aantasting door wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne spp.).
833
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.L. Smit
J.T.W.M. Dorssers
PD,PAGV, IPO-DLO
Bodemziekten (MJPG);Gewasfysiologie en
produktkwaliteit
LNV-DWT
1991-1994

Vooral bij Meloïdogyne spp. is de relatie tussen de hoeveelheid pathogeen in de
bodem en de te verwachten schade niet eenduidig. Fysiologisch onderzoek naar het
schadeproces zal moeten uitwijzen of de mate waarin het aaltje de kwaliteit en
kwantiteit van het wortelstelsel beïnvloedt hierbij een cruciale rol speelt. Naast
waarnemingen aan de beworteling in besmette en niet besmette veldsituaties zal in
een verrijdbare-containerproef onder de folie-kap bij verschillende besmettingsniveaus onderzocht worden in hoeverre droogtestress van invloed is op het
schadeproces. In de kassen zal in een serie experimenten systematisch onderzocht
worden in hoeverre plantgrootte, vochttekort en nutriëntentekort samenhangen
met de ontwikkeling van schade. Bij verschillende gewassen zal oriënterend naar
rasinvloeden gezocht worden om eventueel aanwezige verschillen in tolerantie
voor het wortelknobbelaaltje aante tonen.
Gewasfysiologisch onderzoek naar de invloed van bodempathogenen en
abiotische stressfactoren op de groei en produktie van suikerbieten
759
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

A.L.Smit, A.J.Haverkort, W. van der Werf (LUW)
PAGV, 1RS,PD,LUW (vakgroep Theoretische Produktieecologie)
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1988-1992

Met het bietecysteaaltje zal in het komendejaar geen experimenteel werk in het kader van dit project worden uitgevoerd. Nu de resultaten van de in voorgaande jaren
uitgevoerde bakkenproeven beschikbaar zijn gekomen zullen de gegevens tot een
verslag worden verwerkt. Omdat ook het experimentele werk aan rhizomanie is beëindigd en binnenkort gepubliceerd zal worden zal dit project worden afgesloten.
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Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en
kwaliteit van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van het
nutriëntenaanbod

799
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.K. van der Werf, R.Booij,A.L. Smit
CT. Enserink
IB-DLO, LUW (vakgroep Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde), PAGV
Geïntegreerde Plantaardige Produktie; Stikstofbemesting
en -dynamiek in bodem en gewas
LNV-DWT
1990-1994

Het onderzoek in dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Aanvullend
Onderzoekplan van de NRLO-taakgroep Geïntegreerde Plantaardige Produktie.
In 1992 zullen met spruitkool en prei zowel veldproeven, rhizotronproeven als klimaatkamerproeven uitgevoerd worden. Om inzicht te verkrijgen in de nutriëntenbehoefte van een gewas zal de relatie tussen de stikstofbalans en de koolstofbalans
gekwantificeerd worden. Hiervoor moet de relatie tussen stikstof (enzymen) en
fotosyntheseactiviteit zowel in de ruimte als in de tijd bekend zijn.
Afhankelijk van de nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem en de klimaatsvariabelen zal een gedeelte van de opgenomen nutriënten (toegespitst op stikstof)
en de fotosynthetisch gefixeerde koolstof getransporteerd worden naar de diverse
planteorganen. Koolstof en stikstof kunnen in deze organen aangewend worden
voor groei en onderhoud, terwijl in de wortels tevens een aanzienlijke hoeveelheid
energie nodig is voor de opname van nutriënten. Naast de hoeveelheid stikstof en
koolstof die gealloceerd is naar de wortels, is ook de wortelmorfologie en de
ruimtelijke verdeling van wortels in de bodem van belang voor de uiteindelijke
opnamecapaciteit van een gewas. In dit onderzoek zullen dus enerzijds de effecten
van de nutriëntenstatus op de basale fysiologische processen (fotosynthese en
respiratie) geanalyseerd worden, terwijl anderzijds het onderzoek zich richt op de
regulatie van allocatie van de dagelijks gefixeerde stikstof en koolstof.
Getracht zal worden om de allocatie van koolstof en stikstof op een mechanistische
wijze in een model te verwerken, dat de 'flow' van stikstof in een gewas en in de
bodem als functie van de stikstofbeschikbaarheid beschrijft. Het model zal getoetst
worden aan gegevens verkregen uit de veldexperimenten.
Gedurende het seizoen zal het effect van N-beschikbaarheid op opbrengst, kwaliteit
en N-onttrekking aan de bodem bij prei en spruitkool worden geanalyseerd in een
veldproef. Tijdens de groei wordt de ruimtelijke verdeling van N in de bodem en in
het gewas nader bekeken. Ook zal er aandacht besteed worden aan de ruimtelijke
verdeling van de wortels in de bodem. Daarnaast zullen fotosynthesekarakteristieken van bladeren afkomstig uit het veldexperiment bepaald worden.
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Bij de gewassen prei (lage N-benutting) en spruitkool (hoge N-benutting) zal
gedurende het seizoen bij twee N-giften de ontwikkeling van het wortelstelsel in
het Wageningen Rhizolab nauwkeurig gevolgd worden. Vooral de ruimtelijke
verdeling van de wortels en de gevolgen hiervan voor de N-opname zal zowel
experimenteel (analyse bodemvocht in verschillende bodemlagen) als modelmatig
bepaald worden.
Bepaling van de relatieve allocatie van stikstof en koolstof naar de diverse organen
bij verschillende temperaturen, lichtintensiteiten en N-aanbod vindt plaats in een
klimaatkamer. De allocatiepatronen kunnen verkregen worden door middel van
simultane stabiele-isotoop ( C & N)-'labeling' in combinatie met respiratiemetingen aan de verschillende organen. Daarnaast zullen tevens de fotosynthese/licht-responscurven bij verschillend N-aanbod en de energetische kosten in
wortels voor de opname van ionen, groei en onderhoud bij verschillend N-aanbod
en verschillende lichtintensiteiten in de klimaatkamer bepaald worden.

c. Gewaskarakterisering en produktvorming
De invloed van omgevingsfactoren op de gewasstructuur en de vorming en
samenstelling van het zaad bij karwij
777
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.J. Bouwmeester, W.J.M. Meijer
H.G. Smid
CPRO-DLO, PAGV
Karwijprogramma; Gewasfysiologie en produktkwaliteit
LNV-AT
1990-1994

In het nationale Karwijprogramma wordt gestreefd naar ontwikkeling van nieuwe
toepassingen voor de etherische olie die uit karwijzaad gewonnen wordt en naar
verbetering van rassen en teelt. In de praktijk blijken de etherische- olieopbrengsten
van jaar tot jaar sterk te fluctueren. Inzicht in de factoren die hiervoor
verantwoordelijk zijn zou via veredeling en teeltonderzoek wellicht kunnen leiden
tot stabielere en misschien ook hogere opbrengsten.
Het belang van de assimilatenbeschikbaarheid voor zaadzetting en zaadvulling en
voor de synthese van de etherische olie zal het komend jaar verder worden
onderzocht. Het is de bedoeling dit - in navolging van het afgelopen jaar - in de
eerste plaats te doen in veldexperimenten met één- en tweejarige karwij. In deze
experimenten worden door ingrepen zoals het verwijderen van blad en/of bloemen,
beschaduwen en met de hand bijbestuiven verschillende 'source/sink'-verhoudingen
gecreëerd, waarvan vervolgens het effect op zaadzetting en vulling en etherischeoliesynthese wordt bepaald. De (veranderde) 'source/sinkVelaties zullen
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gekarakteriseerd worden door een analyse van drogestof-, kool- en stikstof- en
suikerverdeling over de plant.
In een potproef worden de effecten van de in het veld uitgevoerde ingrepen op
abortie, zaadzetting en oliesynthese onder meer geconditioneerde omstandigheden
bestudeerd. Daarbij zal op enkele cruciale momenten in de ontwikkeling van de
plant zoals de bloemaanleg, de zaadzetting en de zaadvulling/oliesynthese een
reeks lichtniveaus worden aangelegd door enerzijds bij te belichten en anderzijds te
beschaduwen (zodat de assimilaten-beschikbaarheid varieert) om de effecten van
licht op die processen beter te karakteriseren.
"Source/sinkVelaties van één- en tweejarige karwij ook via een fundamentelere
aanpak te karakteriseren. Doordat in deze experimenten één- en tweejarige karwij
gelijk in bloei worden gebracht, wordt tevens informatie verkregen over de
oorzaken van de in de praktijk optredende verschillen in oliegehalte van één- en
tweejarige karwij. In navolging van experimenten in 1991 zal geprobeerd worden
een relatie te leggen tussen de synthese van etherische olie tijdens de ontwikkeling
van de zaden en de beschikbaarheid van assimilaten (=suikers).
Afhankelijk van de resultaten van enige oriënterende experimenten in 1991 zal misschien verder bepaald worden of er (substantiële) verdamping van etherische olie
uit het zaad plaatsvindt.
Met behulp van de gegevens uit de bovengenoemde experimenten kan - als
synthese - een eenvoudig gewasgroeimodel gemaakt worden, waarmee de effecten
van de ingrepen en omgevingsfactoren als licht en wind op zaad- en olieproduktie
kunnen worden beschreven.
Gewasfysiologisch en simulatie-onderzoek naar de produktiecomponenten, het opbrengstniveau en de oogstzekerheid van koolzaad

751
Projectleiding:
Programma:
Looptijd:

B. Habekotté, W.J.M. Meijer
Simulatie en systeemanalyse
1988-1992

Experimentele gegevens zijn verzameld in 1989 en 1990. Het volgende jaar is
besteed aan het voorbereiden en schrijven van twee van de drie artikelen en het
schrijven van een basisverslag met experimentele gegevens.
Deartikelen hebben de volgende onderwerpen:
I
Modellering van de gewasontwikkeling van winterkoolzaad.
II
Hauwvorming en zaadzetting en zaadvulling;
III
Totale drogestofproduktie, zaadopbrengst en verkenning van mogelijkheden
voor opbrengstverbetering: experimentele gegevens en simulatie.
Dit jaar zal deels besteed worden aan het schrijven van het derde artikel en het
afwerken van artikel I en II. Verder zal aandacht besteed worden aan
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modelontwikkeling, het uitvoeren van simulaties en het schrijven van het laatste
artikel.
Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van
nieuwe oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen
803
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.J.M. Meijer
E.W.J.M. Mathijssen, A. Kreuzer
CPRO-DLO,ATO-DLO, IPO-DLO, PAGV
Nationaal Programma Technische Oliën; Gewasfysiologie
en produktkwaliteit
LNV-AT; EG-Eclair
1990-1994

Op grond van de belangstelling van de industrie voor oliën met een hoog aandeel
van enkele specifieke vetzuren zijn in de eerste fase van dit onderzoek zes gewassen
opgenomen: Calendula officinalis, Coriandrum sativum, Crambe abyssinica,
Dimorphotheca spp., Euphorbia lagascae en Limnanthes alba. In 1991 is het ontwikkelingsverloop van deze soorten onder Nederlandse omstandigheden vastgelegd
en zijn de effecten daarop van daglengte en temperatuur bestudeerd. Die gegevens
worden in 1992 verwerkt tot een publikatie. Voor Crambe, Dimorphotheca en
Limnanthes is in samenwerkingsverbanden vastgesteld dat verdieping van de kennis
wenselijk is. Enkele gewastypen van Crambe zijn daartoe in 1991 gedetailleerd
geanalyseerd. Die gegevens worden uitgewerkt en daarmee worden de produktiemogelijkheden voor erucazuur-rijke olie door Crambe vergeleken worden met die
van (winter-)koolzaad.
De gewaskarakteristieken en de zaadvorming van Dimorphotheca worden onderzocht via periodieke oogsten en gewasanalyses. De waarnemingen concentreren
zich op de bladgroei en lichtonderschepping door de groene delen, de drogestofproduktie, de drogestofverdeling, bloei en zaadzetting.
Eenzelfde studie voor Limnanthes wordt in eenvoudiger vorm uitgevoerd omdat dat
gewas in de Verenigde Staten vrij intensief onderzocht is en omdat sterk verbeterde
genotypen, die in Oregon ontwikkeld zijn, dit jaar nog niet beschikbaar zijn.
De waarnemingen van de lichtinterceptie en drogestofproduktie in 1991 aan
Calendula, Coriandrum en Euphorbia worden uitgewerkt zodat globaal de
gewasmogelijkheden en beperkingen weergegeven kunnen worden ten behoeve
van de gewaskeuze in het Nationale en in het EG-oliezadenprogramma.
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Fysiologie en gewassimulatie van hennep in relatie tot kwaliteits- en opbrengstverbetering

760
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
DLO-programma:
Looptijd:

H.M.G. van der Werf (LUW),W.J.M. Meijer
M. van Wijlhuizen
ATO-DLO, CPRO-DLO, PAGV, LUW (vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde)
Hennepprogramma
LNV-AT
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1990-1993

In voorgaand onderzoek is vastgesteld dat de beschikbare Westeuropese rassen
matig zijn aangepast aan de produktiedoelen in het huidige ontwikkelingsprogramma van hennep als papiergrondstof. Onder de relatief vocht- en stikstofrijke Nederlandse omstandigheden ontstaat een zeer bladrijk, dicht gewas. Door de
sterke concurrentie en hoge ziektegevoeligheid sterven veel stengels voortijdig af
en is de levensduur van het blad zeer kort. Dat gaat ten koste van de stengel- en
vezelopbrengst. De opbrengst wordt verder beperkt doordat deze rassen te vroeg
bloeien en dan de stengelvorming beëindigen.
In 1990 en 1991 is in het veld door middel van een langedag-behandeling de bloei
bij een West- en een Oosteuropees ras verhinderd. Op deze wijze is inzicht
verkregen in de opbrengst en kwaliteit van zeer late hennep ten opzichte van die
van de tot nu toe gebruikte rassen. De resultaten van dit onderzoek worden samengevat in een publikatie.
Daarnaast is in 1990 en 1991 is naast de invloed van een reeks plantgetallen op
opbrengst- en kwaliteitsparameters onderzocht. Dit onderzoek wordt voortgezet
waarbij veel aandacht geschonken wordt aan factoren die van invloed zijn op de
inter-plant-variabiliteit. Reduceren van deze variabiliteit kan vermoedelijk bijdragen
tot een geringer afsterven van planten tijdens het groeiseizoen.
De in het hier beschreven onderzoek verkregen gegevens zullen, samen met
gegevens uit het PAGV-LUW-project, ook gebruikt worden voor het maken van een
gewassimulatiemodel.

37

GEWASFYSIOLOGIE en -OECOLOGIE

38

WERKPLAN 1992

WERKPLAN 1992

ONKRUIDFYSIOLOGIE en -OECOLOGIE

Afdeling Onkruidfysiologie en -Oecologie

Hoofd
M. Hoogerkamp
Plaatsvervangend hoofd L.A.P. Lotz

a.Onkruidfysiologie en werking herbiciden
Werking van herbiciden in relatie tot groei en ontwikkeling van planten
773
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

D.H. Ketel
P.J.J. Pikaar
Onkruidoecologie en -beheersing
1989-1992

Het onderzoek naar de betekenis van detoxificatie voor de groei en het herbiciderendement in de plant zal in 1992 in het teken staan van de afronding van dit
project. De integratie van verschillende chromatografische technieken met en
zonder radioactief gemerkte herbiciden heeft geleid tot de kwantificeerbaarheid
van detoxificatie in melganzevoet (Chenopodium album) en maïs (Zea mays).
Gegeven dit resultaat kunnen nu proeven worden gedaan om snelheid en mate van
detoxificatie te bepalen in planten met een verschillend groei- en ontwikkelingsstadium. De resultaten van deze serie proeven zullen naar verwachting voldoende
uitsluitsel geven over de relatie tussen herbicide-effectiviteit en herbicide-métabolisme, en de eventuele betekenis hiervan voor vermindering van het herbicidegebruik in de praktijk.
Voorts zal worden gewerkt aan twee publikaties, die in dit stadium van het
onderzoek reeds geschreven kunnen worden. Aan een derde en laatste publikatie
kan worden begonnen, zodra de genoemde serie proeven is afgerond en de
resultaten voor publikatie geschikt bevonden zijn.
Een voorstel voor een nieuw project, dat weer aansluit op project 769 en op het
beleidsplan om het herbicidegebruik te verminderen, zal in 1992 mogelijk zo ver
zijn voorbereid, dat voorbereidingen voor de uitvoering er van kunnen worden
getroffen. Met name zullen de bijzondere groeikenmerken van planten die een
herbicidebehandeling overleven in dit project het accent krijgen.
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De invloed van de toedieningstechniek op de effectiviteit van herbiciden
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

820
M. Knoche, H.de Ruiter
A.J.M. Uffing
Werkgroep Toedieningstechnieken Gewasbeschermingsmiddelen in deVollegrond (IMAG-DLO, IPO-DLO, PAGV)
Emissiebeperkende methoden (MJPG), Onkruidoecologie
en -beheersing
LNV-DWT
1991-1995

Een literatuurstudie naar de invloed van toedieningswijze op de effectiviteit van
herbiciden zal worden uitgevoerd. In de eerste fase van het project zullen gangbare
toedieningstechnieken worden vergeleken met behulp van dosis/respons-curves.
Daarbij zal de invloed van factoren als doptype en watervolume worden
onderzocht. In een volgende fase wordt nagegaan op welke wijze het te
behandelen bladoppervlak en de toedieningswijze de hechting van druppels
beïnvloeden.
Vervolgens zal een methode worden ontwikkeld om snel na een herbicidebehandeling het toxisch effect te kunnen kwantificeren. Tevens zal gewerkt worden
aan apparatuur waarmee uniforme druppels kunnen worden toegediend.
De invloed van de formulering op de effectiviteit van herbiciden: de
opname van herbiciden via het bladoppervlak
806
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

H.de Ruiter
E.Meinen,A.J.M. Uffing
LUW (vakgroepen Fysische en Kolloïdchemie en
Moleculaire Fysica)
Onkruidoecologie en -beheersing
1991-1995

De gegevens van het voorgaande project zullen worden gepubliceerd (665: De
invloed van toevoegingen op de penetratie van herbiciden in planten).
Het experimentele onderzoek richt zich op de rol van de cuticula als barrière voor
de opname van herbiciden via het bladoppervlak van onkruiden. Nagegaan wordt
op welke wijze toegevoegde stoffen als zouten en uitvloeiers de cuticula meer
permeabel maken. Daartoe worden technieken ontwikkeld om aan geïsoleerde
cuticula's opname-karakteristieken te meten.
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b. Onkruidoecologie en biologische bestrijding
Biologische bestrijding van akkerdistel (Cirsium arvense) met de roestschimmel Puccinia punctiformis
728
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J. Frantzen
W. van der Zweerde
LUW (vakgroep Fytopathologie)
Onkruidoecologie en -beheersing
VROM, LNV, NBLF
1988-1992

In een veldproef in drie terreinen, gestart najaar '90, worden factoren onderzocht
die de mate van aantasting van distelhaarden met de roestschimmel bepalen. Twee
beheersmaatregelen worden getoetst:
1. wel/niet maaien in het najaar;
2. het spuiten van teliosporen van de roestschimmel die onder geconditioneerde
omstandigheden gekweekt zijn.
De infectiegraad in het voorjaar wordt gerelateerd aan bloei, zaadproduktie en
vegetatieve vermeerdering van de akkerdistel. In '92 wordt deze proef afgerond.
In een ander terrein wordt het effect van de roestschimmel op de vegetatieve groei
en vermeerdering van de akkerdistel meer in detail bestudeerd. Groei en
ontwikkeling van wel en niet geïnfecteerde scheuten in gemarkeerde microvlakken
wordt vanjaar tot jaar gevolgd. Ook deze proef wordt in '92 afgerond.
Infectie van wortelknoppen met de roestschimmel kan in een vroeg stadium worden
aangetoond met een ontwikkelde kleur- en prepareermethode. Met gebruik van
deze methode kan nu relatief eenvoudig de invloed van temperatuur op het
infectieproces worden bepaald. Vervolgens worden, op basis van de verkregen
resultaten, experimenten opgezet om distelklonen op resistentie voor de roestschimmel te toetsen.
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Effect van inheemse pathogène schimmels op de concurrentiekracht en
populatiedynamiek van onkruiden

821
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

C.Kempenaar, P.C. Scheepens
P.J.F.M. Horsten
IPO-DLO, LUW (vakgroep Fytopathologie)
Biologische Bestrijding van Ziekten en Onkruiden;
Onkruidoecologie en -beheersing
LNV-DWTvia Meerjarenplan Gewasbescherming
1991-1994

Dit project heeft als doel de mogelijkheid van bestrijding van het onkruid
Chenopodium album door het pathogeen Ascochyta caulina te onderzoeken.
In de loop van 1991 werd het onderzoeksplan verder ontwikkeld. Er worden zeven
onderzoeksonderwerpen onderscheiden waarvan de eerste drie onderwerpen de
meeste aandacht zullen krijgen:
1 Invloed van plantleeftijd, sporendichtheid, bladnatperiode en temperatuur op
aantasting van C album door/A. caulina.
2 Invloed van schimmelaantasting op de groei van C. album.
3 Invloed van schimmelaantasting op de concurrentiekracht van C. album.
4 Inoculumproduktie vanA. caulina.
5 Toedieningswijze van inoculum onder veldomstandigheden.
6 Onderzoek naar de verspreiding en overleving vanA. caulina.
7 Resistentie en pathogeniteit in het waardplantpathogeen-systeem.
In 1992 en 1993 wordt door middel van fytotronproeven de invloed van de waard,
pathogeen en omstandigheden op aantasting en groei van C. album bepaald. De
invloed op de concurrentiekracht wordt door middel van simulatieproeven met een
model voor onkruid/gewas-concurrentie bepaald. In 1993 en 1994 zullen veldproeven voor concurrentie-onderzoek aangelegd worden. In 1992 wordt een eerste
oriënterende veldproef aangelegd waarin geëxperimenteerd wordt met inoculatie
onder veldomstandigheden. Het onderzoek ten behoeve van de onderwerpen 4 tot
en met 7wordt zoveel mogelijk in het lopende onderzoek ingepast. Het onderzoek
naar de inoculumproduktie zal in 1992 afgerond worden.
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Kwantificeren van gewas/onkruid-interacties ten behoeve van
geïntegreerde landbouw

769
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Looptijd:

L.A.P. Lotz
R.M.W. Groeneveld, G.H. Zanstra-Westhof,
AJ.M. Uffing
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie; en
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde),
1RS,IPO-DLO
Onkruidoecologie en -beheersing
1989-1994

Experimentele resultaten van voorgaande jaren tonen verschillen in
concurrentiekracht tussen rassen van suikerbiet. Overleving en zaadproduktie van
onkruiden blijken lager in een vroeg- sluitend dan in een laatsluitend ras. Met
behulp van een mechanistisch simulatiemodel voor gewas/onkruid-interactie zal
worden onderzocht in hoeverre de waargenomen resultaten toe te schrijven zijn
aan verschillen in gewasarchitectuur. De verkregen inzichten zullen gebruikt
worden om aan te geven in hoeverre telers kunnen besparen op het gebruik van
herbiciden door keuze van bepaalde suikerbietrassen in een bouwplan.
In nauwe samenwerking met het 1RSzal ten behoeve van de ontwikkeling van een
adviessysteem voor onkruidbeheersing in suikerbieten een model voor gewas/onkruid-concurrentie worden getest onder praktijkomstandigheden. Op tien
bedrijven, verspreid over Nederland zal een experiment worden uitgevoerd, waarin
getest wordt of in de periode na dag 25-30 na opkomst van de suikerbiet de door
een teler te nemen beslissing of er nog een bespuiting dient te worden uitgevoerd,
gebaseerd kan worden op een betrouwbare voorspelling van de uiteindelijke
opbrengstderving door onkruiden. De relatieve bladbedekking van onkruiden op
het beslissingsmoment zal daartoe als invoervariable dienen van een reeds
ontwikkeld beschrijvend model. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre met
behulp van teledetectie (infraroodreflectie) voldoende nauwkeurig relatief
bladoppervlak in bepaalde mengverhoudingen van suikerbiet en onkruiden kan
worden bepaald.
Binnen het kader van de European Weed Research Society zal in verschillende
landen de betrouwbaarheid van bovengenoemd beschrijvend model worden getest
met een gemeenschappelijk proefplan. Gewaskeuze en onkruidsoort (eventueel een
gewas als 'onkruid") zullen nog in nader overleg worden bepaald. Doel van dit
samenwerkings-onderzoek is om op een extensieve wijze gegevens te verkrijgen
over de algemene geldigheid van deze schaderelatie. De coördinatie wordt verricht
vanuit dit project (769).
Uit experimentele resultaten van voorgaande jaren is gebleken dat ondergroei van
klaver onder witte kool een vermindering van aantasting door insecten veroorzaakt.
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Deze verhoging van koolkwaliteit gaat echter gepaard met een vermindering van
de totale produktie door concurrentie tussen kool en klaver. Samen met het IPODLO (en de proeftuin Zwaagdijk) zal onderzocht worden in hoeverre het effect van
ondergroei van klaver in de teelt van sluitkolen kan leiden tot een vermindering
van het gebruik aan insecticiden, waarbij de koolproduktie zo min mogelijk wordt
gereduceerd.
Populatiedynamica van onkruiden bij geïntegreerde bedrijfsvoering in de
akkerbouw

813
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

L.A.P. Lotz, R.M.W. Groeneveld
PAGV, PD,LUW (vakgroep Vegetatiekunde,
Plantenoecologie en Onkruidkunde)
Onkruidoecologie en -beheersing
1991- 1996

Voor de vergelijking van resultaten van gangbare en geïntegreerde
bedrijfssystemen is het van belang inzicht te verkrijgen in onkruidontwikkeling
(over meerdere jaren) bij toepassing van elk van deze systemen. Het onderzoek richt
zich met name op het ontwikkelen van geschikte methodieken voor monitoring en
verwerking van resultaten. Devolgende onderzoeksvragen worden gesteld:
1 Zijn er tussen de bedrijfssystemen verschillen, over meerdere jaren gemeten, in
dichtheden en soortenspectrum van onkruiden, of in de hoogte van investeringen ten behoeve van de onkruidbeheersing?
2 Zijn er tussen de bedrijfssystemen verschillen in de wijze waarop bepaalde
onkruidsoorten een verspreiding hebben binnen een perceel?
3 Indien aanwezig, hoe zijn deze verschillen gerelateerd aan karakteristieken van
de bedrijfssystemen?
Per bedrijfssysteem worden:
- a. gedurende meerdere jaren in de laatste week van juni per perceel op vaste
plekken in een grid 30telvlakken uitgezet, waarin het aanwezige onkruid per
soort wordt geteld.
- b. gedurende meerdere jaren in februari/maart op 24 monsterplaatsen per
perceel de lengte van rhizomen van kweek en het aantal knopen daarop
bepaald. Deze monsterplaatsen corresponderen met 24 vaste plekken van de
30 genoemd in a.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de proefboerderijen Borgerswold (vanaf 1988),
Vredepeel (vanaf 1989) en de Lovinkhoeve/IB-DLO (vanaf 1990,slechts onderdeel a.).
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Selectieve onkruidbestrijding met pathogène schimmels ten behoeve van
geïntegreerde landbouw
776
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

P.C. Scheepens
W. van der Zweerde
Onkruidoecologie en -beheersing
1990-1994

Er zal een projectvoorstel worden voorbereid over biologische bestrijding van
akkerdistel met de roestschimmel Puccinia punctiformis. Dit project valt onder het
DLO-programma 'Biologische bestrijding van ziekten en onkruiden' en is een
voortzetting van CABO-DLO-project 728.
Modelontwikkeling voor adviessystemen ter ondersteuning van
geïntegreerde onkruidbeheersing
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

787
B.J.Schnieders, L.A.P. Lotz
P.C.de Man
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie, Vegetatiekunde en Plantenoecologie en Onkruidkunde), PAGV
Geïntegreerde Plantaardige Produktie; Simulatie en
systeemanalyse
LNV-DWT
1990-1994

Vergroting van het kwantitatieve inzicht in de factoren die de gewas/onkruidinteractie bepalen is essentieel voor het ontwikkelen van adviessystemen ter
ondersteuning van geïntegreerde onkruidbeheersing. Hiertoe wordt onderzoek
verricht aan vollegronds-groentegewassen met een niet-gesloten gewasstructuur,
waarin concurrentie zich voornamelijk afspeelt in de gewasrij. Het gewas witlof
wordt in het onderzoek als modelgewas genomen. Er zal getracht worden de
onderzoeksresultaten te generaliseren voor andere vollegrondsgroente- en
akkerbouwgewassen.
Door aan het bestaande concurrentiemodel een lichtonderscheppingsmodel voor
indivi-duele planten te koppelen kan de concurrentie om licht in een niet-gesloten
gewasstructuur gesimuleerd worden. Om concurrentie om stikstof te kunnen
simuleren zal een eenvoudige stikstofbalans ingebouwd worden.
Resultaten van een kasexperiment in 1991tonen effecten van plant/plant-afstand en
van een interactie tussen afstand en stikstofgift op de groei en ontwikkeling van
witlof en onkruiden aan. Mogelijke gevolgen hiervan voor het gebruik van
eenvoudige schaderelaties zal worden onderzocht.
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De veldexperimenten op Droevendaal en het PAGV zullen worden voortgezet.
Voorts zal een veldexperiment op het ROC Westmaas uitgevoerd worden. In deze
experimenten zullen de effecten van plant/plant-afstand, opkomstdatum en
dichtheid van enkele onkruidsoorten op de groei en ontwikkeling van witlof
worden bestudeerd. De invloed van concurrentie om stikstof op de fotosynthese
wordt onderzocht, evenals de effecten van lichtkwaliteit op de groei en
ontwikkeling van de planten. De resultaten zullen worden gebruikt ten behoeve
van de parameterisatie van het simulatiemodel. Verder zullen op het PAGV en op
het ROC Westmaas experimenten ter validatie van het simulatiemodel worden
uitgevoerd.
Ontwikkeling van criteria voor beperking van het herbicidengebruik in
granen
815
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

R.Y. van der Weide, L.A.P. Lotz
R.M.W. Groeneveld
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie,
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde),
PAGV
Onkruidoecologie en -beheersing
NGC
1991-1994

Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van criteria voor door de praktijk te
hanteren kritische onkruiddichtheden (dynamische schaderelaties) in granen op
basisvan populatie-dynamische en concurrentiemodellen.
Het in 1991 opgezette meerjarige experiment worden voortgezet. De effecten van
het wel/niet bestrijden van onkruiden in normaal/-gereduceerd bemeste
wintertarwe op vier locaties in 1991,op de zaadvoorraad en veronkruiding in het
volggewas suikerbiet in 1992worden gekwantificeerd. In 1992wordt de invloed van
gereduceerde bemesting op de concurrentie tussen onkruiden en wintertarwe weer
gekwantificeerd op twee lokaties.
De mogelijkheden voor de groei, zaadproduktie en populatiedynamica van
onkruiden in op diverse wijzen geteelde granen, is onderwerp van literatuurstudie
en aanvullende veld-waarnemingen.
Door simulatie van de concurrentie en populatiedynamica van onkruiden met
(gemodificeerde) bestaande modellen kunnen de consequenties van het nietbestrijden van onkruiden in granen gegeneraliseerd worden. De verzamelde
gegevens worden in de modellen gebruikt (gegevensverzameling 1991) of dienen
ter evaluatie van de simulaties (meerjarige aspecten experiment 1991 en
gegevensverzameling 1992).
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c. Onkruidbeheersing en vegetatiebeheer
Herinzaai en doorzaai van grasland; criteria en effecten
770
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

M. Hoogerkamp
A. Hoogerbrugge
PR,LUW (vakgroep Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde)
Onkruidoecologie en -beheersing
1989-1994

Het oppervlak grasland dat in Nederland wordt herin- dan wel doorgezaaid is
groot, naar schatting 120 000 - 130 000 ha per jaar (inclusief inzaai na andere
gewassen als maïs). Mede in het kader van het MJPG dient getracht te worden dit
oppervlak te reduceren.
De praktijk blijkt zelden objectieve criteria te hanteren bij de beslissing omtrent de
herinzaai. Zelfs als de botanische samenstelling alszodanig genoemd wordt gebeurt
dit meer intuïtief dan op basisvan criteria en botanische waarnemingen.
Straatgras, een voor de praktijk relatief gemakkelijk te herkennen grassoort, wordt
in de praktijk, voor zover kan worden nagegaan, nogal eens gebruikt als indicator
voor de noodzaak tot herinzaai. De norm die hieromtrent in de voorlichting veelal
wordt gebruikt (>25% Poaannua) is niet onderbouwd met onderzoekgegevens.
Straatgras kan zich voordoen als indicatorplant (met name voor een te dichte
grond), als vulplant en alsvervanger van de gewenste planten. De overgang tussen
beide laatste hoedanigheden, waarbij het straatgras een negatieve invloed op de
bruto-opbrengst kan krijgen, is afhankelijk van het aandeel Poa annua en de
ruimtelijke verdeling er van. Bij een gelijkmatige verdeling van de Poa annua en
Lolium perenne, die tot nog toe bij de proeven werd toegepast, blijkt onder
maaiomstandigheden slechts bij hoge bezettingen een duidelijke daling van de
bruto-opbrengst op te treden. Alsvervolg hierop zal dit jaar het accent meer komen
te liggen op een minder regelmatige verdeling van zowel Poa annua en Lolium
perenne. Deze onregelmatigheid zal gecreëerd worden door open plekken te
maken in een Lp-grasmat en deze te laten opvullen met Poa annua. Zowel de
grootte als het aandeel van deze open plekken zullen worden gevarieerd. Via de
concentrische-ringentechniek zal nagegaan worden welke relatie er bestaat tussen
geclusterde Poa annua planten en de bruto-opbrengst. Deze gegevens kunnen ook
worden gebruikt voor toetsing van het door Neuteboom, Lantinga & Van Loo
ontwikkelde model betreffende de invloed van de dichtheid van een Lolium
perenne grasmat op de opbrengst.
Tussen de bezettingsgraad, de bedekkingsgraad en het drooggewichtsaandeel
blijken grote, niet steeds systematische verschillen te bestaan. Bij het onderzoek zal
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daarom systematisch met deze drie grootheden worden gewerkt opdat ze kunnen
worden vergeleken met elkaar en met de absentiefrequenties verkregen volgens de
methode Neuteboom et al.
Nu alle gegevens van de stikstofproefbedrijven in een computerbestand zijn
opgenomen kunnen allerlei zaken betreffende her- en doorzaaifrequentie, het
verloop van de opbrengst met het ouder worden van het grasland, het verloop van
de botanische samenstelling en dergelijke worden opgespoord. Dit zal gericht op
Poaannua worden uitgevoerd.
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Afdeling Grasland- en Vegetatiekunde

Hoofd
H.G.van der Meer
Plaatsvervangend hoofd F. Berendse

a. Graslandproduktie en kwaliteit van gras
De ontwikkeling van een melkveebedrijf op zandgrond bij stringente
milieunormen
779
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M. Aarts, E.E.Biewinga (CLM), R.A. Donker (PR)
T. Baan Hofman, L.ten Holte
CLM, PR,SC-DLO,IB-DLO
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
Ministerie LNV, Ministerie VROM, Produktschap voor
Zuivel, Landbouwschap
1990-1994

Het onderzoek op het proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu heeft als doel
binnen stringente milieuvoorwaarden en bij redelijke werk- en leefomstandigheden
voor mens en dier, tot een economisch optimale bedrijfsopzet en bedrijfsvoering te
komen. De gekozen bedrijfsopzet zal daarom moeten worden beoordeeld op
milieuhygiënisch en economisch functioneren.
Het onderzoek in 1992 iserop gericht de produkties van de gewassen en de emissies
die daarbij optreden te meten en te verklaren, en deze kennis te verwerken in
modellen waarmee produkties en emissies kunnen worden voorspeld, niet alleen
onder de omstandigheden van het proefbedrijf, maar ook onder andere omstandigheden. In deze modellen zullen het weer, de vocht- en de stikstofvoorziening als
sturende variabelen dienst doen.
In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met het SC-DLO. De nadruk van het
CABO-DLO-werk ligt bij de processen met betrekking tot de groei van de gewassen
en de water- en stikstofhuishouding ervan. Het SC-DLO zal vooral aandacht
besteden aan de processen in de bodem, met name die met betrekking tot de
stikstof- en waterhuishouding.
Ten behoeve van dit onderzoek is een gezamenlijk meetprogramma opgezet. Op 6
plekken (3 relatief droge en 3 relatief vochtige) wordt een groot aantal metingen
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aan de bodem en het gewas verricht. Ook de 'praktijk-opbrengst van de percelen
waarin deze plekken liggen wordt nauwkeurig vastgesteld, evenals het
nitraatoverschot in de bodem in de herfst. Voor 21 andere vaste plekken geldt een
veel beperkter meetprogramma. Op de percelen waarop deze plekken liggen zullen
weliswaar de opbrengsten ook zo goed mogelijk worden gekwantificeerd, maar bij
beweiding zal worden volstaan met een schatting van de hoeveelheid gras bij in- en
uitscharen.
Om processen voldoende nauwkeurig te kunnen beschrijven is het soms nodig ook
over informatie te beschikken van situaties die afwijken van het gangbare op het
bedrijf, bijvoorbeeld over de invloed van een hogere of lagere stikstofbemesting.
Daarom wordt op het proefbedrijf een aantal experimenten uitgevoerd. Voor 1992
zijn de volgende experimenten voorzien:
- drie stikstoftrappenproeven in grasland, zowel op monocultures gras als op
gras/klavermengsels;
- één stikstoftrappenproef in bieten en drie in maïs;
- een proef waarbij wordt nagegaan wat het effect is van het inwerken van
bietenblad op de nitraatuitspoeling;
- een proef waarbij wordt nagegaan wat het effect is van het achterlaten van de
oogstresten van maïskolvenschroot op de groei van het nagewas (gras) en de
uitspoeling van nitraat;
- een proef in maïs om het effect van de onderzaai van gras op nitraatuitspoeling
te bepalen.
In 1991 zijn deze experimenten ook uitgevoerd. Herhaling is echter gewenst, onder
andere vanwege de zeer droge omstandigheden in1991.
Aard en afbreekbaarheid van stikstofverbindingen en koolhydraten in gras
778
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

L.W. van Broekhoven, J.J.M.H. Ketelaars
B. Rutgers
CPRO-DLO,IVVO-DLO
Voederkwaliteitvan gras
1989-1993

In 1991 werd gestart met het analyseren van grasmonsters van verschillende
samenstelling op verschillen in afbreekbaarheid. De resultaten van de analyses
worden gepubliceerd.
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Effecten van de chemische samenstelling van gras op de voederopname en
stikstofbenutting door melkvee
792
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

J.J.M.H. Ketelaars, J.H. Geurink
IVVO-DLO,CPRO-DLO
Voederkwaliteitvan gras
1990-1994

Er zal een begin gemaakt worden met voederproeven om vast te stellen wat de
effecten zijn van de fractie reservekoolhydraten in gras op voederopname en
stikstofbenutting door melkkoeien. Verschillende typen koolhydraten zullen daartoe aan een standaard grasrantsoen toegevoegd worden. Ook zal, in aansluiting op
project 797, onderzocht worden of koolhydraten via het drinkwater verstrekt
kunnen worden om aldus de wateropname te kunnen manipuleren. Een verhoging
van de wateropname leidt tot verdunning van uitgescheiden stikstof en daarmee
mogelijk tot geringere stikstofverliezen zowel op stal alsop beweid grasland.
Als vervolg op de uitkomsten van project 692 zullen twee artikelen geschreven
worden: één over wenselijke ontwikkelingen in het voederkwaliteitsonderzoek,
voor het XVII Internationale Graslandcongres (1993), en één over de opname van
mengsels of combinaties van voeders, mede ten behoeve van het onderzoek naar
voedersupplementen in de Sahel.
Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op produktie en
samenstelling van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting op
melkveebedrijven

797
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

J.J.M.H.Ketelaars, J.H.Geurink, H.G.van der Meer
IVVO-DLO, IMAG-DLO, IB-DLO
Voederkwaliteit van gras
1991-1994

In het kader van dit project zullen verschillende typen metingen uitgevoerd
worden. Dit betreft op de eerste plaats metingen aan stikstofopname,
stikstofuitscheiding en produktie van drijfmeststikstof bij dieren die op stal gevoerd
worden met verschillende (gras)rantsoenen. Een protocol voor dergelijke proeven
kan vermoedelijk nog in 1991 opgesteld worden. Doel van deze proeven is een
goed inzicht te verkrijgen in de invloed van de rantsoensamenstelling op de
hoeveelheden stikstof die voor herbenutting door een volgend gewas beschikbaar
komen. In dit kader worden ook directe metingen verricht van stikstofverliezen die
optreden ten gevolge van ammoniakvervluchtiging bij opvang en opslag van mest.
De start van deze metingen is afhankelijk van de vraag hoe snel verschillende
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meetmethodes operationeel gemaakt kunnen worden.
Inzicht in het proces van ammoniakvervluchtiging zal verder vergroot worden door
detailstudies van stikstofomzettingen bij contact tussen mest en urine. Deze studies
zullen zowel in het laboratorium alsop stal uitgevoerd worden. De gegevens hieruit
moeten ook aangeven welke aanpassingen van de rantsoensamenstelling de
stikstofverliezen ten gevolge van ammoniakvervluchtiging kunnen beperken.
Tenslotte zal op basis van balansproeven uit het verleden een overzicht gemaakt
worden van de samenstelling van uitscheidingsprodukten (mest en urine) in relatie
tot de samenstelling van het rantsoen.
Gewasfysiologisch onderzoek naar oorzaken van achteruitgang van de
zodekwaliteit van nieuw-ingezaaid Engels raaigras
750
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

H.G.van der Meer, T. Baan Hofman
PAGV,PR
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
1988-1992

In tegenstelling tot voorgaande jaren werden er in 1991 in een veldproef met
Engels raaigras op Droevendaal nauwelijks rasverschillen in produktie en stikstofbenutting gemeten. Mogelijk houdt dit verband met het lage produktieniveau als
gevolg van de ongunstige weersomstandigheden in 1991 en het geringe vochtleverende vermogen van de grond waarop dit proefveld is aangelegd. Vroeger
onderzoek issteeds uitgevoerd bij hoge opbrengstniveaus. Het is echter ook mogelijk dat door de bijzonder lage temperaturen in april en mei de rasverschillen niet
tot uitdrukking zijn gekomen. Om een indruk te krijgen over de oorzaak van de
geringe rasverschillen in 1991 zal de proef in 1992 op beperkte schaal worden voortgezet. Verder zal in samenwerking met DeVisser (Project 701) veel tijd besteed worden aan analyse en publikatie van eerder verkregen gegevens.
De in 1987 aangelegde vruchtwisselingsproef met maïs en gras (samenwerking met
PAGV en PR) wordt voortgezet. Er is nog niet besloten welke objecten in 1992
speciale aandacht krijgen in het onderzoek. Mogelijk zal onze aandacht zich vooral
richten op de produktiviteit en stikstofbenutting van gras in het tweede
produktiejaar na verschillende voorbehandelingen (continu maïs en 1of 2jaar maïs
als tussengewas). In 1992 wordt nagegaan of de tot nu toe verkregen resultaten
voortzetting van het onderzoek wenselijk maken.
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Optimaal gebruik van dierlijke mest op grasland in relatie tot
stikstofbenutting, graskwaliteit en milieu
685
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.G. van der Meer, J.H. Geurink
PR,SC-DLO, IB-DLO, RUU (vakgroep Botanische
Oecologie)
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
FOMA
1986-1992

In dit project is experimenteel onderzoek uitgevoerd dat was gericht op
verschillende factoren die de benutting en verliezen van stikstof uit dierlijke mest
op grasland bepalen. Het betrof onder andere methoden van mestaanwending,
dosering van de mest en aanvulling met kunstmeststikstof, tijdstip van aanwending
en effect van een nitrificatieremmer, mestsoort en mestsamenstelling.
Verder isvanaf 1989 een bijdrage geleverd aan de beoordeling van mestinjectie op
praktijkschaal in het deelproject 'Mestinjectie' van het Praktijkonderzoekproject
Beperking Ammoniakemissie Veehouderijbedrijven (PROPRO Noord Brabant).
Het experimentele onderzoek dat in het kader van dit project is uitgevoerd, is in
1991 beëindigd. In het komende jaar zullen de resultaten verder worden uitgewerkt
en gerapporteerd. Er zal een begin worden gemaakt met een serie
wetenschappelijke publikaties over dit onderzoek.
Omvang en effecten van ruimtelijke variatie in de nutriëntenhuishouding
van grasland
832
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

G.W.J.van de Ven
vacature, vacature
IB-DLO
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
FOMA
1992-1995

De nutriëntenhuishouding van graslandpercelen wordt gekenmerkt door een grote
ruimtelijke variatie in intensiteit van nutriëntenstromen. Deze variatie wordt voor
een groot deel veroorzaakt door het graslandgebruik. Bij beweiding wordt het
overgrote deel van de door het vee opgenomen nutriënten uitgescheiden in mest
en urine en pleksgewijs op het land gedeponeerd. Dit zorgt voor grote pleksgewijze
verschillen in nutriëntenbeschikbaarheid voor het gewas en in verliezen naar het
milieu. Verliezen leiden tot afvoer van nutriënten uit het systeem en als zodanig
nivelleren deze processen de ruimtelijke variatie binnen een perceel. In de loop van
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de tijd zal een evenwicht ontstaan, waarbij de ruimtelijke variatie min of meer
constant is. Dit evenwicht is afhankelijk van de termijnen waarop variatie
veroorzakende en nivellerende processen spelen.
Doel van het onderzoek is:
- het kwantificeren van de ruimtelijke variatie in nutriëntenbeschikbaarheid door
beweiding;
- het analyseren van de gevolgen voor bodemvruchtbaarheid, grasopbrengst,
graskwaliteit en nutriëntenverliezen;
- via een modelmatige analyse van de uitkomsten optimale vormen van
graslandgebruik en bemesting vaststellen.
Zowel stikstof, fosfor en kalium, als de interacties tussen deze nutriënten zijn van
belang.
Bij aanvang van het project wordt door middel van een literatuurstudie de
bestaande kennis geïnventariseerd en systematisch geanalyseerd. De opzet van het
project isals volgt:
- analyseren van de processen die de ruimtelijke variatie versterken of nivelleren;
- kwantificeren van de verschillen in nutriëntenbeschikbaarheid als gevolg van
deze processen, rekening houdend met graslandgebruik, bodemgesteldheid,
voorgeschiedenis, bemestingsniveau en seizoen;
- kwantificeren van effecten van deze verschillen in nutriëntenbeschikbaarheid op
opname door het gewas, gewasopbrengst, accumulatie in de bodem en verliezen
naar grondwater en atmosfeer;
- vaststellen welke gemakkelijk te meten bodem- en gewasparameters informeren
over verschillen in nutriëntenbeschikbaarheid.
Experimenteel en modelmatig onderzoek worden in dit project in samenhang met
elkaar uitgevoerd.
Optimalisering van ruwvoederproduktie en gebruik van dierlijke mest in
relatie tot milieu-eisen
748
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

G.W.J.van de Ven
LUW (vakgroepen Agrarische Bedrijfseconomie,
Theoretische Produktie-ecologie)
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
FOMA
1988-1992

In 1991 is het graslandbeheersmodel, GRASMOD, beschreven en als CABO-DLOverslag gereedgekomen. Tevens is GRASMOD uitgebreid, zodat het ook voor
jongvee geschikt is,en iseen module voor maïs ontwikkeld. Met deze modellen zijn
voor een groot aantal produktiesystemen 'inputs' en 'outputs' berekend.
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De structuur van de matrix voor optimalisering is aangepast naar aanleiding van
veranderingen in GRASMODen optimaliseringsronden zijn uitgevoerd.
De uitkomsten moeten leiden tot identificatie van een aantal veelbelovende
scenario's voor de ontwikkeling van de melkveehouderij. In 1992 worden de laatste
optimaliseringsronden en een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Het grootste deel
van de tijd zal worden besteed aan het bewerken van de resultaten tot een
proefschrift en daarna tot enkele publikaties.
De geschiktheid van de gebruikte optimaliseringstechniek (interactieve meervoudige doelprogrammering) voor dit soort studies wordt geëvalueerd.

b. Vegetatie-oecologie en natuurontwikkeling
Dispersie van plantezaden als sleutelfactor in het herstel van soortenrijke
graslanden
800
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

D.van Dorp (NWO), F.Berendse,J.M.van Groenendael
(LUW-VPO)
M. Maters (LUW-VPO)
LUW (vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkruidkunde)
Natuurontwikkeling
SRO (NWO)
1989-1993

In het derde jaar van dit project zullen de lopende experimenten (met name het
inzaaien van nieuwe plantesoorten op de Veenkampen) worden afgerond. Prioriteit
zal worden gegeven aan de analyse van verspreidingspatronen op landschapsschaal
van twee jaren (1990-1991), alsmede aan een karakterisering van de dispersie- en
kiemingsecologie van een tiental soorten. Hiertoe zijn in het afgelopen jaar
kiemingsproeven en dispersie-experimenten in een windtunnel uitgevoerd. De dan
ter beschikking komende kennis zal worden benut bij het opstellen van een
simulatiemodel. Over afgeronde onderdelen zullen concept-artikelen verschijnen,
die deel zullen uitmaken van het proefschrift.
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De relatie tussen nutriëntenstromen en de primaire produktie van wateren oevervegetaties in landelijke gebieden

812
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

E.P.H.Best
F.H.H.Jacobs
IBN-DLO, SC-DLO, LUW (vakgroep Hydrologie,
Bodemnatuurkunde en Hydraulica)
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
1991 - 1995

In het kader van het Natuurbeleidsplan wordt getracht een antwoord te vinden op
de vraag of het mogelijk isom in (voorheen) intensief gebruikte landbouwgebieden
condities te scheppen die de natuurwaarde van de natte (of te vernatten)
landschapselementen verhogen of laten voortbestaan.
De beschikbaarheid van nutriënten iséén van de hoofdfactoren die de natuurwaarde in een vegetatie bepaalt. Hierbij geldt algemeen dat een toename in nutriëntenaanvoer gecorreleerd ismet een afname in natuurwaarde.
Dit project is er op gericht de effecten van een combinatie van de te verwachten
natuurontwikkelingsmaatregelen, namelijk 1) verhoging van de grondwaterstand,
en 2)vermindering van de nutriëntentoevoer, op het functioneren van een deel van
een agro-ecosysteem te kwantificeren. Het gaat hier met name om de overgang van
perceel naar waterloop en de waterloop zelf. Het belendende perceel geldt als
referentie. Twee systemen worden vergeleken: 1) een systeem met een verhoogde
grondwaterstand en verlaagde nutriëntentoevoer en 2) een systeem met een in de
landbouw gangbare grondwaterstand en nutriëntentoevoer. Beide systemen liggen
in het grasland-complex 'De Veenkampen'.
Het functioneren van de deelsystemen (perceel, oever en waterloop) wordt
bestudeerd aan de hand van de primaire produktie en diverse nutriëntenstromen.
Daar uit ander onderzoek gebleken is dat op het land de beschikbaarheid van
stikstof en kalium en in het water mogelijk die van stikstof en fosfaat de groei
beperkt, worden de stikstof-, fosfaat- en kaliumstromen gemeten. De
nutriëntenstromen worden gekwantificeerd door balansen op te stellen en
daarbinnen primaire produktie en mineralisatie te bepalen. Bovendien wordt een
bemestingsexperiment uitgevoerd om een antwoord te vinden op de vraag welke
nutriënten de groei van watervegetaties beperken (samenwerkings-project Ain
Shams University, Cairo-Egypte).
De verzamelde gegevens zullen ingepast worden in bestaande, of in daartoe te
ontwikkelen modellen, waarmee extrapolaties in de tijd uitgevoerd moeten kunnen
worden. Op deze wijze worden de produktiemodellen voor vegetatietypen in
verband gebracht met de effecten van stikstof-, fosfaat- en kaliumbeschikbaarheid.
Zo wordt het uiteindelijk mogelijk om de uitkomsten van de produktiemodellen in
verband te brengen met soortenrijkdom, waarvan de bestudering in een ander
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onderzoeksproject is ondergebracht.
In 1992 worden metingen verricht om nutriëntenbalansen op te stellen. De minima
en maxima in 'standing erop' van de betreffende vegetaties worden bepaald. De
mineralisatie-snelheden worden in het veld gemeten.
Er wordt verder gewerkt aan de produktiemodellen voor ondergedoken en emerse
vegetaties (uitloop project 675: Groeimodellen voor waterplanten). Bovendien
wordt getracht ruimtelijke variatie in parameters beter bij het modelleren tot uiting
te laten komen.
Concurrentie tussen plantesoorten in aquatische vegetaties bij waterlopen
in landbouwgebieden
741
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

E.P.H. Best, R.Pot (LNV)
F.H.H.Jacobs
Adviesgroep vegetatiebeheer, zesWater- en Hoogheemraadschappen, Staatsbosbeheer
Natuurontwikkeling
1989-1993

Het beheer van waterlopen is er op gericht in elk geval hun primaire functie,
namelijk het transporteren van water, te garanderen. Het watertransport wordt
door watervegetaties geremd, maar niet door elke soort in gelijke mate. Om bij het
onderhoud en beheer te profiteren van de soortskarakteristieke eigenschappen is
inzicht in factoren die dominantie van bepaalde soorten in de hand werken van
belang.
Erwerd allereerst oriënterend onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de wateren oevervegaties door frequentie en tijdstip van mechanisch onderhoud beïnvloed
worden, hoe groot de effecten zijn en welke milieufactoren grote invloed hebben.
Degegevens hiervoor zijn grotendeels verzameld.
In 1992 worden de abiotische gegevens van 1991 verwerkt en wordt er nog één
vegetatie-opname uitgevoerd. De resultaten zullen in één of twee publikaties
gerapporteerd worden, die waarschijnlijk in 1993 verschijnen. Dit onderzoek vormt
mede een basis voor nader onderzoek naar de invloed van nutriëntenbeschikbaarheid op het vóórkomen en de groei van water- en oeverplanten.
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Simulatie van de produktie en nutriëntenhuishouding van wegbermvegetaties

767
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.S. Bloemhof (LUW-VPO), F. Berendse, J.M. van
Groenendael (LUW-VPO)
LUW (vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkruidkunde)
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
1988-1992

De decompositie-experimenten zijn na een looptijd van twee jaar inmiddels
afgerond. Het experimentele werk zal alleen nog bestaan uit het voortzetten tot
eind maart van waarnemingen aan de 'turn-over' van wortels in het grasland op 'De
Ossekampen' in mini-rhizotrons.
Het grootste deel van het jaar zal worden besteed aan de verdere ontwikkeling van
het simulatiemodel voor de nutriëntenkringloop in wegbermvegetaties en aan het
schrijven van artikelen. Hierbij zal de nadruk liggen op het simuleren van de
processen die zich afspelen in de bodem (decompositie en mineralisatie van
organische stof, waterhuishouding), en het berekenen van de invloed van
verschillende beheersregimes op de produktie van de vegetatie.
De invloed van de nutriëntenbeschikbaarheid op de concurrentie tussen
graslandplanten
736
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

W.Th. Elberse, F. Berendse
R.H.M.E. Geerts,W. de Visser, M.A.T.van Asseldonk
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
1988-1992

In 1990 is een veldexperiment ingezet om de invloed van veertien verschillende
plantesoorten op de accumulatie van organische stof in de bodem en de
mineralisatie van voedingsstoffen na te gaan. De metingen van de 'turn-over' van
zowel bovengrondse als ondergrondse delen in deze proef zullen worden
voortgezet. Het ligninegehalte van afgestorven plantedelen heeft een belangrijke
invloed op de decompositie- en mineralisatie-nelheid. In een aparte proef zal een
gedetailleerde vergelijking worden gemaakt tussen het ligninegehalte in de
bladeren van de verschillende soorten. In een potexperiment zal met behulp van
N de gemiddelde verblijftijd van stikstof in planten van deze soorten worden
vastgesteld. In het rhizotron zullen gedurende de eerste maanden van 1992 de
waarnemingen over de sterfte van wortels van Frans raaigras en rood zwenkgras
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worden afgerond. In de loop van 1992 zal het verzamelde beeldmateriaal worden
uitgewerkt. De waarnemingen in het inmiddels 30jaar oude bemestingsexperiment
op 'De Ossekampen' worden voortgezet. De resultaten van het proeftuinexperiment op de 'Sinderhoeve', waarin gedurende drie jaar de concurrentie tussen
grassoorten werd vervolgd, zullen in 1992 worden samengevat in een publikatie.
Verkenning simulatiemodellen ten behoeve van natuurontwikkeling
834
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.Olff, F. Berendse
W. de Visser
IBN-DLO, SC-DLO
Natuurontwikkeling
LNV-DWT
1991-1992

In eerste instantie zal een overzicht worden gemaakt van reeds bestaande
simulatiemodellen, die mogelijk relevant zijn in het kader van het programma
Natuurontwikkeling. Op basis van een analyse van deze modellen zal een strategie
worden ontwikkeld voor de ontwikkeling van een samenhangend pakket van
modellen, dat veranderingen in waterhuishouding, nutriëntenhuishouding en
natuurwaarden ten gevolge van verschillende natuurontwikkelingsmaatregelen kan
berekenen. Er zal een begin worden gemaakt met onderzoek over de accumulatie
van organische stof en nutriënten en veranderingen in de soortensamenstelling, die
optreden na de vorming van nieuwe habitats.
De kringloop van nutriënten in graslandoecosystemen in relatie tot het
beheer
766
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

M.J.M. (Domes, F. Berendse, H. Altena
J. Heij, M.A.T.van Asseldonk
LUW (vakgroepen Natuurbeheer; en Vegetatiekunde,
Plantenoecologie en Onkruidkunde), SC-DLO
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
1988-1992

De gegevens van de bemestingsproef bij verschillende waterstanden, waarin is
vastgesteld welke nutriënten de groei beperken, zullen worden verwerkt tot een
publikatie. Nu de behandelingen, waarin verschillende fracties van de jaarlijks
opgenomen nutriënten zijn teruggevoerd door mulchen, in 1991 voor het laatst zijn
uitgevoerd is een publikatie gepland over de effecten op de produktie, de
nutriëntenopname en de vegetatie. In samenwerking met onderzoekers van RUG en
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RUU zal worden begonnen om de gegevens van de botanische samenstelling van
enkele lange-termijn verschralingsproeven met een 'curve-fitting'-programma te
bewerken en deze resultaten met elkaar te vergelijken. Het doel hiervan is om
gemeenschappelijke tendensen te herkennen in al deze verschralingsproeven, die
onder verschillende condities zijn uitgevoerd.
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Afdeling Agrosysteemkunde

Hoofd
F.W.T. Penning de Vries
Plaatsvervangend hoofd H.van Keulen

a. Agro-ecologie en geïntegreerde l a n d b o u w
Invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof

818
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

L.ten Holte, J.J.Schröder
PAGV, SC-DLO, LUW (vakgroep Bodemkunde en
Plantevoeding), ROC Wijnandsrade
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
1991-1993

Gewassen zoals maïs en aardappelen laten na de oogst veel minerale stikstof (N)
achter. In de braakperiode die volgt kan deze hoeveelheid nog verder toenemen
door mineralisatie. Met wintergewassen kan minerale N in principe voor uitspoeling
worden behoed. Het uiteindelijke effect op de uitspoeling hangt echter sterk af van
de mate waarin de gebonden N benut kan worden door volggewassen. Om het
inzicht in deze materie te vergroten, zijn de volgende werkzaamheden voorzien.
De bestaande samenwerking met PAGV en SC-DLO in de vorm van een
gemeenschappelijke veldproef op zandgrond (ROC Heino) zal worden voortgezet.
In deze proef wordt nagegaan in hoeverre in continuteelt verbouwde maïs de
stikstof uit wintergewassen kan benutten. Detot dusver verkregen resultaten zijn in
een gezamenlijk documentatieverslag geëvalueerd. Dit verslag zal tot een
publikatie worden bewerkt.
Het onderzoek naar de effecten van wintergewassen op de N-benutting en
watererosie op ROCWijnandsrade, zal in de huidige vorm worden voortgezet.
Uit achtergelaten gewasresten (bieteblad, maïsstro) of afgestorven groenbemesters
kunnen grote hoeveelheden stikstof vrijkomen. De lotgevallen van deze minerale N
zijn niet steeds duidelijk. Op de proefboerderijen Droevendaal te Wageningen en
De Marke te Hengelo zal onderzoek worden uitgevoerd naar de in- en uitspoeling,
c.q. vervluchtiging van deze stikstof.
De resultaten van het afgesloten groenbemester- en drijfmestonderzoek zullen
worden geëvalueerd in een eindverslag.
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Ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen, toetsen en optimaliseren
van geïntegreerde plantaardige produktiesystemen

796
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Schans, H.van Keulen,W.A.H. Rossing (LUW)
G. Boon,W. Stol
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie), PAGV,
LBO,LEI-DLO
Geïntegreerde Plantaardige Produktie; Agro-ecologie en
geïntegreerde landbouw
LNV-DWT
1991-1995

In dit project wordt een methodologie ontwikkeld voor systeemanalyse van bedrijfssystemen in de landbouw, met behulp van Interactieve Meervoudige Doelprogrammering (IMDP). Het onderzoek wordt toegespitst op de sector
bloembollenteelt. In 1991 is begonnen met de beschrijving van de methodologie,
met een kwantitatieve invulling voor de teelt van bloembollen in Noord-Holland.
Hierbij komen de volgende punten aan de orde: (a) formulering van eisen waaraan
een 'systeemgenerator' moet voldoen, (b) inventarisatie van de technische coëfficiënten die nodig zijn om voor de bloembollenteelt relevante teeltwijzen te beschrijven, (c) ontwikkeling van methoden voor kwantificering van betrouwbaarheid
van technische coëfficiënten, (d) ontwikkeling van een methode voor toetsing van
modeluitkomsten van IMDP, (e) ontwikkeling van een gestandaardiseerde gevoeligheidsanalyse voor IMDP. De resultaten van deze inventarisatie worden gepubliceerd als CABO-DLO-TPE-rapport.
Er worden deelmodellen ontwikkeld voor de opbrengst en kwaliteit van bloembolgewassen in relatie tot teelthandelingen en inzet van produktiemiddelen. Deze
modellen vormen een onderdeel van de systeemgenerator, waarmee een scala van
bedrijfssystemen, variërend tussen lage en hoge inzet van produktiemiddelen, kan
worden gegenereerd. De modellen worden getoetst aan de bedrijfsregistratie van
het proefbedrijf Geïntegreerde bloembollenteelt 'de Noord\
De 'input/output-relaties voor bloembolgewassen zijn minder nauwkeurig te
formuleren dan die voor akkerbouwgewassen. De gevolgen hiervan voor de
resultaten van IMDPvan deze sectoren worden geanalyseerd.
Een wetenschappelijke publikatie, waarin de huidige stand van kennis en
toepassingen van IMDP wordt geëvalueerd, is in voorbereiding in samenwerking
met G.W.J. van de Ven. In deze publikatie wordt ingegaan op de betrouwbaarheid
van uitkomsten van IMDP-analyses en de consequenties hiervan voor de
mogelijkheden en beperkingen van IMDP als onderzoeks- en beleidsinstrument. Er
worden conclusies getrokken over de richting van vervolgonderzoek.
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Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw:
optimale bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief

795
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Schans,J.J.Schröder
P.van Asperen
PAGV, LEI-DLO, IKC-AGV
Introductie geïntegreerde akkerbouw; Agro-ecologie en
geïntegreerde landbouw
Ministerie van LNV-AT
1989-1993

Door PAGV, IKC's en DLV worden geïntegreerde bedrijfssystemen voor de akkerbouw experimenteel geïntroduceerd op veertig 'innovatiebedrijven', verspreid over
Nederland. Deze activiteit wordt ondersteund door onderzoek van CABO-DLO, LEIDLO en PAGV. Er vindt een gedetailleerde registratie plaats van gegevens over de
bedrijfsvoering van deze bedrijven. Het onderzoek op CABO-DLO richt zich op de
ontwikkeling van modellen voor meervoudige interactieve doelprogrammering,
waarmee de mogelijkheden en consequenties van geïntegreerde akkerbouw
onderzocht worden vanuit regionaal perspectief (J. Schans). Tevens worden de
balansen voor stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K) van de innovatiebedrijven
geanalyseerd (J.J.Schröder).
Er zal een verbeterde methode worden ontwikkeld voor de registratie van de
bedrijfsgegevens. Het bestandsbeheer van alle bedrijfsgegevens zal op CABO-DLO
worden uitgevoerd.
De relaties tussen inzet van arbeid en produktiemiddelen enerzijds en gewasopbrengsten anderzijds worden geanalyseerd voor de periode 1987-1989 (vóór begin
van het project) en voor de periode 1990-1991 (de eerste projectjaren). De balansen
van N, Pen Kover de projectjaren zullen in detail worden geanalyseerd. Voor Pen
K gebeurt dit op bedrijfs- en regioniveau, voor Nook op perceelsniveau. Erzal worden onderzocht in welke mate de gemeten potentiële emissie ('N . najaar') in verband gebracht kan worden met bodem- en weersomstandigheden, tijdstip van bemonstering, gewassenkeus, teeltmaatregelen en het saldo van de mineralenbalans.
De resultaten van deze analyses zullen worden gepubliceerd in CABO-DLOverslagen. Deelmodellen voor effecten van verschillende teelttechnieken en
produktiefactoren ('inputs') op opbrengsten van verschillende gewassen en op
mineralen- en pesticidenbalansen worden ontwikkeld en verbeterd. Deze modellen
worden getoetst aan de gegevens van de innovatiebedrijven. De resultaten zullen
verschijnen in een CABO-DLO-verslag.
In samenwerking met project 804 wordt de ontwikkeling van ziekten en plagen in
aardappel en tarwe op de innovatiebedrijven (geïntegreerde akkerbouw) in
Flevoland en op de CAMAR-bedrijven (ecologische akkerbouw) geanalyseerd in
relatie tot teeltmaatregelen, opbrengst en produktkwaliteit.
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Groei en functioneren van het wortelstelsel van maïs in relatie tot de
benutting en verliezen van stikstof

816
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

J.J.Schröder
L.ten Holte
IB-DLO, PAGV
Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
1991- 1995

In de Nederlandse rundveehouderij wordt maïs aangemerkt alseen hoogproduktief,
betrouwbaar en betrekkelijk gemakkelijk te telen en te verwerken gewas. De teelt
van maïs kan evenwel met veel stikstof(N)-verlies gepaard gaan. Reductie van de Ngift kan deze verliezen beperken, maar kost ook opbrengst. Voor een optimale
groei heeft maïs namelijk al in een jong stadium een hoog aanbod van N nodig.
Lang niet alle Nwordt echter door het gewas opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat
reeds bij bemesting volgens advies, na de oogst veel N in de bodem achterblijft.
Deze N kan bijdragen aan verontreiniging van grond- en oppervlaktewater.
Literatuuronderzoek heeft het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat een
onvoldoende temporele en ruimtelijke afstemming van actieve wortels en minerale
N een belangrijke rol speelt bij de slechte N-benutting. Daarnaast geeft de literatuur
aanwijzingen dat de N-opname door wortels als zodanig niet steeds optimaal
verloopt.
Voor het ontwikkelen van een teeltwijze die het milieu minder belast, zal een
nieuw model worden samengesteld uit onderdelen van goed geteste bodem-,
wortel- en nutriënten-opnamemodellen, waarmee onderzoek verricht zal worden
naar de invloed van temperatuur en neerslagregime op doorworteling, wortelfunctioneren en N-beschikbaarheid. Hiermee kan worden berekend wat het effect is
van teeltmaatregelen op de opbrengst en N-emissie bij gegeven bodem- en weersomstandigheden. Vanwege de vergelijkbare problematiek bij een aantal vollegrondsgroenten wordt voor het modelleren aansluiting gezocht bij project 799.
Het in 1991 verrichte literatuuronderzoek zal het komende jaar tot een publikatie
worden bewerkt. Daarnaast wordt een rhizotron-proef voorbereid om ontbrekende
parameters te verzamelen met betrekking tot de verdeling van bodem-N,
bodemvocht en wortels bij eenjong gewas en een basiste leveren voor de evaluatie
van het model.
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Toetsing van ecologische akkerbouw- en gemengd-bedrijfsmodellen aan
landbouwkundige en milieukundige criteria
804
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.Vereijken, H. Kloen
PAGV, Europese instellingen (o.a. ITCFin Parijs)
EG-CAMAR; Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
EG-DGVI
1991- 1992

Dit project is in 1991 van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd op tien
ecologisch werkende praktijkbedrijven (BD- of EKO-keurmerk) en heeft een
modellerend en innoverend karakter. Op basis van een programma van eisen (op
het gebied van bemesting en milieu, gewasbescherming en kwaliteit van de
Produkten, zorg voor natuur en landschap) wordt per bedrijf een samenhangend
bedrijfsplan opgesteld ten aanzien van vruchtwisseling, bemesting, grondbewerking, gewasbescherming en ecologische infrastructuur, rekening houdend
met de bedrijfssituatie (zoals grondsoort, omvang en uitrusting van het bedrijf) en
de wensen van de ondernemer. Deelnemende bedrijven verplichten zich contractueel tot uitvoering van dit bedrijfsplan, zodat het kan worden getoetst op zijn
haalbaarheid door middel van gerichte waarnemingen aan bodem, gewassen en
vee c.q.agrarische produkten, bedrijf en ondernemer.
In het aanloopjaar 1991 lag het accent op planning en uitvoering van de vereiste
bedrijfsmaatregelen en is een begin gemaakt met toetsend onderzoek. Voor het
laatste zal een volledig programma worden gevolgd. Dit omvat:
1. Zorg voor een vruchtbare bodem én een schoon milieu
- PKN-aan- en -afvoerbalansen en beschikbare bodemreserves.
- N-mineraal-verliezen via het drainwater.
2. Zorg voor gezonde gewassen en kwaliteitsproduktie
- Teeltwijze, groei, aantasting door ziekten en plagen, opbrengst van de drie
hoofdgewassen tarwe, aardappel en ui.
- Handels- en gebruikskwaliteit na oogst én na bewaring van de produkten.
3. Zorg voor natuur en landschap
- Typering van de begroeiing van sloten en bermen, als hoofdelementen van de
ecologische infrastructuur.
- Toestand van de ecologische infrasructuur aan het eind van het veldseizoen.
4. Zorg voor een paritair inkomen
- Bedrijfseconomische boekhouding.
In CABO-DLO-rapport 138 (1990) zijn motivatie, doel en opzet van het project beschreven, alsmede de benodigde materialen en methoden voor de innovatieve
bedrijfsmodellen.
In een vervolgrapport (begin 1992) zullen de concrete uitwerkingen per
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deelnemend bedrijf worden gepresenteerd, evenals de opzet en de eerste resultaten
van het evaluerend onderzoek. Gezien de omvang en de verwachte duur van het
evaluerend onderzoek zal de bewerking van het gegevensbestand worden
geautomatiseerd.

b. Simulatie, gewasdetectie en -zonering
Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt, fase 3
825
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M,ten Berge, F.W.T. Penning de Vries & M.J. Kropff
(IRRI)
IRRI, LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie)
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in
ontwikkelingslanden
DGIS
1992-1995

Onderzoek van projectstaf zal plaats vinden in alle thema's en op onderwerpen die
een sleutelrol vervullen, om onderzoek door netwerkleden te leiden en te
ondersteunen. Dit zal voornamelijk onderzoek betreffen dat reeds in SARP-2 is
begonnen ten aanzien van agro-ecologische zonering, dynamiek van uitstoeling
van rijst, nutriëntenopname door rijstwortels, en schademechanismen. Werkplannen
die leiden tot concrete resultaten, publikatie en implementatie van resultaten zullen
worden opgesteld.
De rol van initiatiefnemer en coördinator van het project, die CABO-DLO en TPE
vervulden in SARP-1en -2,zal aan IRRIen nationale systemen worden overgedragen
tijdens deze projectfase.
In maart zullen themaleiders, themacoördinatoren, teamleiders en team
'supervisors' bijeen komen om 'vierjarenplannen' voor het onderzoek in de
onderscheiden thema's uit te werken. Een eerste aanzet hiervoor isweergegeven in
het projectvoorstel 'SARP-III, a proposal for the third phase of the project'.
Diverse grotere activiteiten zijn voorzien: 'workshops' voor de thema's 'Agroecosystemen", 'Potentiële Produktie', en 'Gewas- en Bodemmanagement'. Doel van
deze 'workshops' is het bevorderen van uitwisseling van onderzoeksresultaten
tussen deelnemers uit verschillende nationale onderzoeksinstituten, en het plannen
van gezamenlijk onderzoek. Bij de 'workshops' zijn zowel de themacoördinatoren
alsdethemaleiders betrokken.
In SARP-III wordt afgezien van het opnieuw doceren van basiscursussen. Wel wordt
ondersteuning verleend aan nationale instituten die zelf een basiscursus
organiseren voor zuster-instituten in eigen land. Dit jaar zullen vermoedelijk de
Indonesische teams zo'n cursus organiseren.
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Toepassing van de ERS-1-satelliet in de landbouw

817
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

B.A.M. Bouman
H.van Kasteren
SC-DLO, LUW (vakgroepen Landmeetkunde en
Hydrologie; Bodemnatuurkunde en Hydraulica), RWS-DF,
Fysisch en Electronisch Laboratorium TNO,TUD,NLR
Remote sensing; Simulatie en systeemanalyse
BCRS
1991-1993

Doordat de lancering van de ERS-1 in de zomer in plaats van in het voorjaar van
1991 heeft plaatsgevonden, is een wijziging in het werkplan opgetreden. Hierdoor
heeft in 1991 het accent van het veldwerk gelegen op het volgen van
oogstactiviteiten in de Flevopolder. Bij binnenkomst van de radarbeeiden zal in
1992 de relatie tussen de radarbeeiden en de oogstactiviteiten kwalitatief
bestudeerd worden. Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om het
oogsttijdstip van de gewassen te bepalen, en welk type grondbewerkingen hierna
op de velden zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld ploegen, eggen, inzaai). Tevens zal een
aanvang gemaakt worden met gewasclassificatie op de tot dan toe verkregen
beelden.
In het groeiseizoen van 1992 zal de groei en ontwikkeling van enkele gewassen bij
drie boeren in het veld gevolgd worden (monstername). Aan het eind van het
groeiseizoen zal gepoogd worden met behulp van deze 'sample'-velden, met
gewasgroeimodellen en met de ERS-1-gegevens uitspraken te doen over de groei en
ontwikkeling van gewassen op regionaal niveau (Flevopolder). De combinatie van
gegevens en modellen in een GIS-systeemzal daarbij veel aandacht krijgen.
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Wiskundig onderzoek naar de intrinsieke nauwkeurigheid van resultaten
van simulatiemodellen
823
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

M.J.W.Jansen (GLW), F.W.T. Penning de Vries,
D.W.G. van Kraalingen
GLW (groep Landbouwwiskunde DLO)
Simulatie en systeemanalyse
1991-1994

Het project is onderdeel van een programma met als doel wiskundige technieken
voor modelonderzoek te ontwikkelen voor, en toe te passen op systeemanalyse,
modelbouw en simulatie op het CABO-DLO. Devolgende onderwerpen staan op het
programma voor 1992:
- Maken, documenteren en onderhouden van software voor modelonderzoek
- Aanpassing van implementatie van de Nelder & Mead simplex methode in
FSEOPT.
- Kort karakteriseren van voorspelfouten van modellen met veel uitvoer.
- Ontwerp en analyse voor differentiële gevoeligheidsanalyse.
- Onzekerheidsanalyse (met 'ordinary random sampling', 'latin hypercube
sampling').
- Beschrijving van eisen waaraan een simulatie-omgeving moet voldoen om
modelonderzoek te kunnen uitvoeren.
- Onzekerheidsanalyse voor gewasgroeimodellen te gebruiken in combinatie met
GIS.
- Kwalitatieve theorie voor concurrentiemodellen.
- Onzekerheidsanalyse van gewasgroeimodellen die gebruikt worden voor het
dynamisch optimaliseren van kasklimaat.
Ontwikkelen van gewasspecifieke modellen voor opbrengstvoorspelling in
Europa
836
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

G.H.J.de Koning, B.A.M. Bouman, F.W.T. Penning de
Vries
W. Stol, H.E.R. Boon-Prins
SC-DLO
Simulatie en Systeemanalyse
Joint Research Centre (JRC)- Ispra
1992-1994

In dit project zal een methode worden ontwikkeld, om via het gebruik van gewasgroeimodellen in combinatie met langjarige tijdreeksen en 'reaI-time'-weers-
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gegevens en statistische gegevens vroegtijdige opbrengstvoorspellingen te doen
van de voornaamste landbouwgewassen in de EG:tarwe, gerst, haver, (korrel)maïs,
rijst, aardappelen, suikerbieten, peulvruchten, sojabonen, koolzaad, zonnebloem,
tabak en katoen.
Er zal worden uitgegaan van een bestaand modulair model van gewasgroei, met
een bodemwaterbalans, geschreven in standaard FORTRAN-77, waaraan een
besturingsmodule is gekoppeld die 'in-' en 'output' regelt, alsmede 'multiple runs'
mogelijk maakt. Voor ieder van de relevante gewassen zullen gegevensverzamelingen worden aangelegd, waarin per regio de van belang zijnde fysische,
fenologische en fysiologische gewaseigenschappen worden gespecificeerd. Deze
bestanden zullen ook informatie bevatten over de regio-specifieke gewaskalenders.
Er zullen eveneens bestanden van bodemgegevens worden aangelegd, waarin per
regio de relevante (fysische) eigenschappen van de balangrijkste bodemtypen (als
afgeleid van de bodemkaart van de EG) zullen worden gespecificeerd. Vervolgens
zal in een iteratieve procedure de toepasbaarheid van de modellen voor
opbrengstvoorspelling op regionale schaal worden vastgesteld, eerst via calibratie
en validatie met behulp van bestaande, te verzamelen 'spotgegevens'. Waar nodig
zullen de modelbeschrijving en/of de gegevensbestanden worden aangepast.
Daarna zullen de door het model gegenereerde opbrengsten op regionale schaal
worden vergeleken met bestaande statistische gegevens, om ook daarop weer via
calibratie en validatie een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken. Hoewel
getracht zal worden zoveel mogelijk het verklarend karakter van het
simulatiemodel te respecteren, kan het nodig zijn regio- en/of gewasspecifieke
'correctiefactoren' af te leiden, wanneer geen goede overeenstemming met
historische statistische gegevens kan worden verkregen.
Tenslotte zullen indicatoren worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld grondbedekking,
bladoppervlakte-index, aantal stressdagen, enz., die in de loop van het groeiseizoen
gebruikt kunnen worden om kwantitatieve schattingen van te verwachten
opbrengsten af te leiden.
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Agro-ecologische zonering met gewasgroeimodellen en geografische
informatie-systemen.
837
Projektleiding :
Samenwerking met :
Programma:
Looptijd

G.H.J. de Koning, B.A.M. Bouman, F.W.T. Penning de
Vries
SC-DLO, RUU (vakgroep Fysische Geografie), LUW
(vakgroep Theoretische Produktie-ecologie)
Simulatie en systeemanalyse
1990-1992

Van de op dit moment gebruikte gewasgroeimodellen voor potentiële en watergelimiteerde produktie wordt beschreven welke databehoefte ze hebben. Daarna
zal worden gekwantificeerd wat de consequenties voor de modelresulaten zijn,
wanneer klimaat en bodemgegevens worden gebruikt die zijn opgeslagen in
bestaande grootschalige GIS-bestanden. Basisgegevens zijn vaak pas na afleiding of
ruimtelijke interpolatie geschikt voor gebruik in gewasgroeimodellen. Voorbeelden
hiervan zijn het genereren van dagelijks weer voor een locatie waarvoor alleen
maand-gemiddelde weerscijfers van naburige weerstations beschikbaar zijn, of het
afleiden van waterleverend vermogen, bewortelbare diepte of ontwateringstoestand van een bodem op basis van de bodemeenheden die zijn aangegeven op
een bodemkaart. De consequenties van de variabiliteit van de gegevens in tijd en
ruimte zullen worden onderzocht. De schaalbereiken van invoergegevens en
gewasgroeimodel dienen op elkaar afgestemd te worden. Bij de beoordeling van de
invloed van de kwaliteit van de invoergegevens op de modelresultaten spelen
calibratie, validatie en gevoeligheidsanalyses een belangrijke rol. Het onderzoek zal
worden uitgevoerd in samenhang met een aantal lopende regionaal georiënteerde
Projekten (opbrengstvoorspelling EC, agro-ecologische zonering aardappel). Het
onderzoek zal moeten aantonen wat de kwaliteit is van de resultaten van deze
regionale studies. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld hoe eventueel
nieuw te ontwikkelen modellen eruit moeten zien om beter aan te sluiten bij
bestaande GIS-bestanden, en hoe een GIS-gegevensbestand er uit zou moeten zien
om beter aan te sluiten bij de huidige modellen. Voor deze studie zal worden
samengewerkt met het SC-DLO, omdat daar een GISoperationeel iswaar de CABODLO-modellen getest kunnen worden, en met de afdeling Fysische Geografie van de
RUU, omdat daar veel kennis aanwezig is over het gebruik van ruimtelijke
informatie.
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Analyse en modellering van de stikstofdynamiek in bodem en plant van
geïrrigeerde rijstvelden
802
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

N.C. Stutterheim (DLO-AIO), H.F.M,ten Berge
LECSA/INRA (Montpellier, Frankrijk)
Simulatie en systeemanalyse
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie),
LECSA/INRA,EG
1989-1994

De activiteiten zullen zich richten op de uitwerking van reeds verzamelde gegevens
over de dynamiek van stikstof in rijstvelden in de Franse Camargue. Twee niveaus
worden onderscheiden: plant- en gewas-veld. Op het niveau plant zullen twee
publikaties worden voorbereid: (1) Growth, development and yield performance of
direct seeded rice under different timing of nitrogen fertilizer; (2) Growth,
development and yield performance of direct seeded rice, applying different doses
of Osmocote urea nitrogen.
Op het niveau gewas-veld worden twee publikaties voorbereid, waarvan er één
betrekking heeft op de dynamiek van stikstof in de bodem en waarvoor gegevens
zijn verzameld met behulp van N; daarnaast wordt een studie uitgewerkt met
betrekking tot ammoniak-vervluchtiging.
Gegevens voor alle genoemde studies zijn verzameld gedurende de seizoenen 1989
en 1990. De activiteiten zullen grotendeels plaatsvinden in Wageningen; om deze
reden zal de stationering van Stutterheim bij het LECSA worden afgebroken. Het
mede ontwikkelen van simulatiemodellen, in nauwe samenhang met activiteiten
binnen SARP,zal een belangrijke rol spelen bij de afronding van de rapportage van
uitgevoerde experimenten.
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c. Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in
ontwikkelingslanden
Ontwikkeling, verbetering en toepassing van gewasgroeimodellen voor
onderzoek

712
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

H.van Keulen,J.Goudriaan (LUW), F.W.T Penning de
Vries
W. Stol, H.H. van Laar (LUW)
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie)
Simulatie en systeemanalyse
1987-1992

Een gedetailleerde vergelijking van gemeten en gesimuleerde assimilatie-,
respiratie- en transpiratiesnelheden van tarwe, op basis van fotomobielmetingen,
zal met een publikatie worden afgesloten.
Als co-promotor zal worden meegewerkt aan het afwerken van een proefschrift,
waarin het gebruik van een simulatiemodel wordt beschreven voor analyse van
genotype/omgeving-interacties van tarwe-landrassen in Syrië.
De documentatie van het groeimodel voor tomaten in kassen is niet gereed
gekomen, en daaraan zal verdere aandacht besteed worden.
Toepassing van het gewasgroeimodel PAPRANvoor analyse van variabiliteit in semiaride gebieden zal worden voortgezet. Een tweede artikel is zojuist geaccepteerd,
en een derde isin voorbereiding.
Er wordt meegewerkt aan aanpassing van een model van zomergerst voor
toepassing als hulpmiddel in veredelingsprogramma's voor semi-aride gebieden.
In overleg met TPE, andere LUW-vakgroepen en DLO-instellingen, en gebruik
makend van ervaringen van buitenlandse groepen (zoals IBSNAT) werkzaam in
simulatieonderzoek, zal worden geprobeerd om een 'simulation environment' te
definiëren die als opvolger van de simulatietaal CSMP kan dienen en tevens tal van
tijdrovende standaardonderzoeken (zoals gevoeligheidsanalyses, calibratie en
waarschijnlijkheidsanalyse van veeljarige uitkomsten) aanzienlijk dient te
vergemakkelijken.
In het kader van een EPOCH project (EG) zal worden gewerkt aan de ontwikkeling
van een module voor gewastranspiratie. Verder zal een Engelse tekst van het
collegedictaat 'Simulatie van gewasgroeP worden uitgewerkt.
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Duurzame landbouw in de Sahel-Soedan-zone

756
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H. Breman, E.J. Bakker, J.J.R.Groot, G.A. Kaasschieter
P.W.J. Uithol,W. Quak
IER,IB-DLO, LUW (vakgroep Natuurbeheer), R3S,ISFRA
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in
ontwikkelingslanden
DGIS
1991-1994

De projectstaf bestaat uit twee medewerkers in vaste CABO-DLO-dienst, een
onderzoeker die het IB-DLO inzet voor het project, twee onderzoekers welke ten
behoeve van dit project door DGIS zijn gefinancierd, en een assistent-deskundige
die DGISaan het project toevoegt. Met uitzondering van de eerste genoemden is de
projectstaf in Mali gestationeerd. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de
onderlinge afstemming van het onderzoek in Mali en complementaire
onderzoekingen op CABO-DLO, IB-DLO en Natuurbeheer, en aan de 'backstopping'
van onderzoeksbehoefte vanuit Nederland. In Mali is een projectteam ingesteld
waarvan de Nederlandse onderzoekers, hun Malinese homologen en
administratieve en veldassistenten deel uitmaken.
Vier équipes zijn gevormd om het onderzoeksplan uit te voeren. Hun taakstelling
voor 1992 wordt hierna gepresenteerd. De eerste drie werken in Mali, de vierde
doet ondersteunend onderzoek in Nederland. Daarnaast is er in Mali een opleiding
gestart in samenwerking met het ISFRA (Bamako). Zes jonge onderzoekers van het
IER worden in de gelegenheid gesteld een 'thèse de 3ème cycle' te realiseren. De
periode van oktober '91 tot jnauari '93 is een voorbereidingsfase, waarin de
studenten hun 'diplôme d'étude approfondie' (DEA) dienen te behalen.
'Equipe Production Fourragère :
De efficiëntie van fosfor om de stikstof-fixatie van vlinderbloemigen te stimuleren
wordt bepaald met regenval, bodem en meerjarigheid als variabelen. In de
noordelijke Sudan-savanne en in de zuidelijke Sahel worden P-bemestingstrappen
aangelegd op 'niébé' (= 'cowpea', een éénjarige), Stylosanthes hamata (facultatief
meerjarig en/of éénjarig) en de 'pois d'Angole' (= 'pigeon pea', een meerjarige).
Alleen de 'niébé' wordt op een scala van gronden met variabele textuur geteeld;
beide andere soorten slechts op het optimale substraat. Nevenwaarnemingen
dienen om (variatie in) de efficiëntie van P-gebruik te begrijpen.
Een derde locatie wordt gezocht om onderzoek naar de meerwaarde van
meerjarige grassen en houtigen voor de optimalisatie van N- en P-gebruik te bepalen.
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'Equipe Exploitation Fourragère':
Drie series van kortlopende experimenten die in 1991 gestart zijn worden
voortgezet:
- het karakteriseren van voeders via het vaststellen van de in-vitro-verteerbaarheid;
- het bepalen van de opname aan verteerbare organische stof door jonge zebu's
van combinaties van ruwvoeders en supplementen, in afhankelijkheid van de
aangeboden hoeveelheid voer;
- de belangrijkste voederkarakteristieken die gevarieerd worden zijn verteerbaarheid, eiwitgehalte en heterogeniteit (in verband met selecteerbaarheid van
verschillende plantdelen);
- het vaststellen van de onderhoudsbehoefte van zebu's, in relatie tot hun produktiefunctie.
Twee langlopende proeven worden gestart:
- de invloed van de voedersituatie op belangrijke dierproduktie - parameters
wordt vastgesteld en empirisch opgestelde relaties tussen deze parameters
worden geverifieerd;
- de mogelijkheid om een 'banque fourragère' van Stylosanthes hamata via begrazing als supplement van natuurlijke weiden te benutten wordt onderzocht in
noord-savanne en zuid-Sahel; periode, intensiteit en frequentie zijn de te
bestuderen variabelen.
'Equipe Systèmes':
Het onderzoek concentreert zich op de vraag wanneer (sociaal-economische
condities) en waar (agro-ecologische omstandigheden) intensivering van de
landbouw, met veeteelt als invalshoek, mogelijk en wenselijk is. Dit jaar zal met
name de kwantitatieve beschrijving van de verschillende agro-ecologische zones van
de regio, en van de bestaande en van denkbare landbouwproduktieactiviteiten
centraal staan. In het laatste geval betreft het de kwantificering van de behoefte
aan de diverse produktiemiddelen om een bepaald produktieniveau te kunnen
realiseren.
'Equipe d'appui':
De CABO-DLO-bijdrage in de ondersteuning concentreert zich dit jaar op de
synthese van bestaande kennis; op de verbetering en ontwikkeling van
simulatiemodellen; op de kwantitatieve beschrijving van potentiële-produktieactiviteiten en op het organiseren van de scholing van Malinese 'counterparts'.
Daarnaast zal er een populaire versie van het project-document geschreven worden
en een bulletin worden opgezet voor de uitwisseling van ideeën en gegevens tussen
de équipes en met derden. Een publikatie over de verteerbaarheid van
Sahelweideplanten wordt afgerond.
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Adviezen ten behoeve van landbouwontwikkeling in de Derde Wereld
643
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H. Breman, H.van Keulen,J.J.Kessler
P.W.J. Uithol
ITC
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in
ontwikkelingslanden
diversen
1983-1992

Het tweede jaar van de advisering met betrekking tot duurzaam landgebruik in
Sahellanden is ingegaan (contract met DGIS). De eindredactie van het boek over de
rol van houtigen in agro-ecosystemen van de Sahellanden wordt voortgezet, terwijl
de eindtekst vertaald wordt naar het Frans. Een Engelse en een Franse uitgave is
gepland. Samen met het DSA (Montpellier) wordt ondersteuning gegeven aan het
onderzoek van het Institut du Sahel naar integratie van akkerbouw en veehouderij.
Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
Projectleiding:
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

824
H.van Keulen,A. Kuyvenhoven (LUW), vacature agroecoloog, vacature agro-econoom
SC-DLO, LEI-DLO, IB-DLO, LUW (vakgroepen: Theoretische
Produktie-ecologie; Bodemkunde en Geologie; Tropische
Plantenteelt en Ontwikkelingseconomie)
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in
ontwikkelingslanden
LNV-DWT
1992-1994

Binnen dit project zal een methodologie worden ontwikkeld die gebruikt kan
worden bij het formuleren, begeleiden, en evalueren van regionale ontwikkelingsprogramma's, met nadruk op een effectieve integratie van agro-ecologische en
sociaal-economische inzichten.
In een planningsproces kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Als
eerste is een beschrijving en analyse noodzakelijk van de huidige situatie: de
diagnose. Daarna moet een (sub)sector-analyse plaatsvinden waarin potenties en
beperkingen worden geanalyseerd. Na formulering van doelen en opties voor
ontwikkeling kunnen projecten en programma's worden geïdentificeerd. In eerste
instantie richt het onderhavige project zich op methodologie-ontwikkeling, waarbij
gebruik gemaakt wordt van kwantitatieve systeemanalytische methoden.
In de eerste fase zal vooral aandacht worden besteed aan ontwikkeling van de

75

AGROSYSTEEMKUNDE

WERKPLAN 1992

benodigde analyse- en evaluatiemethoden. Er zal daarbij gebruik gemaakt worden
van de 'Comprehensive Resource Based Planningsmethode (CRBP), aangevuld met
Interactieve Multiple Goal Lineaire Programmering.
Met behulp van CRBP zal, op basis van de huidige situatie worden bekeken, welke
potenties en welke beperkingen bestaan. Na een inventarisatie van de technische
mogelijkheden volgt een stapsgewijze selectie van de verschillende mogelijkheden,
op basis van de bestaande beperkingen. Eerst worden die opties uitgesloten die
stuiten op moeilijk op te heffen beperkingen, waarna uiteindelijk een selectie van
opties overblijft die gerealiseerd kunnen worden na het opheffen van relatief
eenvoudig op te heffen beperkingen.
De ontwikkeling van een methodologie vraagt veeleer om praktijkmatige dan om
theoretische beschouwingen, omdat alleen bij toepassing in concrete situaties de
mogelijkheden en moeilijkheden duidelijk worden. Bij het uitvoeren van deze
'oefeningen' zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van gegevens uit het
project 'Ontwikkeling van een landgebruiksplan voor de 5e regio van Mali (Region
Mopti)\ uitgevoerd door CABO-DLO, mogelijk in samenwerking met de Wereldbank, en uit het project 'Een methodologie voor planning van duurzaam landgebruik: een case study in Costa Rica', dat als VF-programma door een aantal
vakgroepen van de LUW wordt uitgevoerd.
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ALGEMENE PROJECTEN

Algemene projecten

Ontwikkeling van methoden en aanpassing en beheer van de
onderzoeksuitrusting van het 'Wageningen Rhizolab'
782
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Looptijd:

J.Groenwold, A.L. Smit
G.Versteeg (LUW),J.van Kleef
IB-DLO, LUW (vakgroepen Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde;Theoretische Produktie-ecologie; en
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde),
TFDL-DLO
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1990-1995

De projectgebonden experimenten zullen voor een deel een voortzetting zijn van
die in 1991: onderzoek naar de effecten van een verhoogd C0 2 -gehalte in de
atmosfeer op de groei en ontwikkeling van gewassen (project 783); onderzoek naar
de nutriëntenhuishouding bij vollegrondsgroenten (project 799); N-benutting en
bewortelingspatroon bij maïs (project 816); en onderzoek naar de invloed van
biotische bodemstressfactoren op de groei van aardappelen (project 757). Naast de
vaste meet- en bemonsteringsschema's zal, als hiervoor menskracht beschikbaar is,
ook aandacht gegeven worden aan enkele korte-termijnstudies, zoals: zwel/krimp
en groeiritme van wortels en gasuitwisseling/C0 2 -profiel in de bodem.
Op grond van een in 1991 uitgevoerde informatieanalyse zal besloten worden of
een gegevensverzamelingsysteem voor het Rhizolab op de VAX-computer gebouwd
wordt. Naast een technische en methodologische beschrijving van de meetsystemen
van het Rhizolab zullen er ook enkele wetenschappelijke artikelen worden
geschreven over met name nutriëntenbenutting bij prei en spruitkool; effecten van
aardappelcysteaaltje op de groei van aardappel; 'turn-over' van wortels in
grasvegetaties; en invloed van een verhoogd C0 2 -gehalte op de groei van tarwe. De
mogelijkheden van beeldverwerking bij het analyseren van wortelbeelden (videocamera respectievelijk 'scanner') zullen in samenwerking met het TFDL-DLO nader
worden uitgewerkt.
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Ontwikkeling, aanpassing en beheer van uitrusting voor fotosynthesemetingen ten behoeve van het onderzoek
737
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

A.H.C.M. Schapendonk, J.Goudriaan (LUW)
J.van Kleef, P.H.van Leeuwen, S.Pot
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie)
Gewasfysiologie en produktkwaliteit
1987-1992

Naast de begeleiding van de gebruikers van de aanwezige apparatuur zal de
ombouw van de automatisering van Cel 9 de nodige aandacht vragen. Ook zullen
de mogelijkheden van C0 2 -regeling worden verbeterd en zullen de nieuwe
vochtregel-units in gebruik worden genomen. De technische verbetering en
inregeling van het Rhizolab en het Fotomobiel zullen de nodige tijd vergen.
Informatica-ondersteuning van het onderzoek
772
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D.W.G. van Kraalingen
D.L.J.M. Crebolder, M.G.M. Verbeek
TFDL-DLO
1989-1995

Naast de normale ondersteuning door de Sectie I & S aan het onderzoek en de
afdeling Algemeen Management zal er eveneens aan een aantal verschillende projecten gewerkt worden.
Hierna volgt een korte beschrijving van deze activiteiten.
Database Rhizolab
Op het Rhizolab worden grote hoeveelheden gegevens verzameld die opgeslagen
moeten worden en waaruit gegevens in oorspronkelijke of geaggregeerde vorm
teruggezocht moeten kunnen worden. De beste manier om dit te realiseren is door
een speciale 'database' voor Rhizolab gegevens te creëren op de VAX. Door een
stagiaire is in de zomer van 1991 een ontwerp gemaakt hoe deze 'database'
opgezet zou kunnen worden. Op welke wijze er tot feitelijke implementatie wordt
overgegaan is nog onderwerp van discussie. In het voorjaar van 1992 zal hierover
een beslissing genomen worden. Implementatie zal zo spoedig mogelijk daarna
plaatsvinden en vindt vermoedelijk voornamelijk plaats in 1992. De huidige
beschikbare opslagcapaciteit van de VAX is echter te gering voor de grootschalige
data-acquisitie zoals die op het Rhizolab plaatsvindt. Extra opslagcapaciteit zal
daartoe verkregen moeten worden door vervanging van een van de oudere VAXschijven door een nieuwe schijf met een 3x zo grote opslag. Deze nieuwe schijf kan
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tevens ingezet worden voor het aan te leggen Local Area Network (LAN). Het ligt in
de bedoeling om implementatie en onderhoud van de 'database' in eigen beheer
op het CABO-DLO uit te laten voeren door Dirk Crebolder. Voor het overbrengen
van gegevens van het Rhizolab naar deze 'database' zal een procedure ontwikkeld
worden zodat dit kan gebeuren door de beheerder van het Rhizolab
zonder tussenkomst van I&S.
Aanleggen Local Area Network in CABO-DLO nieuwbouw
Op het CABO-DLO zal in navolging van andere DLO-instituten een Local Area
Network (LAN) aangelegd worden. In z'n algemeenheid maakt een LAN een veel
betere communicatie mogelijk tussen computergebruikers en wordt het PConderhoud aanzienlijk veel minder arbeidsintensief waardoor tijd onstaat voor
minder routinematige werkzaamheden die nu blijven liggen. In eerste instantie zal
de hardware-component van het LAN tot en met de gebruikers van I & S worden
aangelegd waarna installatie van de benodigde VAX en PC-software (Pathworks)
plaats zal vinden. Iets daaraan voorafgaand zullen de medewerkers van I & Seen
cursus volgen om één en ander zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Nadat I& S
in het LAN is opgenomen zal er een evaluatie plaats vinden op welke wijze de
overige afdelingen hierop aangesloten zullen worden.
Verhuizing VAX apparatuur
Na gereed komen van het gerenoveerde gebouw IV en de daarin aanwezige
computer-ruimte zal verhuizing van de VAX-apparatuur van het RIKILT-DLO naar
gebouw IV plaatsvinden. Deze verhuizing zal uitbesteed worden aan DEC aangezien
de risico's te groot zijn in het geval dit in eigen beheer plaatsvindt.
Vernieuwing
fotomobiel-rekenprogramma
Recentelijk is de data-acquisitie apparatuur van het Fotomobiel vervangen door
nieuwere apparatuur van Hewlett-Packard. De oorspronkelijke wijze van opslag is
daardoor komen te vervallen. Aangezien het zogenaamde rekenprogramma niet in
staat is de nieuwe wijze van opslag te kunnen verwerken is besloten, mede gezien
de ouderdom van dit programma en de wijze van programmeren, een nieuw
rekenprogramma te schrijven. Het nieuwe programma hoeft minder gecompliceerd
van opzet te zijn omdat faciliteiten zoals het maken van grafieken tegenwoordig
met bestaande programmatuur gerealiseerd kunnen worden. Het nieuwe
rekenprogramma zal door Michel Verbeek en Daniel van Kraalingen geschreven
worden.
Invoeren Word for Windows tekstverwerker
Tekstverwerking heeft de laatste jaren naar tevredenheid plaatsgevonden met het
programma Microsoft Word. Door Microsoft is recentelijk een sterk vernieuwde
versie van Word uitgebracht die onder Windows 3 draait. Deze nieuwe
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tekstverwerker heeft onder andere door de combinatie met Windows zoveel
voordelen dat het een goede zaak lijkt om op het CABO-DLO geleidelijk aan hierop
over te stappen. De belangrijkste voordelen van Word for Windows zijn 1) veel
makkelijker te leren voor beginners, 2) wat men op het scherm ziet komt veel beter
overeen met wat er uiteindelijk geprint wordt, 3) betere integratie met andere
programma's zodat gegevens makkelijker uitgewisseld kunnen worden met andere
programma's, en 4) nieuwe eigenschappen die erg geschikt.zijn voor het verwerken
van wetenschappelijke teksten.
Als eerste stap zullen de medewerksters van de typekamer zich inwerken in Word
for Windows, daarna zullen standaard formulieren en procedures zoals die op de
typekamer en bij de sectie PRI gebruikt worden, worden overgezet naar Word for
Windows. Als laatste stap zullen de verschillende PC-gebruikers geïntroduceerd en
begeleid worden in het pakket. Implementatie, instructie en begeleiding zal
voornamelijk in handen zijn van Michel Verbeek.
Statistische ondersteuning van het onderzoek

771
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

J.Withagen, M.J.W.Jansen (GLW)
GLW (groep Landbouwwiskunde DLO)
1989-1995

Aan de volgende punten zal worden gewerkt:
- ondersteuning van onderzoekers bij het opzetten van experimenten;
- ondersteuning van onderzoekers bij het uitvoeren van statistische analyses;
- scholing van onderzoekers.
Er zal een cursus 'Lineaire regressie' en een cursus 'Onderwerpen uit de nietlineaire regressie' (met GENSTAT) worden gegeven. De cursus 'Variantie-analyse'
zal worden herhaald;
- er zal worden gewerkt aan software voor speciale statistische analyses welke op
het CABO-DLO veel voorkomen (in GENSTATen/of FORTRAN).

80

WERKPLAN 1992

REGISTER

Projectnummerregister
(Projecten die in het Werkplan 1992 nieuw zijn opgenomen zijn gemerkt met een
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TAAKSTELLING CABO-DLO

BIJLAGE I

Taakstelling CABO-DLO en werkgebieden
onderzoeksafdelingen

Uit: Orgaanbeschrijving CABO-DLO 1991

Doelstelling
Het bevorderen van optimale en duurzame plantaardige produktiesystemen, van
produktvernieuwing en -kwaliteit en van natuurwaarden en milieukwaliteit in het
landelijk gebied. Deze doelstelling wordt gerealiseerd binnen de randvoorwaarden
gesteld vanuit het beleid gericht op een duurzame, veilige en concurrerende
landbouw enop natuurontwikkeling inhet landelijk gebied.
Het werkterrein omvat devolgende aandachtsgebieden:
a. het vermeerderen en toepasbaar maken van kennis en inzicht in het
functioneren vanplanten, gewassen,vegetaties enagro-ecosystemen;
b. hetvermeerderen en toepasbaar maken van kennis en inzicht in de moleculaire
biologie ende celfysiologie;
c. het ontwikkelen en toetsen van doelmatige en milieukundig verantwoorde
plantaardige produktiesystemen;
d. hetontwikkelen entoetsen vaneendoelmatig enop natuurontwikkeling gericht
vegetatiebeheer;
e. het ontwikkelen van systemen voor duurzaam landgebruik en voedselproduktie
in ontwikkelingslanden.
Om oplossingsrichtingen aan te kunnen geven bij complexe problemen en meervoudige beleidsdoelstellingen ligt het zwaartepunt in het onderzoek op een
fundamenteel-strategische aanpak, zowel experimenteel alsmodelmatig.
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Taakstelling
1.

Onderzoek

a. Het verrichten van biochemisch, moleculair-biologisch, plantenfysiologisch en
gewaskundig onderzoek gericht op het vergroten van het inzicht in het
functioneren van plant en gewas en het toepasbaar maken van kennis en inzicht
ten behoeve van de teelt en produktvorming.
b. Het verrichten van oeco-fysiologisch, vegetatiekundig en onkruidkundig
onderzoek ten behoeve van de geïntegreerde onkruidbeheersing en het
optimale beheer van vegetaties gericht op natuurontwikkeling.
c. Het verrichten van systeemanalytisch onderzoek met behulp van gewas-groei-,
concurrentie- en produktiemodellen ten behoeve van de ontwikkeling van
ecologisch en economisch duurzame produktiesystemen.
d. Het verrichten van onderzoek op het gebied van de biochemie en celfysiologie,
de plantenfysiologie en -oecologie, de gewas- en graslandkunde en de agrosysteemkunde voor het vergroten van de expertise en voor het ontwikkelen van
methoden voor onderzoek en kennisoverdracht.
2

Doorstroming van onderzoeksresultaten, kennis en inzicht

a. Het publiceren van wetenschappelijke artikelen en verslagen, het houden van
voordrachten en het verzorgen van de doorstroming van onderzoeksresultaten
naar beleid, praktijkonderzoek en voorlichting.
b. Het leveren van bijdragen aan het universitair onderwijs en het posthoger
onderwijs.
c. Het verzorgen van de begeleiding van gastmedewerkers, de training van
onderzoekers in ontwikkelingslanden, de begeleiding van promovendi (met
name AIO's) en doctoraalstudenten.
d. Het bijdragen aan geautomatiseerde kennisoverdracht.
3.

Beleidsadvisering

a. Het bijdragen aan een samenhangend en vernieuwend onderzoeksbeleid.
b. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsinstanties (LNV,VROM, BuZaDGIS).
c. Het adviseren van internationale organisaties op het terrein van land-bouwkundig en milieukundig onderzoek en van voedselvoorziening (FAO, OECD,EG,
Wereldbank, etc).
d. Het adviseren van ontwikkelingslanden met betrekking tot landbouw-kundig
onderzoek en beleid.
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Onderzoeksafdelingen
Het onderzoek isorganisatorisch gegroepeerd in zes afdelingen, te weten:
- Biochemie en Celfysiologie
- Plantenfysiologie
- Gewasfysiologie en -oecologie
- Onkruidfysiologie en -oecologie
- Grasland- en Vegetatiekunde
- Agrosysteemkunde.
Het afdelingshoofd geeft organisatorisch leiding aan alle medewerkers van de
afdeling; binnen een afdeling worden er onderzoeksgroepen onderscheiden,
waarbinnen functionele werkrelaties aanwezig zijn. Verder zijn er horizontale
werkverbanden (gezamenlijke projecten, themagroepen) tussen de onderzoeksafdelingen.
Het onderzoeksbeleid van het instituut wordt voorbereid en de uitvoering ervan
gecoördineerd door de Onderzoeksraad. In de Onderzoeksraad nemen aan het
overleg deel de directie, de hoofden en plv. hoofden van de onderzoeksafdelingen,
en op uitnodiging de leiders van themagroepen en programma's.
1.

Taakstelling afdeling Biochemie en Celfysiologie

De afdeling Biochemie en Celfysiologie verricht onderzoek naar planteigenschappen en processen op moleculair- en celniveau in hun relatie tot het
functioneren van de hele plant of deelsystemen binnen een plant. De toepassing
van de disciplinaire kennis betreft: de aanleg en groei van organen, de vorming van
inhoudstoffen, de rijping en veroudering van organen, en de houdbaarheid van
plantaardige produkten. Binnen de afdeling kunnen de volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
hormonale regulatie
- membraanfysiologie
- moleculaire- en celbiologie
- biosynthese.
De samenwerking met DLO-instituten, universitaire vakgroepen en proefstations is
gericht op het vergroten van inzicht en op de toepassing van kennis en inzichten.
Tevens zal de afdeling een "transfer"-functie voor de (internationale) kennisdoorstroming van wetenschappelijke disciplines naar toepassingsgebieden dienen
te vervullen.
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2. Taakstelling afdeling Plantenfysiologie
De afdeling Plantenfysiologie verricht onderzoek naar planteigenschappen en
processen op orgaan- en "hele planf'-niveau in relatie tot het functioneren van
planten in geconditioneerde ruimten (onder meer kas-en substraatteelten) en in de
veldsituatie ("biosfeer"). Het onderzoek is gericht op de sturing van de aanleg en
groei van organen, op de fotosynthese en assimilatenverdeling, en op nutriëntenen waterhuishouding onder optimale en stressomstandigheden. Binnen de afdeling
kunnen de volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- fotosynthese en koolstofhuishouding
- morfogenese en orgaangroei
- nutriënten- en waterhuishouding.
De samenwerking met DLO-instituten, universitaire vakgroepen en proefstations is
gericht op het vergroten, verwerven en toepasbaar maken van kennis en op de
overdracht en toepassing hiervan. Tevens zal de afdeling een "transfer"-functie
voor de (internationale) kennisdoorstroming van wetenschappelijke disciplines naar
toepassingsgebieden dienen te vervullen.
3. Taakstelling afdeling Gewasfysiologie en -oecologie
De afdeling Gewasfysiologie en -oecologie verricht fysiologisch en oecologisch
onderzoek naar het gedrag van planten in de gewassituatie. Het onderzoek is
gericht op verbetering van de produktiviteit (opbrengstniveau, stabiliteit en
oogstzekerheid) en van de kwaliteit van oogstprodukten onder uiteenlopende
bodem-, klimaats- en teeltomstandigheden. Binnen de afdeling kunnen de
volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- gewasgroei en -ontwikkeling
- gewas- en wortelfysiologie
- gewaskarakterisering en produktvorming.
Het onderzoek richt zich op de volgende gewasgroepen:
- bol-, knol- en wortelgewassen (met name aardappelen)
- granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
- volle-gronds groentegewassen
- "niet-voedsel" (non-food)-gewassen.
Er zal projectmatig en programmatisch worden samengewerkt met LUWvakgroepen, DLO-instituten, proefstations en bedrijfsleven, en internationaal met
verwante onderzoeksinstellingen.
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4. Taakstelling afdeling Onkruidfysiologie en -oecologie
De afdeling Onkruidfysiologie en -oecologie verricht fysiologisch en oecologisch
onderzoek naar processen die een rol spelen bij de populatiedynamiek van
plantesoorten en bij de concurrentie tussen gewassen en onkruiden. Tevens wordt
er onderzoek verricht naar principes die ten grondslag liggen aan teeltsystemen en methoden om onkruidvegetaties te beheersen, met name de geïntegreerde
beheersing van onkruiden. Binnen de afdeling kunnen de volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- onkruidfysiologie en werking herbiciden
- onkruidoecologie en biologische bestrijding
- onkruidbeheersing en vegetatiebeheer.
De samenwerking betreft zowel instellingen op het gebied van teeltkundig
onderzoek als instellingen op het gebied van de onkruidkunde (LUW-vakgroepen,
PD, DLO-instituten, proefstations, bedrijfsleven), en tevens internationaal verwante
onderzoeksinstellingen.
5. Taakstelling afdeling Grasland- en Vegetatiekunde
De afdeling Grasland- en Vegetatiekunde verricht fysiologisch en oecologisch onderzoek naar het gedrag van planten in grasland, en in terrestrische en aquatische
vegetaties. Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de relatie tussen nutriëntenstromen en produktie en kwaliteit van gras en tussen nutriëntenstromen en de
biomassavorming en soortenrijkdom van vegetaties. Het onderzoek richt zich zowel
bij intensief als extensief gebruikt grasland ook op de effecten van nutriëntentoevoer en van het beheer op gras- en zodekwaliteit en op de vegetatie-ontwikkeling. Bodem/plant/dier-relaties vormen onderdeel van het grasland-onderzoek.
Binnen de afdeling kunnen twee brede onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- grasproduktie en -kwaliteit
- vegetatie-oecologie en natuurontwikkeling.
De samenwerking betreft zowel instellingen op het gebied van produktiegrasland
(LUW-vakgroepen, DLO-instellingen en PR) als op het gebied van milieu en natuur
(universitaire vakgroepen, NOIen DLO-instellingen).
6. Taakstelling afdeling Agrosysteemkunde
De afdeling Agrosysteemkunde verricht onderzoek naar het functioneren van agroecosystemen en natuurlijke ecosystemen, en naar de ontwikkeling en toepassing
van methoden voor systeemanalyse (optimalisering en simulatie) en voor geautomatiseerde waarnemingen aan bodem, gewas en vegetatie (met name remotesensing).
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De afdeling omvat naast CABO-medewerkers ook gedetacheerde onderzoekers
werkzaam in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Binnen de afdeling zijn
de volgende onderzoeksgroepen te onderscheiden:
- agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
- simulatie, gewasdetectie en -zonering
- duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden.
Vanwege het multidisciplinaire karakter van het onderzoek van de afdeling en
omdat theorievorming een grondige experimentele basis vereist zal het meeste
onderzoek uitgevoerd worden in horizontale samenwerkingsverbanden met onderzoekers van andere CABO-afdelingen, DLO-instituten, LUW-vakgroepen en
nationale en internationale instellingen op het gebied van plantaardig, bodemkundig en agro-klimatologisch onderzoek in gematigde gebieden en in de tropen.
Afhankelijk van de onderzoeksvraagstukken zal ook samenwerking vereist zijn met
onder meer instellingen op het gebied van de sociologie, economie,
landbouwtechniek en veehouderij. Voor het onderzoek in ontwikkelingslanden
wordt samengewerkt met nationale en internationale organisaties.
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Indeling van de projecten per DLO-programma
12

Remote Sensing
817

30

Gewasfysiologie en produktkwaliteit:
Onderzoek naar biotische en abiotische beperkingen voor opbrengstvorming en produktkwaliteit
704, 711, 724, 729, 733, 737, 740, 757, 758, 759, 764, 775, 777, 781, 782,
(783), 790,791, 803,810,822,829,830,831, 833

32

Plantenfysiologie en produktkwaliteit:
Regulatie van morfogenese, orgaangroei en veroudering bij planten
671, 735,760,762,765,807,808,809,819,826,827,835

37

Onkruidoecologie en - beheersing:
Onkruidoecologisch en herbicideonderzoek ten behoeve van geïntegreerde onkruidbeheersing
728, 769,770, 773,776,806,813,815,820,821

48

Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw:
Ontwikkeling en toetsing van produktiesystemen met een stringente
beperking van de inzet van nutriënten en biociden
748,779,795,796,804,818

50

Simulatie en systeemanalyse:
Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige
produktie
712, 751, 763, 785,787,802,805,817,823,836,837

110

Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden:
Ontwikkeling van optimale en duurzame produktiesystemen in de
humide en droge tropen
643, 756,824,825
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120

Natuurontwikkeling
741,800,834

122

Klimaatverandering, landbouw en natuur
783

124

Voederkwaliteit van gras:
Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting
778, 792,797

178

Stikstofstromen in graslandoecosystemen:
685, 701, 736, 750,766, 767,812,832

187

Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
799,816
Niet ingedeeld
771,772
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BIJLAGE III

AIO
AT
ATO-DLO

Assistent-onderzoeker in opleiding
Directie Akker en Tuinbouw-LNV
DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek

BCRS
BD
BuZa

Beleidscommissie Remote Sensing
Biologisch-dynamische landbouw
Ministerie van Buitenlandse Zaken

CABO-DLO
CBT
CIP
CLM
COWT

DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Bureau Tuinbouwveilingen
International Potato Center, Lima
Centrum voor Landbouw en Milieu
Centraal Onderzoeklaboratorium voor de Weefselkweek
van Tuinbouwgewassen
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
Comprehensive Resource Based Planning

CPRO-DLO
CRBP
DEA
DF
DGIS
DLO
DLV
cDNA
DNA
DSA
DWT

Diplome d'étude approfondie
Directie Flevoland Rijkswaterstaat
Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Dienst Landbouwvoorlichting
Complementair desoxyribonucleïnezuur
Desoxyribonucleïnezuur
Département Systèmes Agraires
Directie Wetenschap en Technologie-LNV

EC
EDTA
EG
EKO

Electrolytic conductivity, elektrische geleidbaarheid
Ethyleen-diamine-tetra-azijnzuur
Europese Gemeenschap
Ecologische teelt

FOMA

Financieringsoverleg Mestonderzoek

GA, GA1, GA3
GIS
GIC

Gibberellinezuur
Geografisch informatiesysteem
Gas liquid chromatography
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GLW

Groep Landbouwwiskunde

HLB

Hilbrandslaboratorium voor Bodemziekten

IAA
IB-DLO
IBA
IBN-DLO
IBSNAT

ITCF
IWO-DLO

Indolazijnzuur, auxine
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Indolboterzuur
DLO-Instituut voor Bosbouw en Natuurbeheer
International Benchmark Sites Network for
Agrotechnology Transfer
Institut d'Economie Rural
Informatie- en Kenniscentrum
Informatie- en Kenniscentrum voor Akkerbouw en
Groenteteelt in de Vollegrond
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
Interactieve Meervoudige Doelprogrammering
Institut Nationale des Recherches Agronomiques
DLO-Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
Infrarood
International Rice Research Institute, Los Banos
Instituut voor Rationele Suikerproduktie
Institut Scientifique pour la Formation et la Recherche
Approfondie
Informatica & Statistiek
International Institute for Aerial Survey and Earth
Sciences
Institut Technique des Céréaleset des Fourrages
DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek

JRC

Joint Research Centre, Ispra

KHL-eiwit
KUN

'Keyhole limpit'-eiwit
Katholieke Universiteit Nijmegen

LAI
LAN
LBO
LECSA-INRA

Leaf Area Index
Local Area Network
Stichting Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Laboratoire des Etudes Comparatives des Systèmes
Agraires - Institut National des Recherches Agronomiques
DLO-Landbouweconomisch Instituut
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Landbouwuniversiteit

IER
IKC
IKC-AGV
IMAG-DLO
IMDP
INRA
IPO-DLO
IR
IRRI
1RS
I5FRA
l&S
ITC

LEI-DLO
LNV
LUW
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LWR

Leaf weight ratio

MJPG

Meerjarenplan Gewasbescherming

NAK

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en

NAR
NBLF
NGC
NIBEM-TNO
NOI
NIR
NLR
NOP
NOVEM
NRLO
NWO

Pootgoed van Landbouwgewassen
Net assimilation rate (gram drogestof per cm per dag)
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna
Nederlands Graancentrum
Stichting Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en
Bier
Nederlands Oecologisch Instituut
Nabij-infrarode straling
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Nationaal Onderzoeksprogramma
Nederlandse Organisatie voor Energiebezuiniging in de
Maatschappij
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek

OTC
OECD

Open top chambers
Organisation for Economie Cooperation and
Development

PAGV

Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond
Fotosynthetisch actieve straling
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Plantenziektenkundige Dienst
Produktschap voor Groente en Fruit
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij
en Paardenhouderij
Praktijkonderzoekproject
Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas
Produktschap voor Siergewassen

PAR
PBB
PBN
PD
PGF
PR
PROPRO
PTG
PvS
RIKILT-DLO
RIVM
ROC

DLO-Rijkskwaliteitsinstituut voor Land-en
Tuinbouwprodukten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Regionaal Onderzoekscentrum
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RUG
RUL
RUU
RWS

Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
Rijksuniversiteit Utrecht
Rijkswaterstaat

SARP
SC-DLO

Simulation and SystemsAnalysis in Rice Production
DLO-Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het
Landelijk Gebied
Specific leaf area, specifiek bladoppervlak
Stichting voor Sociaal-Ruimtelijk Wetenschappelijk
Onderzoek

SLA
SRO

TFDL-DLO
TNO
TPE
TUD

Stichting Technische en Fysische Dienst voor de
Landbouw
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Theoretische Produktie-ecologie (LUW)
Technische universiteit Delft

VROM
VU

Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde
(LUW)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vrije Universiteit

ZAP

Zeatine-allylisch-fosfaat

VPO
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