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Voorwoord

Het is me een genoegen u hierbij het Werkplan 1993 van het DLO-Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid (IB-DLO) aan te bieden.
Het onderzoek van het IB-DLO wordt op projectbasis uitgevoerd. De projecten zijn
onderdeel van DLO-programma's waarin ook projecten van andere DLO-instituten
zijn ondergebracht.
In dit boekje wordt eerst informatie gegeven over de plaats van het IB-onderzoek
in het DLO-onderzoek en de geplande inzet per DLO-programma. Vervolgens
worden korte beschrijvingen gegeven van de werkplannen van de afzonderlijke
IB-projecten, gerangschikt per DLO-onderzoeksprogramma. Daarop volgen het
organisatieschema van het IB-DLO, de personeelsbezetting per 1januari 1993 en
een lijst van gebruikte afkortingen. Afgesloten wordt met een overzicht van de
projecten binnen de programma's en een lijst met projecten volgens nummer.
Het is niet uitgesloten dat er in de loop van 1993 aanpassingen in het Werkplan
zullen plaatsvinden. Dit hangt onder andere af van externe financiering. Er is
bijvoorbeeld een aantal projecten opgenomen die afhankelijk zijn van externe
financiering, maar waarover op het moment van het opstellen van het Werkplan
(december 1992) nog geen zekerheid bestond. Indien de externe financiering voor
één of meer van deze projecten onverhoopt niet doorgaat, zullen de betreffende
projecten niet worden uitgevoerd. In 1993 zullen er echter ook nieuwe projecten
bij externe financiers worden ingediend. Bij honorering ervan zal het Werkplan
eveneens aangepast worden.
We zijn te allen tijde bereid nadere informatie te verstrekken. Voor algemene
informatie verzoek ik u contact op te nemen met de directie of met de hoofden
van de wetenschappelijke afdelingen, voor informatie over specifieke projecten
met de betreffende projectleider.

dr.ir. J.J.Neeteson,
wnd. directeur

1. Het onderzoek van hetIB-DLO

Het DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB-DLO) maakt deel uit van de
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Het IB-DLO is gevestigd in Haren bij Groningen; een deel van de afdeling Bodembiologie isgehuisvest in Wageningen. Naast de proefboerderij en andere proeftechnische faciliteiten in Haren beschikt het instituut over een proefboerderij in
Marknesse (Noordoostpolder). De personeelsbezetting bedraagt per 1januari 1993
127.5 formatieplaatsen.
Het IB-DLO verricht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een doelmatig,
duurzaam en maatschappelijk verantwoord bodemgebruik. Het werkterrein is het
bestuderen van het functioneren van bodemecosystemen. Hiertoe wordt onderzoek verricht op het gebied van de bodembiologie, bodemfysica en bodemchemie.
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van vormen van bodemgebruik
waarbij het functioneren van bodemecosystemen wordt geoptimaliseerd met
betrekking t o t de verschillende functies van de bodem.
De belangrijkste toepassingsgebieden van het onderzoek in 1993 zijn het verbeteren van bemestingsstrategieën voor landbouwgewassen en het leveren van bouwstenen voor het beleid inzake de toelating van milieuvreemde stoffen in de
bodem.
Onderzoeksthema's waar op het IB-DLO aan gewerkt wordt zijn:
A. Nutriëntendynamiek
Nutriënten zijn onmisbaar voor gewasgroei. Echter, in geval van overmatig gebruik
kunnen zij de kwaliteit van bodem, water en atmosfeer nadelig beïnvloeden. Dit
geldt met name voor stikstof en fosfor. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van bemestingsstrategieën gericht op het verkrijgen van goede gewasgroei
en produktkwaliteit met minimale emissie van nutriënten naar het milieu. Het
onderzoek richt zich vooral op de sturing van de nutriëntenhuishouding in de
bodem in relatie t o t het in de tijd (synchronisatie) en ruimte (synlokalisatie)
afstemmen van het nutriëntenaanbod op de nutriëntenbehoefte van gewassen. De
meeste aandacht gaat hierbij uit naar de nutriënten stikstof en fosfor. Het onderzoek wordt uitgevoerd in grasland-, akkerbouw- en tuinbouwsystemen, zowel in
gematigde als in tropische gebieden en isexperimenteel en modelmatig van aard.
Het experimentele onderzoek is erop gericht afzonderlijke processen, zoals
stikstofmineralisatie en denitrificatie, te kwantificeren. Met behulp van simulatiemodellen worden de processen in hun onderlinge samenhang beschreven en
kunnen de effecten van bemestingsstrategieën op gewasgroei en milieu doorgerekend worden. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het ontwikkelen van
teeltsystemen die voldoen aan teelt- en milieukundige randvoorwaarden op het
gebied van het gebruik van nutriënten.

B.Organische stof
Organische stof speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van de bodemstructuur, het nutriëntenleverend vermogen van de bodem en de waterretentie
van de bodem. Daarnaast kan organische stof een belangrijke rol vervullen op
stuifgevoelige gronden bij het voorkomen van winderosie. Ook iste verwachten
dat het aanbod van organische afvalstoffen in de vorm van compost in de toekomst zal toenemen. Onderzoek naar positieve (bodemstructuur, nutriënten en
waterretentie) en negatieve effecten (contaminatie met organische en anorganische (micro-)elementen) van het gebruik van organische afvalstoffen in de landbouw is dringend gewenst. Het onderzoek iszowel strategisch alstoegepast van
aard. Het strategische onderzoek richt zich op het bepalen van de relatie tussen
de kwaliteit van organische stof en dynamiek van afbraak van organische stof. Het
toegepaste deel bestaat uit het onderzoeken van de landbouwkundige werking
van organische afvalstoffen na toediening ervan aan landbouwgronden.
C.Transport van stoffen in de bodem
Stroming van water, diffusie van warmte en gassen, en convectief transport en
diffusie/dispersie van nutriënten en contaminanten zijn processen die van grote
betekenis zijn voor het milieu van plantewortels en al het andere bodemleven.
Transportprocessen bepalen ook de uitwisselingen van water, warmte, gassen,
nutriënten en contaminanten tussen de compartimenten bodem, plant, atmosfeer,
grondwater en oppervlaktewater. Het onderzoek naar transportprocessen is zowel
modelmatig als experimenteel van aard. Het modelmatige gedeelte bestaat uit het
formuleren van simulatiemodellen en het oplossen van randvoorwaardeproblemen
met analytische en numerieke rekenmethoden. Het experimentele gedeelte beslaat
de fysische karakterisering van gronden in het laboratorium en in het veld, en
monitoring van transportprocessen in teeltsystemen. Het onderzoek naar het
transport van water en opgeloste stoffen in de bodem draagt bij aan het inzicht in
de mobiliteit van stoffen in het milieu en de beschikbaarheid van nutriënten en
contaminanten voor gewassen en organismen. Het transport van gassen en warmte
isonder meer van belang voor het functioneren van wortelstelsels en bodemorganismen.
D. Bindingsvormenvan stoffen in de bodem
De chemische bindingsvormen waarin nutriënten en contaminanten zich in de
bodem bevinden is van belang voor het transport van deze stoffen door de bodem
en van de opname ervan door planten en bodemorganismen. Strategisch onderzoek wordt verricht naar de kwalitatieve en kwantitatieve invloed van bodemkenmerken als pH, redoxtoestand en organische-stofgehalte op de uitwisseling van
nutriënten en contaminanten tussen de vaste en vloeibare fractie van de bodem.
Tevens richt het onderzoek zich op de chemische vorm waarin nutriënten en
contaminanten zich bevinden in afhankelijkheid van de samenstelling van de vaste
en vloeibare fase van de bodem.
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E. Ecologie van bodemorganismen
De ecologie van bodemorganismen wordt bestudeerd in relatie tot de stikstofkringloop in de bodem en in relatie tot de effecten van bodemverontreinigingen
en andere verstoringen op het functioneren van het bodemecosysteem. Zowel
vanuit landbouwkundig als milieukundig oogpunt zijn de mineralisatie en immobilisatie van stikstof belangrijke onderdelen van de nutriëntenkringloop in de
bodem. Voedselwebinteracties tussen bodemorganismen vormen de basis van de
mineralisatie/immobilisatie van stikstof. De micro-organismen spelen hierin een
centrale rol en voor deze organismen is het nodig de biomassa en activiteit te
bestuderen in relatie tot belangrijke omgevingsfactoren. De biotische component
van deze factoren wordt gevormd door de overige bodemorganismen die niet
alleen een zelfstandige bijdrage aan de stikstofkringloop leveren, maar tevens het
functioneren van de micro-organismen beïnvloeden. Voedselwebanalyses ter
evaluatie van de effecten van verontreingingen/verstoringen richten zich zowel op
de direct getroffen soorten als op de overige componenten in het bodemecosysteem waarmee de direct getroffen groepen interacteren. Hiermee kan het effect
van een verstoring worden gerelateerd aan het functioneren van het bodemvoedselweb als geheel en kunnen die groepen van organismen worden geïdentificeerd
die van belang zijn voor het functioneren van het bodemecosysteem en daarmee
beschouwd kunnen worden als indicatoren voor bodemverontreinigingen. Resultaten van het onderzoek kunnen aldus gebruikt worden ter ondersteuning van het
beleid op het gebied van bodemverontreining.
Het onderzoek wordt op projectbasis verricht. Afzonderlijke projecten zijn ondergebracht in DLO-programma's waarin ook projecten van andere DLO-instituten zijn
opgenomen. De DLO-programma's waarbij het IB-DLO in 1993 betrokken is, zijn:
1. Bodembiologie
3. Fysisch bodembeheer
4. Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
30. Gewasfysiologie en produktkwaliteit: onderzoek naar biotische en abiotische
beperkingen voor opbrengstverhoging en produktkwaliteit
36. Biologische bestrijding van plagen
79. Mestverwerking
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur
146. Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
151. Mestbenutting
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
188. Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen
195. Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en
hun milieu-effecten
Het IB-DLO is het coördinerend instituut voor de programma's 1,4 (samen met het
SC-DLO), 146, 151,187, 188 en 195. De programmaleiders zijn dr. P. de Ruiter (1),
dr. W. Salomons (4), dr. K.B. Zwart (146, 151,187) en ir. P.A.I. Ehlert (188, 195).
De IB-onderzoekthema's staan ten dienste van meerdere DLO-programma's
(Tabel 1).
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Tabel 1.Relatie tussen IB-onderzoekthema's en DLO-programma's.

DLOOnderzoekthema IB-DLO
programma
Nutriënten- Organische Transport
Bindingsdynamiek
stof
van stoffen vormen van
stoffen

Ecologie
bodemorganismen

1
3
4
30
36
79
122
146
151
187
188
195

Het onderzoek wordt verricht door de medewerkers in vier wetenschappelijke
afdelingen die bij het onderzoek ondersteund worden door medewerkers van
wetenschappelijk-technische en proeftechnische afdelingen (zie schema hoofdstuk
3). Op drie wetenschappelijke afdelingen wordt disciplinegewijs procesgericht
onderzoek uitgevoerd. Het betreft de afdelingen Bodembiologie, Bodemfysica en
Bodemchemie. Op de vierde wetenschappelijke afdeling. Bemesting en Plantevoeding, vindt integratie van de op de andere afdelingen verworven kennis plaats en
is het onderzoek meer toepassingsgericht van aard.
In Tabel 2 isde voor 1993 geplande personele inzet gegeven die direct aan de
verschillende DLO-programma's toerekenbaar is. Hierbij is ervan uitgegaan dat de
betreffende medewerkers 85% van de hun ter beschikking staande tijd direct
besteden aan onderzoeksprojecten. De overige 15% wordt besteed aan algemene
zaken, zoals het bijwonen van wetenschappelijke bijeenkomsten, het geven van
adviezen en leveren van bijdragen aan commissies. Bij de ondersteunende afdelingen zijn het management en de administratie niet meegerekend. De in Tabel 2
genoemde inzet vanuit ondersteunende afdelingen heeft betrekking op de
afdelingen Wl (Wiskunde en Informatieverwerking), BRI (Bibliotheek, Redactie en
Informatie), Werkplaats, Proeftechnische Dienst en Dr. HJ. Lovinkhoeve.
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Tabel 2. Geplande personele inzet voor 1993 door het IB-DLO per DLO-programma.

Programma

Geplande inzet in 1993 in mensjaren
Vaste formatie
Wet. afd. 1

Totaal

Z-formatie
Ond. afd. 2

Wet. afd. 1

Ond. afd. 2

1
3
4
30
36
79
122
146
151
187
188
195

16
4
11
1
1
<1
2
5
1
9
4
1

7
4
1
1
1
<1
1
1
6
13
6
0

10

33
8
12
2
2
<1
3
8
7
22
10
1

Totaal

55

41

12

108

1

Wet. afd. = Wetenschappelijke afdelingen; 2 Ond. afd. = Ondersteunende afdelingen

Uit de gegevens in Tabel 2 kan worden afgeleid dat in totaal 92% van de direct
voor de DLO-programma's beschikbare personele capaciteit wordt ingezet bij de
kernprogramma's voor het IB-DLO: 1,3, 4, 146, 151,187 en 188 (Figuur 1).

Programma 1
31%

Programma 187
20%

Overige
8%

Programma 4
11%

Programma 151
7%

Programma 188
9%
Programma 3
7%

Programma 146
7%

Figuur 1.Verdeling van de geplande personele inzet van het IB-DLO over de verschillende
DLO-programma's in 1993.
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Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) draagt de loonkosten
van het personeel van het IB-DLO (ongeveer 10 miljoen gulden in 1993). Daarnaast
financiert LNV een gedeelte van het onderzoek. Dit laatste is inbegrepen in de
externe financiering. Detotale externe financiering in 1993 wordt begroot op
ongeveer 3.5 miljoen gulden. Hiervan isongeveer 80% ten tijde van het opstellen
van het werkplan reeds toegezegd. De bijdrage van de verschillende (groepen van)
externe financiers isweergegeven in Figuur 2.
In Hoofdstuk 2 worden de werkplannen van de afzonderlijke projecten beschreven
per DLO-programma. Elk programma wordt ingeleid door een korte beschrijving
van de algemene inhoud van het betreffende programma.

EG
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DLO-instituten

7%
Onderzoeksorganisaties
9%

Figuur 2.Verdeling van de externe financiering van het onderzoek van het IB-DLO in 1993
over de verschillende externe financiers. De totale externe financiering wordt voor 1993
begroot op 3.5 miljoen gulden.

2. Werkplannen per project

2.1. DLO-programma 1
Bodembiologie

In 1989 ging het eerste DLO-Programma Bodembiologie van start op basis van een
inventarisatie van lopend bodembiologisch onderzoek. Toen vanaf 1991 het
onmogelijk werd dat DLO-projecten deel uitmaakten van meer dan één DLOprogramma werd een aantal onderdelen van het programma Bodembiologie
ondergebracht bij andere DLO-programma's, hetgeen ten koste ging van de
coördinatie van het programma. Daarom wordt thans een nieuw DLO-programma
Bodembiologie ontwikkeld op een beperkt aantal terreinen van bodembiologisch
onderzoek.
In het DLO-jaarplan 1993 isvoorzien in de mogelijkheid dat lopende bodembiologieprojecten, die deel uitmaakten van het oorspronkelijke programma Bodembiologie, tot 31 december 1993 nog onderdeel kunnen zijn van dat programma. Na
deze datum kunnen deze projecten ofwel deel gaan uitmaken van het nieuwe
programma of moeten ze in andere DLO-programma's worden ondergebracht.
Het doel van het nieuwe DLO-Programma Bodembiologie is het aanbrengen van
samenhang en onderlinge afstemming van bodembiologisch onderzoek dat op de
DLO-instituten plaatsvindt en het bevorderen van de afstemming van het bodembiologisch onderzoek op maatschappelijke vragen op het terrein van landbouw en
natuurbeheer.
Het bindende element in het programma Bodembiologie is de gemeenschappelijke
discipline: de bestudering van de levende organismen in de bodem met als
belangrijk raakvlak de bodemkunde. Hiermee onderscheidt het programma
Bodembiologie zich van andere DLO-programma's die gericht zijn op de oplossing
van een maatschappelijke problematiek en waarvoor multi- en interdisciplinair
onderzoek vereist is.
Het onderzoek binnen het programma zal overwegend fundamenteel van karakter
zijn. Weliswaar met een sterke oriëntatie op maatschappelijke vragen, maar met
beperkte mogelijkheden van toepassingen op korte termijn. De ontwikkeling van
expertise op het terrein van de bodembiologie kan aangewend worden in de meer
toepassingsgerichte multi-disciplinaire programma's.
Het programma Bodembiologie beperkt zich tot een aantal onderzoekterreinen en
bundelt niet automatisch al het bodembiologisch onderzoek dat op DLO-instituten
plaatsvindt. Voorgesteld wordt om het programma te laten bestaan uit de
volgende onderzoekterreinen (tussen haakjes DLO-programma's welke tevens op

deze onderzoekgebieden gericht zijn):
Biologische processen in de nutriëntenkringloop (178, 187)
Bodembiotechnologie (25, 27, 33)
Bodemecotoxicologie (22, 121,147)
De hier voorgestelde terreinen van onderzoek vormen dus niet geheel een logische
aanvulling op, maar overlappen enigszins andere DLO-programma's.

1.

Projectnummer:

1134

Projecttitel:
Diversiteit, distributie en activiteit van nitrificerende en denitrificerende bodembacteriën: veelzijdige benadering van uitgangscondities en
effect van geïntroduceerde genetisch gemodificeerde micro-organismen.
3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

CE. Heijnen

5.

Projectmedewerkers:

C.H. Hok-A-Hin, J.D. van Elsas, LS. van
Overbeek, E. Nijhuis

6.

Looptijd:

1993-1995

7.

Medefinancier(s):

EG

8.

Samenwerking:

University of Aberdeen, Schotland; Royal
Veterinary and Agricultural University,
Denemarken; Agricultural University of
Norway; Technische Universität München,
Duitsland

Doel van het onderzoek
Het bepalen van de distributie en lokalisatie van geïntroduceerde, genetisch gemodificeerde bacteriën. Verder wordt er getracht een relatie te
vinden tussen de matrix-potentiaal, de distributie en de activiteit van de
geïntroduceerde populatie.
10. Werkplan
Na het bepalen van de te gebruiken grondsoorten zullen deze eerst
fysisch en chemisch gekarakteriseerd worden. Veel aandacht zal gegeven
worden aan het bepalen van de poriëngrootteverdeling. Vervolgens zal er
worden overgegaan tot het uitvoeren van overlevingsexperimenten,
uitgevoerd met een modelorganisme, in de 'bulkgrond' en rhizosfeer. Met
name de wortelkolonisatie, afhankelijk van de matrix-potentiaal van de
grond op het tijdstip van introductie en de poriëngrootteverdeling van de
verschillende grondsoorten, zal grote aandacht krijgen. De activiteit van
de geïntroduceerde cellen zal in de tijd bepaald worden. Overleving zal
o.a. bepaald worden m.b.v. de 'immunofluorescence colony staining'
techniek, in combinatie met moleculaire technieken zoals PCR. Plaattellingen, microscopische tellingen (specifiek antiserum) en de Kogure methode
(activiteitsbepaling) zullen ook toegepast worden. Microscopische technie-

ken zullen worden toegepast, en zonodig verder ontwikkeld, om de
lokalisatie van de geïntroduceerde bacteriën te bepalen. Voor dit laatste
zal gebruik worden gemaakt van de expertise van de andere partners in
dit project.

1.

Projectnummer:

1133

2.

Projecttitel:
Overleving, concurrentie en 'revival' van genetisch gemodificeerde
micro-organismen in bodems

3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

CE. Heijnen

5.

Projectmedewerkers:

C.H. Hok-A-Hin,J.D. van Elsas, LS. van
Overbeek, E. Nijhuis

6.

Looptijd:

1993-1995

7.

Medefinancier(s):

EG

8.

Samenwerking:

University of Aberdeen, Schotland: Royal
Veterinary and Agricultural University,
Denemarken; Agricultural University of
Norway; IPO-DLO

Doel van het onderzoek
Het bepalen van de overleving van geïntroduceerde, genetisch gemodificeerde bacteriën in gronden die sterk in textuur en structuur van elkaar
verschillen.
Het ontwikkelen van een model, geldig voor een groot aantal gronden
die sterk verschillen in textuur en structuur, waarin de poriëngrootteverdeling gebruikt wordt om de overleving en activiteit van geïntroduceerde
bacteriën in de 'bulkgrond' en de rhizosfeer te beschrijven.
10. Werkplan
(Zie project 1134)

1. Projectnummer:

1121

2. Projecttitel:
Ecologische en moleculaire studie van het gen-mobiliserend vermogen
van bodems
3. Nummer DLO:

1

4. Projectleider:

J.D. van Elsas

5. Projectmedewerkers:

LS. van Overbeek, E. H. Nijhuis, vacature

6. Looptijd:

1januari 1993 - 1januari 1996

7. Medefinancier:

EEG(BIOTECH)

8. Samenwerking:

VITO, Mol (B) + RUG,Groningen; IVEM,
Oxford (UK) + PABIO, Cardiff (UK); BBA,
Braunschweig (D) + BGA, Wernigerode
(D)

9. Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in natuurlijke genoverdracht via conjugatie tussen bacteriën in de bodem en in andere ecosystemen
en in de capaciteit van microbiële populaties om genen te mobiliseren van
geïntroduceerde organismen naar de autochtone bacteriën. Om dit te bewerkstelligen zullen zowel klassieke genoverdrachtsstudies als nieuwe technieken
zoals probing en PCRworden toegepast.
De nadruk zal liggen op de invloed van bodem-"modificaties" zoals plantewortels, mest en xenobiotica of zware metalen en andere bodemfactoren op
natuurlijke genoverdracht.
10. Werkplan
Karakterisering van het overdrachtspotentieel van bacterie-populaties in
tarwe- en grasrhizosfeer m.b.v.:
* exogene isolatiemethode met kwik-resistentie als selecteerbare marker en
een Pseudomonas fluorescens recipiënt,
* triparental mating of natuurlijke retromobilisatie via mobilisatie van een
IncQ plasmide naar een recipiënt of naar de autochtone microflora,
* DNA-extractie uit grond en proben of PCRvoor tra, mob, oriT, or/Vof trFA
sequenties.
Daarnaast zal begonnen worden aan karakterisering van de gevonden Plasmiden zoals bepaling van incompatibiliteitsgroep, host range, restrictiepatroon
etc. De sequenties zullen worden gehybridiseerd met specifieke probes en
eventueel gesequenced.

1. Projectnummer:

1120

2. Projecttitel:
Detectie van micro-organismen betrokken bij biologische afbraak van
xenobiotica
3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

J.D. van Elsas

5.

Projectmedewerkers:

L.S.van Overbeek, vacature

6.

Looptijd:

1 januari 1993 - 1januari 1995

7.

Medefinancier:

EG (Environment)

8.

Samenvatting:

NERI (Roskilde); CSIC(Spanje);GBF
(Braunschweig)

9. Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek iseen methodologie te ontwikkelen voor detectie
in grond van Rhodococcus chlorophenolicus, een pentachloorfenol-afbrekende
bacterie, alsmede van andere bacteriën met deze eigenschap; de detectiemethode zal gestoeld zijn op detectie van DNA, met behulp van 16S ribosomale
RNA sequenties, PCRen hybridisatie.
10. Werkplan
* Selectie doel-sequentie uit 16S-RNA gebied voor specifieke PCR-versterking
en hybridisatie.
Ontwikkeling PCR-techniek op deze sequentie.
Testen specifiteit van de reactie.
Bepalen van de gevoeligheid en detectielimiet van PCR-detectie.
Toepassing detectietechniek in verschillende bodems; universaliteit van de
detectie.
Toepassing op andere soorten.

1.

Projectnummer:

1107

2.

Projecttitel:
Modellering van effecten van bodemverontreinigingen op het functioneren van bodemecosystemen

3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

P.C. de Ruiter

5.

Projectmedewerkers:

A.M. Neutel, G.KJ. Hoenderboom

6.

Looptijd:

1993

7.

Medefinanciers:

PCBB

8.

Samenwerking:

University of Northern Colorado, (
Colorado, USA; Van Hall Instituut, Groningen

9.

Doel van het onderzoek
Een van de hoofddoelstellingen van het Nederlandse milieubeleid is bescherming en behoud van het bodem-ecosysteem. Verontreinigende stoffen kunnen
direct waarneembare effecten hebben op één of meerdere groepen van
organismen, maar kunnen ook via ecologische interacties (op termijn) het
functioneren van andere soorten ontregelen. Het functioneren van het
ecosysteem kan worden uitgedrukt in koolstof- en stikstofstromen, zoals
totale bodemrespiratie of totale stikstofmineralisatie. Met behulp van simulatiemodellen die dergelijke stofstromen kwantificeren, zal getracht worden om
het effect van een verontreiniging op deze totale processnelheden te schatten.

10. Werkplan
In 1993 zal een aantal simulaties worden uitgevoerd waarin het effect van
volledige sterfte van één groep wordt doorgerekend op mogelijke effecten op
de totale procesparameters N-mineralisatie, bodemrespiratie en biomassaproduktie. Hierbij zal een aantal sets van veronderstellingen met betrekking
tot mogelijke effecten van uitsterving van een soort op de andere soorten met
elkaar worden vergeleken. Gebruik zal worden gemaakt van voedselwebgegevens afkomstig van 1. Lovinkhoeve, 2. Colorado, 3. Georgia, 4. Uppsala en 5.
Wekerom.

1.

Projectnummer:

1106

2.

Projecttitel:
Modellering van effecten van bodemverontreinigingen op de structuur en stabiliteit van bodem-ecosystemen

3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

A.M. Neutel

5.

Projectmedewerkers:

P.C. de Ruiter, G.K.J Hoenderboom

6.

Looptijd:

1993-1996

7.

Medefinanciers:

STW

8.

Samenwerking:

Van Hall Instituut, Groningen

9.

Doel van het onderzoek
Een van de hoofddoelstellingen van het Nederlandse milieubeleid is bescherming en duurzaam behoud van het bodem-ecosysteem. Verontreinigende
stoffen kunnen direct waarneembare effecten hebben op één of meerdere
groepen van organismen, maar kunnen ook via ecologische interacties (op
termijn) het functioneren van andere soorten en van het ecosysteem als
geheel ontregelen. Daarom is het van belang effecten van verontreinigingen
te evalueren op (uiteindelijke) gevolgen voor de structuur en stabiliteit van
het ecosysteem. Op basis van recentelijk beschikbaar gekomen empirisch
materiaal zal in het huidige project getracht worden de bestaande stabiliteitsmodellen geschikt te maken en toe te passen op reële bodem-ecosystemen.

10. Werkplan
- Constructie van lineaire beschrijvingen van vier Nederlandse voedselwebecosystemen (twee akkerbouw- en twee natuurlijke systemen).
Simulatie van verstoringen in termen van eigenschappen van organismen
om deze te evalueren in relatie tot de lokale stabiliteit van het ecosysteem.
Constructie van niet-lineaire modelbeschrijvingen van de vier Nederlandse
voedselweb-ecosystemen.
Onderzoek naar Lyapunov-functies welke inzicht kunnen verschaffen over
welke componenten en processen in het systeem van belang zijn voor de
stabiliteit.
Numerieke simulatie van verstoringen in de vier voedselweb-ecosystemen.

1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Afronding bodemecosysteemonderzoek in gangbare en geïntegreerde
teeltsystemen

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:

L. Brussaard

5.

Projectmedewerkers:

leder die een bijdrage levert aan de
symposiumbundel van het Lovinkhoeveproject

6.

Looptijd:

1993

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Vergelijkende analyse van het bodemecologisch functioneren van gangbare en
geïntegreerde teeltsystemen.

1100

LUW-Vakgroep Bodemkunde en Geologie; SC-DLO

10. Werkplan
Het experimentele onderzoek op het genoemde terrein is per 31 december
1992 afgesloten. Gedurende 1993 zullen nog werkzaamheden worden verricht
i.v.m. publikaties die voortvloeien uit het project.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

1070.8506

Kwantificering van koolstoffluxen in graslanden
3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

P.J. Kuikman

5.

Projectmedewerkers:

A.G.Jansen, M. Scheffers. J. Swinnen

6.

Looptijd:

1992-1994

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

Nationaal Onderzoek Programma
Klimaatverandering
LUW-vakgroep Theoretische Produktieecologie; ECN,Petten; KEMA, Arnhem;
PR, Lelystad

9.

Doel van onderzoek
Terrestrische ecosystemen vormen een belangrijke component van de mondiale koolstofcyclus. De hoeveelheid Cin vegetatie en bodem bedraagt naar
schatting 2000 Pg Cen de jaarlijkse flux tussen plant en bodem enerzijds en
atmosfeer anderzijds beloopt 100 PgC. De aanvoer van Cuit de atmosfeer
naar terrestische ecosystemen geschiedt door fotosynthese. Deze Cwordt
vervolgens verdeeld over alle plantedelen. Via uitscheiding uit levende wortels
en wortelsterfte komt Cin organische verbindingen in de bodem terecht. Daar
worden deze verbindingen omgezet door bodemorganismen in andere
verbindingen en C0 2 . Afbraak van organische stof in de bodem en respiratie
door de vegetatie zijn de belangrijkste processen die bijdragen aan de vorming van C0 2 in terrestische ecosystemen. Een verhoging van het C0 2 -gehalte
in de atmosfeer leidt naar verwachting tot een verhoging van de primaire
produktie en derhalve tot een verhoging van de aanvoer van organische C in
de bodem. Dit fenomeen zal veranderingen veroorzaken in de snelheid van
(micro)-biologische omzettingen in de bodem, waaronder de mineralisatie van
stikstof. Informatie over koolstoffluxen in half natuurlijke ecosystemen is
beperkt. Graslanden behoren tot de meest produktieve en belangrijke ecosystemen wat betreft koolstoffluxen naar de bodem. De doelstelling van dit
project is vergroting van de kennis van de C0 2 -flux tussen grasland en
atmosfeer voor een aantal grondsoorten gedurende een volledige groeicyclus
en onder veldomstandigheden. In dit onderzoeksproject wordt informatie
verzameld over drie bodemtypen en mogelijk twee voedingstoestanden van
de bodem.

11

10. Werkplan
In 1992 is een experiment opgezet op de Waiboerhoeve van het Proefstation
voor de Rundveehouderij in Lelystad. In dit experiment wordt gedurende twee
groeiseizoenen (september 1992tot zomer 1994) de verdeling van assimilaten
over gewasdelen en bodem bepaald. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt om de koolstoffluxen in grasland te kwantificeren op basis van groeicurves. Hiertoe behoren: netto-assimilatie, spruitgroei en -sterfte en gemaaide
spruiten, translocatie naar de wortel, wortelgroei en -sterfte, wortelverliezen
via respiratie en exudatie en microbiële respiratie via decompositie van
plantemateriaal. Op proefvelden van het instituut zal pulselabelling van
grassen worden uitgevoerd in gestoken kolommen met de drie voor gras
belangrijke grondsoorten (klei, gras en veen) om de effecten van bodemsoort
te bepalen. Onder laboratoriumomstandigheden zal een experiment worden
verricht om een aantal aannames bij de exudatenlabelling en een aantal
aspecten van decompositie te testen. Via fractionering van organische stof in
actieve en passieve fracties zal de verblijftijd van recent aangevoerde koolstof
in de bodem worden geschat. In samenwerking met het ECNwordt onderzoek
verricht naar het belang van microbiële omzetting van substraten bij de
vorming van passieve fracties van bodem-organische stof.
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1.

Projectnummer:

1070.0

2.

Projecttitel:
Biochemische transformatie van koolstof en stikstof in het
bodem/plant ecosysteem

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:

P.J. Kuikman

5.

Projectmedewerkers:1

A. Gorissen, A.F. Groneman, J.H. van
Ginkel, A.G.Jansen (en E. Nijhuis)

6.

Looptijd:

1991-1994

7.

Medefinancier(s):

Nationaal Onderzoek Programma
Klimaatverandering, FOMA-bemestingsonderzoek, EEG (Environment)

8.

Samenwerking:

CABO-DLO; LUW-Vakgroep Toegepaste
Produktie-ecologie; ECN,Petten;PR,
Lelystad

9.

Doel van onderzoek
Het doel van het onderzoek is kennisontwikkeling over de kwantitatieve
aspecten van C- en N-stromen in bodem/plant-ecosystemen, in relatie tot
conservering van Cen nutriënten in de bewortelbare zone. Tevens worden de
mogelijkheden tot manipulatie van mineralisatie- en immobilisatieprocessen
door middel van selectieve plantengroei onderzocht. Hiertoe wordt vergelijkend onderzoek uitgevoerd bij gewassen met verschillen in C-allocatie en
N-regulatie (maïs,tarwe, gras) om zodoende via een gerichte plantengroei
verliezen van nutriënten (voor en na oogst of bemesting) via microbiologische
activiteit (immobilisatie, voorraadopbouw) te minimaliseren of om de bodemorganische stof als sink voor C0 2 uit de atmosfeer te laten functioneren.

1

10. Werkplan
In 1991 isde hypothese geformuleerd dat fenolische verbindingen een sturende (remmende) invloed uitoefenen op de activiteit van micro-organismen in de
wortelomgeving om verschillen in de afbraak van exudaten van tarwe en maïs
te verklaren. Deze hypothese zal worden getoetst door vergelijking van
14
C-exudaten van Alang alang (die veel fenolische verbindingen bevatten) met
exudaten van tarwe en maïs op allelopathische effecten op micro-organismen.
In samenwerking met het ECN in Petten zal een haalbaarheidsstudie worden
uitgevoerd naar de bepaling van de invloed van een verhoogd C0 2 -aanbod op
de relatieve vorming door vegetatiesoorten van goed en slecht afbreekbare
koolstofverbindingen. Verwacht mag worden dat bij wijzigingen in het C0 2 13

aanbod en bij ongewijzigd nutriëntenaanbod, de verhouding waarin planten
goed, respectievelijk slecht afbreekbare verbindingen produceren, verandert.
Met de toepassing van fractionering van bodems wordt een antwoord gezocht
op de vraag welke plant- en bodemfactoren verantwoordelijk zijn voor de
vorming van relatief stabiele verbindingen in de bodem. De werkzaamheden
bestaan uit fractionering en kwantificering van geselecteerde goed en slecht
afbreekbare koolstofverbindigen en incubatie-experimenten met deze 14C-gemerkte fracties.
In samenwerking met T. Hashimoto wordt onderzocht in hoeverre de relatieve
aanwezigheid van snelgroeiende micro-organismen in de wortelomgeving
verandert ten opzichte van de niet doorwortelde grond.
Hiertoe wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde kolonie-formatie-curves. In
dit verband wordt ook de hypothese dat predatie door protozoën stimulatie
van snelgroeiende organismen tot gevolg heeft onderzocht.
Op deze wijze kan een verhoging van de omzettingssnelheid van substraat per
eenheid microbiële biomassa bij predatie door protozoën aannemelijk worden
gemaakt.
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een simulatiemodel van de
rhizosfeer isexperimenteel werk naar de in situ afbraak van wortelstelsels in
relatie t o t C- en N-dynamiek in de bodem nodig. Experimenten hiertoe zijn
omschreven en kunnen worden uitgevoerd indien de ESPAS(Experimental Soil
Plant Atmosphere System) niet voor extern gefinancierde onderzoekingen
wordt gebruikt.
In dit project wordt met twee simulatiemodellen gewerkt: het model volgens
Verberne et al. (1991) op basis van eerdere modellen van Van Veen et al.
(1985) voor lange-termijn voorspellingen van het gedrag van bodem-organische stof en het model volgens Van Veen et al. (1987) voor analyse van
interacties tussen substraat, afbraak en C- en N-dynamiek in de rhizosfeer.

1

Gastmedewerkers: E. Bremer (1-1 tot 1-3 via NSERC Canada), T. Hashimoto
(1-1 tot 1-3 via OECD), N. Naumova (1-1 tot 1-3 via IAC), R. Dick (1-3 tot1-9 via
PCBB en LUW),J. Magid (1-9 tot 31-12 via Deense "NWO").
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1. Projectnummer:

1069.8503

2. Projecttitel:
Trainingsprogramma in moleculaire microbiële ecologie
- IB-DLO - UFRJ (Rio de Janeiro)
3. Nummer DLO-programma:

1

4. Projectleider:

J.D. van Elsas

5. Projectmedewerkers:

M. van Weerelt, R.da Gloria,
L. Mendonça, M. de Araüjo

6. Looptijd:

tot eind 1993

7. Medefinancier:

EG (Internationale Samenwerking)

8. Samenwerking:
UFRJ,Rio de Janeiro
9. Doel van het onderzoek
Het doel van dit project istweeledig, enerzijds het trainen van gastmedewerkers in moleculaire technieken toegepast op de microbiële ecologie, en
anderzijds het verdiepen van onze kennis aangaande deelonderwerpen in dit
vakgebied, met name in de studie naar effectiviteit en risico's van toepassing
van genetisch gemodificeerde bacteriën in de bodem.
10. Werkplan
* Ontvangen en trainen van diverse gastmedewerkers (zie boven)*.
* Inzetten van deze medewerkers in kortdurende deelprojecten aangaande:
- transformatie in de bodem,
- persistentie van recombinant DNA in de bodem,
- rhizosfeer-successies, en
- genexpressie in de bodem.

Ingebed in lopend IB-DLO-onderzoek (onder 1069.0, 1069.8501, 1069.8502, 1120
en 1121).
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1.

Projectnummer:

1069.8502

2.

Projecttitel:
Experimentele en model-studies van het lot in de bodem van geïntroduceerde biologisch ingeperkte bacteriën

3.

Nummer DLO-programme:

1

4.

Projectleider:

J.D. van Elsas

5.

Projectmedewerkers:

L.S.van Overbeek, A. Wolters,
CE. Heijnen

6.

Looptijd:

t/m oktober 1993

7.

Medefinancier:

EG(BRIDGE)

8.

Samenwerking:

TU-Denmark (Lyngby); TNO, Delft; Univ.
of Göteborg

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de effectiviteit van gerichte
eliminatie van geïntroduceerde bacteriën in de bodem via inbouw van suïcide
principes in hun genoom. Nevendoelen zijn het modelleren van de respons
na introductie en het beschrijven van de bacteriële respons op koolstoflimitatie in de bodem.

10.

Werkplan
* Inbouw suïcide principe in geïsoleerde pseudomonaden die als dragerorganismen gebruikt (zullen) worden.
* Testen van verkregen constructen in de bodem en studie van het effect
van ecologische factoren op de effectiviteit van de eliminatie.
* Studie van hongerings-stress respons op moleculair en ecologisch niveau,
met name ter opsporing van centrale regulatoren.
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1.

Projectnummer:

1069.8501

2.

Projecttitel:
Overleving, groei en verspreiding van autochtone en gemodificeerde
bacteriën in relatie tot de activiteit van bodem-invertebraten

3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

J.D. van Elsas

5.

Projectmedewerkers:

LS. van Overbe

6.

Looptijd:

tot april 1994

7.

Medefinancier:

EG(STEP)

8.

Samenwerking:

Univ. of Exeter

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het vergaren van kennis aangaande het effect
van bodemfauna, met name Lumbricus en Aporrectodea soorten, op het lot
van geïntroduceerde bacteriën en hun DNA. Dit effect zal beschouwd
worden in relatie tot effecten op autochtone bodembacteriën.

10.

Werkplan (i.s.m. partner)
* Ontwikkelen detectiemethodologie ter detectie van geïntroduceerde
gemodificeerde pseudomonaden in de bodem, met name PCRop extracten van Lumbricus/Aporrectodea casts.
* Studie van effecten van Lumbricus/Aporrectodea op bacteriën rondom
plantewortels (tarwe/gras).
* Beschrijving fysiologische respons van geïntroduceerde pseudomonaden
na Lumbricus/Aporrectodea gut passage ("in vitro" en "in vivo" studies).
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1.

Projectnummer:

1069.0

2.

Projecttitel:
Introductie van genetisch gemodificeerde micro-organismen in de
bodem

3.

Nummer DLO programma

1

4.

Projectleider:

J.D. van Elsas

5.

Projectmedewerkers:

LS. van Overbeek, A. Wolters, CE. Heijnen, C. Hok-A-Hin, E.H. Nijhuis

6.

Looptijd:

tot 1-1-1994

7.

Medefinancier:

Speerpuntprogramma Bodemonderzoek
(C7-2)

8.

Samenwerking:

Univ. of Guelph; Univ. of Kent; INRA,
Versailles

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het analyseren van primaire factoren die het
lot van bacteriën na introductie in de bodem bepalen en het op basis
daarvan ontwikkelen van procedures die de overleving kunnen optimaliseren. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de mate waarin de structuur
en textuur van de bodem het lot (overleving, competitie, transport, wortelkolonisatie, genexpressie van geïntroduceerde bacteriën) beïnvloeden, en op
het detecteren en modificeren van bacterie-eigenschappen die dit gedrag
beïnvloeden. Voor een deel zal de inzet van dit project gericht zijn op de
verdere ontwikkeling en toepassing van bacteriën die Bacillus thuringiensis
toxine-genen bevatten ter bestrijding van emelten.

10.

Werkplan
* Effect bodemfactoren op overleving; introductiemethoden:
- Zowel bentonietklei als alginaat kunnen gebruikt worden ter initiële
bescherming van geïntroduceerde bacteriën in de bodem. De langetermijn persistentie, alsmede (korte-termijn) activiteit/effect en wortelkolonisatie van de geïntroduceerde bacteriën is echter nog onvoldoende bekend, en zal onderwerp van studie zijn.
* Verdeling geïntroduceerde bacteriën in de bodem:
- De localisatie van bacteriën in de bodem bepaalt voor een groot deel
hun overlevingsmogelijkheden en activiteit. In dit onderdeel zal de
localisatie van bacteriën (en hun verdeling) in microsites in de bodem
beschouwd worden in relatie tot de introductiemethoden, grondsoort
en wortelkolonisatie.
18

Rhizosfeersuccessies:
- Kennis van de natuurlijke aanwezigheid van specifieke groepen
bacteriën rondom wortels in de tijd kan inzicht verschaffen aangaande
overlevingskansen van specifieke geïntroduceerde bacteriën met
behulp van 16S rRNA-gebaseerde probes en primers zal het verloop
van natuurlijke populaties rondom wortels in kaart gebracht worden.
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1.

Projectnummer:

1063

2.

Projecttitel:
Effecten van bactivore organismen (nematoden, protozoën) op de Cen N-mineralisatie in verschillende bodemecosystemen (akkerbouw
vs. grasland, zand vs. klei).

3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

L.A. Bouwman

5.

Projectmedewerkers:

G.H.J. Hoenderboom, K. Kampen

6.

Looptijd:

1992-1995

7.

Medefinanciers:

-

8.

Samenwerking:

-

9.

Doel van het onderzoek
Een van de factoren die van belang zijn voor de microbiële turnover en de
daarmee gepaard gaande mineralisatie en immobilisatie van stikstof is
begrazing door de microbivore fauna. De indirecte bijdrage van de fauna
kan van belang zijn indien de groeisnelheid van de microbiële biomassa door
begrazing wordt beïnvloed. Er zijn aanwijzingen dat dit het geval is (bijvoorbeeld op de Lovinkhoeve). Het huidige project stelt zicht o t doel het effect
van microbivore organismen op de stikstofmineralisatie te schatten, met
speciale aandacht voor effecten op de microbiële turnover.

10.

Werkplan
In 1993 zullen veldbemonsteringen naar behoefte, d.w.z. op grond van
de verwerking van de resultaten van 1992,worden voortgezet i.s.m.
Bloem en Hassink (project 1062).
De specificiteit van de bacterivoren-populatie zal worden onderzocht in
relatie tot grondsoort en -gebruik. Hiermee kan inzicht worden verkregen in enerzijds de relatie tussen de aanwezigheid van microbivore
nematoden en N-mineralisatie en anderzijds de effecten van grondsoort
en -gebruik op het functioneren van nematoden-populaties.
De resultaten van de veldbemonsteringen worden gepubliceerd.

20

1.

Projectnummer:

1062

2.

Projecttitel:
Kwantitatieve beeldanalyse van microbiële activiteit in verschillende
bodemecosystemen

3.

Nummer DLO-programma

1

4.

Projectleider:

J. Bloem

5.

Projectmedewerkers:

E.O. Biewenga, P.R. Bolhuis,
LA. Bouwman, J. Hassink, G. Lebbink
en M.R. Veninga

6.

Looptijd:

1992-1995

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het kwantitatief analyseren van microscopische opnamen van microben
in bodemmonsters d.m.v. beeldverwerking, zodat op basis van deze
analyse verschillen in microbiële activiteit kunnen worden gekwantificeerd.
Het identificeren van omgevingsfactoren welke van invloed zijn op de
activiteit van de bodemmicroben.
Het verduidelijken van de rol van bodemmicroben in bestaande (simulatie)modellen van organische-stof dynamica. Met behulp van simulatiemodellen is het mogelijk om de stikstofhuishouding in bodem en gewas te
beschrijven. Een simulatiemodel waarin alle relevante processen worden
beschreven, ontbreekt. Een van de belangrijkste oorzaken van deze
lacune is het ontbreken van voldoende kennis over de biologische
processen,te weten mineralisatie en denitrificatie. Het huidige project
stelt zich ten doel de rol van bodemmicroben in de mineralisatie te
verduidelijken d.m.v. kwantitatieve beeldanalyse.

10.

Werkplan
Schrijven van publikaties over: (1) vergelijking van in-situ groeisnelheden
bepaald door middel van de celdelingsfrequentie (FDC) en thymidine incorporatie; (2) de ontwikkelde methode voor automatische meting van bodembacteriën d.m.v. Confocale Laser Scan Microscopie en beeldverwerking; (3)
bacteriële biomassa en activiteit zoals gemeten met beeldverwerking en
handmatige tellingen, in relatie tot de in-situ stikstofmineralisatie in een
gangbare en een geïntegreerde akker; (4) vergelijking van microbiële
activiteit in verschillende bodemecosystemen.
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De in 1992 automatisch gemeten bacterie-aantallen bleken een onverwacht
grote spreiding te vertonen (variatiecoëfficiënt 30%). Daarom zal worden
gezocht naar betere methoden voor het maken van microscopische preparaten.
In 1992 werden nieuwe kleurmethoden ontwikkeld. Deze moeten nader
worden vergeleken om na te gaan in hoeverre de resultaten van de
beeldverwerking worden beïnvloed door de gebruikte kleuring (eiwit- versus
nucleïnezuurkleuring). Omdat er aanwijzingen zijn dat maar een deel van de
bacteriële populatie in het veld actief is, moeten nieuwe methoden voor
specifieke meting van actieve cellen worden ontwikkeld en getest. De relatie
tussen bacteriële activiteit en celdelingsfrequentie, lengte/breedte-verhouding en celvolume moet nader worden onderzocht onder goed gedefinieerde omstandigheden in cultures. De resultaten van veldmetingen op 10
verschillende locaties in 1992 moeten worden uitgewerkt. Dit kan aanleiding
geven tot nieuwe veldmetingen, eventueel met vernieuwde methoden.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

1022

Verdeling van microbiële activiteit in de rhizosfeer
3.

Nummer DLO-programma

4.

Projectleider:

5.

Projectmedewerkers:

6.

Looptijd:

7.

Medefinancier(s):

EEG(Agriculture and Agro-lndustry)
(aangevraagd)

8.

Samenwerking:

AFRC-IHR (Institute of Horticultural
Research, Littlehampton, UK); King's
College, London, UK

9.

Doel van onderzoek
De rhizosfeer wordt gevormd door dat gedeelte van de grond waar planten
organische verbindingen aanvoeren die door micro-organismen als substraat
voor groei en energievoorziening worden gebruikt. Deze organische verbindingen uit de wortel omvatten een heel spectrum van aminozuren, organische zuren, koolwaterstoffen, proteïnen, enzymen en verbindingen met
specifieke biologische functies. Als reactie daarop vinden we in de rhizosfeer
een verhoging van de microbiële activiteit en intensivering van predatie en
andere interacties tussen groepen van micro-organismen. De rhizosfeer is
geenszins een statische omgeving. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van
het wortel-afgeleide substraat voor microbiële groei verandert als de wortel
groeit, veroudert en tenslotte sterft.
Microbiële populaties op de worteltop verschillen van populaties op oudere
worteldelen in metabolische eigenschappen, mogelijk als gevolg van veranderingen in de samenstelling van het beschikbare substraat. Ook de omvang
van de microbiële populatie in de directe omgeving van de wortel verandert
als gevolg van de veroudering van die wortel. Een intensivering van biochemische omzettingen in de rhizosfeer heeft gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid via o.a. mineralisatie van voedingsstoffen en denitrificatie.

10.

Werkplan
Analyse van de dynamiek van microbiële populaties tijdens de ontwikkeling
van graswortels (jong, oud, dood) m.b.v. "vetzuur"karakterisering,
RNA-probes voor identificatie en bepaling relatieve activiteit, substraat-preferentie en enzym-activiteit. Deverwachting bestaat dat tijdens de veroudering en bij de sterfte van wortels het exudatieprofiel en dientengevolge de

1
P.J. Kuikman
A.G. Jansen, E. Nijhuis, A.F. Groneman

1992- 1995
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samenstelling van de microbiële populatie in de wortelomgeving verandert.
Analyse van de omvang (volume) en intensiteit van het "rhizosfeer"-effect in
verschillende bodemtypen (zand, loss) bij grassen zal worden uitgevoerd in
laboratoriumsystemen die in 1992 zijn ontwikkeld.
De ontwikkeling van een model dat simulatie van wortelgroeipatroon,
wortel- en rhizosfeeromvang, microbiële omzetting van substraten en
dynamiek van plantevoedingsstoffen (stikstof) in de rhizosfeer uitvoert,
wordt voortgezet.
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1.

Projectnummer:

469

2.

Projecttitel:
Populatiedynamica van de belangrijkste groepen van bodem-microarthropoden en hun bijdrage aan de koolstof- en stikstofdynamiek
in gangbare en geïntegreerde teeltsystemen

3.

Nummer DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

M.J. Vreeken-Buijs

5.

Projectmedewerkers:

L. Brussaard, P.C. de Ruiter

6.

Looptijd:

1990-1995

7.

Medefinancier(s):

PCBB

8.

Samenwerking:

LUW, Vakgroep Bodemkun
gie; IB-DLO, afdeling Bodemfysica
(De Vos)

9.

Doel van het onderzoek
Inzicht verkrijgen in de kwantitatieve aspecten van de invloed van microarthropoden op de decompositie van organische stof in akkergrond en in de
processen die daaraan ten grondslag liggen.

10.

Werkplan
Er zal in 1993 een experiment worden opgezet met grondkolommen
onder gecontroleerde omstandigheden, met en zonder micro-arthropoden-fauna, waarin de invloed van micro-arthropoden op de mineralisatie
van stikstof onder wisselende vochtcondities (droogte-stress) bestudeerd
zal worden.
Er zal een laboratoriumstudie worden gedaan naar de voedselpreferenties van verschillende, in met name Lovinkhoeve-grond veel voorkomende, omnivore micro-arthropoden en naar de invloed van hun menu
op de produktie (reproduktie & generatieduur) van die microarthropoden.
De micro-arthropoden-monsters, verkregen uit de veldbemonsteringen
ter vergelijking van tien verschillende bodem-ecosystemen (in samenweking met project 1062) zullen verder worden verwerkt.
Publikaties zullen worden voorbereid over de volgende onderwerpen:
* het 'litterbag'-onderzoek 1991-1992,
* het microcosmos-experiment1991,
* de veldbemonstering van tien verschillende bodem-ecosystemen.
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1.

Projectnummer:

415

2.

Projecttitel:
Versnelde afbraak van nematociden

3.

DLO-programma:

1

4.

Projectleider:

G. Lebbink

5.

Projectmedewerkers:

J.D. van Els
M.R. Venin

6.

Looptijd:

1990-1994

7.

Medefinancier(s):

AGRO-ISP

8.

Samenwerking:

H.L Hilbrai
SC-DLO, Wageningen

9.

Doel van onderzoek
Het isoleren, identificeren en karakteriseren van microben die verantwoordelijk zijn voor afbraak.
Het ontrafelen van het mechanisme dat ten grondslag ligt aan versnelde
afbraak.
Bestudering van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van
versnelde afbraak.
De ontwikkeling van een methode waarmee versnelde afbraak kan
worden voorspeld.
De ontwikkeling van een strategie waarbij een effectieve doding van
parasitaire aaltjes wordt verkregen met behoud van volledige afbraak.

10.

Werkplan
Het isoleren en identificeren van microben die verantwoordelijk zijn voor
afbraak zal worden voortgezet. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van
zowel batchcultuur als grondkolommen.
Onderzoek naar kruisadaptatie en persistentie van afbraak. Dit zal
plaatsvinden in de vakkenproef die hiervoor isaangelegd op het IB-DLOterrein.
Screening van isolaten op de aanwezigheid van (overdraagbare) Plasmiden.
Relateren van de versnelde afbraakfunctie met de aanwezigheid van een
Plasmide, via curing en/of overdrachtsstudies.
Literatuuronderzoek naar sequentie van afbraakgenen.
Screening van isolaten/gronden op aanwezigheid van deze sequentie via
gebruik van probes.

26

2.2. DLO-programma3
Fysisch bodembeheer

Het programma richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van maatregelen
en beheerswijzen voor het intact houden (c.q.de verbetering) van het fysisch
bodemmilieu in relatie tot bodemfuncties ten behoeve van landbouw, water-,
milieu- en natuurbeheer. Dit krijgt gestalte door middel van laboratorium- en
veldonderzoek, alsmede modelontwikkeling voor fysische procesbeschrijving in de
bodem.
Het programma moet resulteren in oplossingsmogelijkheden op het gebied van
bodemconservering, bodemverdichting, bodemverlies door erosie en oxydatie van
organische stof, en ten aanzien van fysische aspecten op het gebied van bodemverontreiniging en -sanering.Water-, gas- en warmtehuishouding worden bestudeerd in samenhang met de structuur van de bodem. Er worden criteria ontwikkeld voor het optimaal functioneren van de bodem in relatie tot diverse bodemfuncties. Onderzocht wordt het gedrag van bodems onder invloed van dynamische
belastingen. In samenhang hiermee worden berijdings- en grondbewerkingssystemen ontwikkeld die met inachtneming van het bedrijfsrendement optimale
condities voor gewasgroei mogelijk maken. De invloed van het fysisch bodemmilieu
op het functioneren van bodemecosystemen in relatie tot geïntegreerde plantaardige produktie wordt bestudeerd.
Binnen het programma Fysisch Bodembeheer zijn drie hoofdthema's te onderscheiden:
1. ontwikkeling/automatisering bodemfysische meetmethoden;
2. fysische en mechanische processen in de bodem;
3. fysische bodemdegradatie.
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1.

Projectnummer:

489

2.

Titel:
Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone van een "lowinput" teeltsysteem, voor een locatie met een ondiepe, fluctuerende
grondwaterspiegel

3.

Nummers DLO-programma's:

3

4.

Projectleider:

J.A. de Vos

5.

Projectmedewerkers:

K. Boersma, K. Harmanny, A.M. Lahmar,
P.A.C. Raats,J.S. Zwiers

6.

Looptijd:

1-1-1991-31-12-94

7.
8.

Medefinanciers:
Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het bestuderen van het transport van water en opgeloste stoffen onder
veldomstandigheden staat in deze studie centraal. Naast de balans van stikstof
(N), krijgen ook de balansen van fosfaat (P) en kalium (K) de nodige aandacht.
Gezien de verschuiving van de gangbare akkerbouwsystemen naar geïntegreerde akkerbouwsystemen, wordt in deze studie het transportgedrag bij een
vorm van geïntegreerde akkerbouw bestudeerd. De veldsituatie zal in deze
studie het uitgangspunt zijn. Veldgegevens zullen enerzijds gebruikt worden
voor de directe interpretatie van de water- en stoffenbalansen, en anderzijds
voor de calibratie en validatie van transportmodellen. Deze studie moet tevens
resulteren in aanbevelingen voor het verantwoord uitvoeren van simpele
bemonsteringen voor drains, grondwater en bodemprofiel in relatie tot
uitspoeling.

PCBB
IB-DLO afdeling Bodemchemie; Department of Soil Science, North Carolina State University

10. Werkplan
De veldmetingen op de Lovinkhoeve zullen tot het groeiseizoen 1993 voortgezet worden. In het voorjaar van 1993 zal gras worden ingezaaid. Tijdens het
groeiseizoen zullen de veldmetingen tot een minimum worden beperkt. Eventueel worden de experimenten in het "uitspoelseizoen" 1993-1994 voortgezet.
In het voorjaar van 1992 is, samen met de bemesting, bromide alstracer op
een deel van het proefveld toegediend. In de loop van de uitspoelseizoen
1992-93 wordt het bromide in het drainwater verwacht. Uit de verblijftijden
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van het bromide kunnen nadere karakteristieke eigenschappen met betrekking tot het hydrologische gedrag van de bodem worden afgeleid.
Voor de beschrijving van de stroming van water en het transport van stoffen
in de onverzadigde en verzadigde zones van de bodem zal gebruik gemaakt
moeten worden van 2-dimensionale numerieke modellen. Er zal een inventarisatie van bestaande modellen gemaakt worden.
In samenwerking met dr. D.L.R. Hesterberg van North Carolina State University
worden twee publikaties voorbereid voor internationale wetenschappelijke
tijdschriften, op basis van de meetresultaten van 1992. Ook zullen deze
resultaten gepresenteerd worden op congressen van de European Geophysical
Society (EGS) en de Soil Science Society of America (SSSA).
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Transportprocessen in de bewortelbare zone

3.

Nummer DLO programma:

4.

Projectleider:

J.A. de Vos

5.

Projectmedewerkers:

P.A.C. Raats,A.M. Lahmar, J.S. Zwiers

6.

Looptijd:

aanvangsdatum: 01-01-1990; geplande
einddatum volgens oorspronkelijk plan:
31-12-1992; nieuwe einddatum:
31-12-1993

7.

Medefinanciers:

Speerpuntprogramma Bodemonderzoek

8.

Samenwerking:

KNMI; SC-DLO

9.

Doel van het onderzoek
Bodemfysische processen onder veldomstandigheden worden bestudeerd in
het kader van het project Bodemecosystemen (384). Door de veldmetingen zal
inzicht worden verkregen in de waterbalans en in de actuele toestand van het
abiotische bodemmilieu, waarin zich de bodembiologische processen afspelen.
De veldwaterbalans zal tevens met het numerieke model SWATRE gesimuleerd
worden. Hiervoor zullen meteorologische gegevens en gewaseigenschappen
gemeten moeten worden. Het transport van opgeloste stoffen zal worden
bestudeerd m.b.v. tracerproeven en zal worden gesimuleerd met een model
gebaseerd op SWATRE.

482

10. Werkplan
In 1992 isveel aandacht besteed aan het verwerken van de meetresultaten en
de modellering van de waterbalans. In 1993 zal de verwerking van de meetresultaten en de modellering van de waterbalans worden afgerond.
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1.

Projectnummer:

476

2.

Projecttitel:
Mechanica van winderosie gericht op het voorkomen van schade aan
gewassen, degradatie van de bodem, en overlast in de omgeving

3.

Nummer DLO programma:

4.

Projectleider:

P.A.C. Raats

5.

Projectmedewerkers:

J.A. de Vos, K. Boersma, J.S. Zwiers

6.

Looptijd:

1990-1994

7.

Medefinanciers:

WOTRO

8.

Samenwerking:

LUW, Vakgroep Tropische Cultuurtechniek; VAM; AGRO-ISP; LBO; 1RS;ICRISAT
Sahelian Centre in Niamy (Niger);
Cropping Systems Research Laboratory
van USDA-ARS in Big Spring (Texas); Soil
Technology Institute, Bremen

9.

Doel van het onderzoek
Erosie door water en wind, in Nederland zo nu en dan lokaal van belang, is
internationaal gezien (nog steeds) een gigantisch probleem, met name in een
groot aantal ontwikkelingslanden. Het lijkt zeer gewenst om in de toekomst
erosieprocessen steeds te bezien in samenhang met de waterhuishouding. Zo
vormen korsten een sterke belemmering voor de infiltratie van water en zijn
daarmee veelal van overwegend belang bij erosie door water. Erosie door
wind daarentegen hangt nauw samen met sterke verdamping van water
vanuit de bovenste paar millimeters. Op basis van inzicht in erosieprocessen
kan meer gericht worden gezocht naar preventieve maatregelen.

3

IJk-standaarden en eenvoudige relatieve instrumenten voor het tegelijk op
veel punten in het veld bepalen van hoeveelheden salterend en kruipend
zand, en de invloed daarop van preventieve maatregelen in bodembeheer,
werden nauwelijks ontwikkeld. Een beter begrip van gedrag van sedimentwindtunnels blijkt onmisbaar bij het verder ontwikkelen en testen van dergelijk instrumentarium.
10. Werkplan
De samenwerking met de LUW Vakgroep Tropische Cultuurtechniek in het
WOTRO AlO-project "Evaluation of wind erosion control measures by measurement of saltation transport and development of models for conservation
planning in the Sahel" wordt voortgezet.
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Eind 1991 en begin 1992 werd er in opdracht van de VAM een windtunnelonderzoek uitgevoerd naar de werking van GFT-compost als anti-stuifmiddel.
De resultaten werden in 1992 gerapporteerd in een IB-nota. In 1993 zal op
basis van die nota een kort artikel voor een internationaal tijdschrift worden
geschreven.
In november 1992 is bij het AGRO-ISP een project ingediend getiteld "Bestrijding effecten van winderosie". Het doel van dit project istweeledig: a) het
verrichten van theoretisch onderzoek naar de mechanica van winderosie, met
het oog op effectieve methoden van bestrijding; b) het bouwen van een
mobiele windtunnel en het uitvoeren van veldproeven met die windtunnel.
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1.

Projectnummer:

2.

Titel:

473

Fysische meetmethoden
3.

Nummer DLO-programma('s):

3

4.

Projectleider:

J.A. de Vos

5.

Projectmedewerkers:

K. Boersma, K. Harmanny, M. Heinen,
A.M. Lahmar, P.A.C. Raats, C. Rappoldt,
J.S. Zwiers

6.

Looptijd:

1-1-1992-31-12-1995

7.

Medefinanciers:

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Onder dit project valt de introductie van nieuwe bodemfysische laboratoriumen veldmeetmethoden, waarbij het bestuderen van transportprocessen onder
veldomstandigheden centraal staat. De meetgegevens die met behulp van de
nieuwe meetmethoden verkregen worden, zullen vaak gebruikt worden als
parameters in en randvoorwaarden voor numerieke modellen. Ook kunnen de
meetgegevens gebruikt worden voor de calibratie, gevoeligheidsanalyse en
validatie van dergelijke modellen. De activiteiten met betrekking tot het
weerstation Lovinkhoeve worden ook in dit project opgenomen.

LUW; PFW; RUG;SC-DLO; UvA

10. Werkplan
De ontwikkeling van de warmtebalansmethode voor het meten van de sapstroom in boomstammen, stengels en wortels wordt voortgezet. Hiertoe wordt
samengewerkt met het PFW (zie IB-project 395), en de meetmethode wordt
toegepast in IB-project 446 (PSS).
Het construeren van ijklijnen voor specifieke grondsoorten voor de interpretatie van TDR-signalen zal worden voortgezet. Hierbij zal ook de analyse van
TDR-signalen aandacht blijven vragen, zowel voor TDR-systemen gebaseerd op
de Tektronix cable-tester als het TRASE-systeem.
Het weerstation Lovinkhoeve is sinds najaar 1991 operationeel. Het onderhoud
en de ijking van de sensoren zal aandacht blijven vragen. De verwerking van
de meetgegevens op de VAX in een ORACLE-database wordt voortgezet.
De zgn. outflow-methode voor het bepalen van fysische eigenschappen van
onverzadigde gronden zal verder operationeel worden gemaakt. Via inbren33

gen van 1(eventueel 2) tensiometer(s) kan het verloop van het proces in het
grondmonster geregistreerd worden. Metingen via overdruk of onderdruk aan
grof zand, zoals gebruikt in project 488, zullen als basis dienen voor rapportage in een nota.
De introductie van meetmethoden voor de bepaling van de waterpotentiaal
bij lage watergehalten zal ook aandacht krijgen.
De bestaande opstelling voor het meten van de "macroscopische" zuurstofdiffusiecoëfficiënt zal verbeterd worden. De versterkers die bij deze opstelling
horen zijn niet stabiel en interpretatie van de metingen istot nu toe niet
eenduidig genoeg voor het uitvoeren van grote series metingen. Er zullen
nieuwe versterkers gebouwd worden.
Er zal tijd besteed worden aan het verbeteren van bestaande meettechnieken,
zoals tensiometrie, ijkopstellingen voor drukopnemers, temperatuur, etc.
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1.

Projectnummer:

472

2.

Projecttitel:
Vorming en functioneren van bodemstructuur bij perforatie van grond
door wortels en bodemdieren

3.

Nummer DLO programma:

4.

Projectleider:

P.A.C. Raats

5.

Projectmedewerkers:

J.A. de Vos

6.

Looptijd:

aanvangsdatum: 01-01-1989; geplande
einddatum volgens oorspronkelijk plan:
31-12-1992; nieuwe einddatum:
31-12-1993

7.

Medefinanciers:

Speerpuntprogramma Bodemonderzoek

8.

Samenwerking:

LUW, Vakgroepen Wiskunde, en Bodemkunde en Geologie; SC-DLO

9.

Doel van het onderzoek
A. Primair doel is inzicht te krijgen in de mechanica van penetratie van grond
door wortels en bodemdieren. Hierbij zullen de volgende aspecten aan de
orde komen:
- analyse van kinematica van groeiende wortels en van bewegende bodemdieren;
- analyse van krachten die perforerende wortels uitoefenen op de omringende grond;
analyse van krachten en vervormingen in de grond rondom perforerende
wortels en bodemdieren, o.a. in afhankelijkheid van de aard, de volumedichtheid, en het watergehalte van de grond.
B. Macroporiën spelen een belangrijke rol bij transport van water, gassen en
opgeloste stoffen. Er zal aandacht besteed worden aan aspecten van transportprocesen welke samenhangen met de genese van bioporiën. Hierbij zal
getracht worden het belang van bioporiën voor "landbouw", "milieu" en
"ecologie" zo objectief mogelijk vast te stellen.

10. Werkplan
Dit project zal hopelijk in 1993 kunnen worden afgerond met het schrijven
van een paar artikelen. Op uitnodiging van het PCBB Programmabureau zal
op het 5e Nationaal Symposium een keynote presentatie gegeven worden
over "Transport en lot van stoffen, oftewel het modelleren van een voortdurend veranderend doolhof".
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1.

Projectnummer:

470

2.

Projecttitel:
Evaluatie van het effect van losmakende en verdichtende processen
op de bodemstructuur

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:

5.

Projectmedewerkers:

6.

Looptijd:

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het project is erop gericht de vele gegevens te verwerken die in de loop van
30 jaar aan het IB-DLO zijn verzameld m.b.t. het directe en het cumulatieve
effect van grondbewerking (= losmakend) en berijden (= verdichtend) op de
bodemstructuur en op de ontwikkeling van het gewas en van het onkruid.

3
C.van Ouwerkerk

1989-1994

10. Werkplan
De in de loop der jaren op de grondbewerkingsproefvelden van het IB-DLO
(Dr. H.J. Lovinkhoeve te Marknesse) en van het IMAG-DLO (Oostwaardhoeve te
Slootdorp) verkregen gegevens m.b.t. de kwaliteit van het zaaibed/pootbed en
de structuur van de bouwvoor in het groeiseizoen, in samenhang met de
ontwikkeling van het gewas en van het onkruid, zullen worden bestudeerd en
verwerkt. De resultaten zullen worden gepubliceerd in een IB-Nota en in
meerdere artikelen in Soil & Tillage Research.
Er zal worden deelgenomen aan de internationale conferentie over "Protection of the Soil Environment by Avoidance of Compaction and Proper Soil
Tillage", 23-27 augustus 1993,te Melitopol, Ukraine.
Er zal worden deelgenomen aan een door de EGen door EERO (European
Environmental Research Organisation) gesponsorde Workshop over "The
Effects of Soil Compaction on Physical, Chemical and Biological Factors in the
Environment". Aan de organisatie van deze Workshop zal medewerking
worden verleend.
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1.

Projectnummer:

425

2.

Projecttitel:
Continuümmechanica (leeropdracht LUW)

3.

Nummer DLO programma:

4.

Projectleider:

P.A.C. Raats

5.

Projectmedewerkers:

LUW doctoraalstudenten

6.

Looptijd:

1990-1993

7.

Medefinanciers:

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit project is het geven van onderwijs en het begeleiden van
doctoraalstudenten en AIO's. De nadruk zal liggen op toepassingen van de
continuümmechanica in de bodemkunde en de plantkunde. Er iseen afspraak
gemaakt tussen DLO en LUW voor de periode 01-01-1990 t o t 01-01-1994.

3

LUW, Vakgroep Wiskunde; Speerpuntprogramma Bodemonderzoek

10. Werkplan
De volgende activiteiten worden beoogd:
- het 120 sbu college "Inleiding tot de continuümmechanica" zal worden
herhaald;
in het tweede semester van het academisch jaar 1992/1993 zal een groep
stafleden en AIO's een boek bestuderen over de formulering van modellen
van transportprocessen in heterogene poreuze materialen;
- overwogen wordt een serie colleges te geven over de continuümtheorie
van mengsels;
- waarschijnlijk zullen enkele doctoraalscripties worden begeleid.
Verder zal een bijdrage worden geleverd als begeleider in de volgende AIOprojecten/promotie-onderzoekactiviteiten (zie ook de projecten 395, 401,417,
472 en 476).
- Simulatie van warmte- en stofoverdracht in een composthoop (ir. J.van
Ginkel, zie ook project 401).
Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met een eb/vloed
fertigatiesysteem (ir. W. Otten, zie ook project 417).
Beschrijving en modellering van structuurontwikkeling in de grond o.i.v.
regenwormen (drs. T.N. Ligthart, LUW Vakgroep Bodemkunde en Geologie,
Speerpuntprogramma Bodemonderzoek C2-3, zie ook project 472).
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Mechanica van winderosie gericht op het voorkomen van schade aan
gewassen, degradatie van de bodem, en overlast in de omgeving (ir. G.
Sterk, LUW Vakgroep Tropische Cultuurtechniek, zie ook project 476).
Fertigatie in de fruitteelt (ir. J.A. Kipp, zie ook project 395).
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2.3. DLO-programma4
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering

Het landelijk gebied is in het verleden en (in afnemende mate momenteel)
onderhevig geweest aan een aanvoer van micro-verontreinigingen. De gevolgen
van deze continue accumulatie van stoffen worden bestudeerd om de gevolgen
voor de produktie-, filter- en ecosysteemfunctie van de bodem te voorspellen en
om maatregelen ter voorkoming van sanering aan te dragen.
De bodems in het landelijk gebied hebben verschillende functies. Hierbij kunnen
onderscheiden worden:
* de produktiefunctie,
* de filterfunctie, en
* de ecosysteemfunctie.
Genoemde functies worden of zijn bedreigd door de accumulatie van contaminanten in de bodem. Deze accumulatie vindt plaats, ook bij een afnemende belasting,
omdat de bodem een groot retentievermogen heeft voor de meeste contaminanten. De meeste geaccumuleerde contaminanten spoelen langzaam uit en/of
worden via het gewas afgevoerd. Bij een afname van de belasting zal voor een
aantal contaminanten nog steeds geen sprake zijn van een evenwichtssituatie
(aanvoer > afvoer). Deze continue accumulatie heeft negatieve gevolgen voor alle
drie de functies van de bodem danwei voor enkele. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat ook bij een geringe uitspoeling voor organische verontreinigingen
als gewasbeschermingsmiddelen de norm voor drinkwater snel kan worden
overschreden. De accumulatie en uitspoeling worden in sterke mate bepaald door
factoren als bodemeigenschappen en de cycli van fosfaat, koolstof en stikstof in de
bodem. Deze factoren worden op hun beurt weer beïnvloed door het bodemgebruik. Veranderingen in bodemgebruik veroorzaken een niet-evenwichtsituatie in
de interactie tussen de nutriëntencycli en die van de contaminanten in de bodem;
dit heeft gevolgen voor de mobiliteit.
Doelstelling van dit onderzoek op de langere termijn is:
* bestudering van de factoren die de mobiliteit van contaminanten in de bodem
bepalen met inachtneming van de rol van de nutriëntencycli,
* modellering van de processen in de bodem die de mobiliteit van contaminanten
bepalen; hierbij wordt de bodem integraal beschouwd: rekening wordt gehouden met bodemgebruik en de biogeochemische processen,
* inbreng van de biogeochemie van contaminanten in het ecotoxicologisch
programma van het IB.
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1.

Projectnummer:

1131

2.

Projecttitel:
Veranderend grondgebruik: i ikkerboi

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

J. Bril

5.

Projectmedewerkers:

6.

Looptijd:

1993

7.

Medefinanciers:

VROM

8.

Samenwerking:

-

9.

Doel van het onderzoek
Het door middel van het model SEKTRAS (Simulation of Equilibria, Kinetics
and Transport in Soils; zie project 431) bestuderen van het kwantitatief
belang van veranderend grondgebruik op de mobiliteit van zware metalen
in het bodemprofiel. Als case study wordt de situatie van de Brabantse
Kempen doorgerekend voor de eerste 50jaar na verandering van het
bodemgebruik (maïsland naar bosgrond).

10.

Werkplan
Daar benodigde invoergegevens voor het model reeds voor een belangrijk
deel bij het IB-DLO aanwezig zijn, kan de gegevensverzamelingsfase snel
worden gerealiseerd. Daarnaast zijn voor het doorrekenen van een bosgrond
enkele wijzigingen in SEKTRAS nodig. Na het uitvoeren van de simulaties
met het aangepaste SEKTRAS-model kan eindrapportage plaatsvinden.
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1.

Projectnummer:

1129

2.

Projecttitel:
Vast giftig afval

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

W. Salomons

5.

Projectmedewerkers:

J. Bril

6.

Looptijd:

1993- 1995

7.

Medefinanciers:

EG (in principe goedgekeurd)

8.

Samenwerking:

TU Hamburg/Harburg, Duitsla
Patras, Griekenland; Min. Agric, Cyprus;
Ocean. Limn. Res. Ltd., Israel

Doel van het onderzoek
Het bestuderen van de gevolgen van mijnbouw op het eiland Cyprus. De IBaandeel isgericht op de volgende aspecten:
- het bestuderen van uit- en afspoeling naar grondwater en oppervlaktewater;
- het bestuderen van de drinkwaterkwaliteit en van het metaalgehalte in
gewassen.
10.

Werkplan
In samenwerking met de Griekse partner zal een bemonstering worden
uitgevoerd in een representatieve rivier of beek op Cyprus. Bij de bemonstering wordt rekening gehouden met karakteristieke hydrologische verschillen.
Vervolgens worden in Haren adsorptie-eigenschappen van de sedimenten
bestudeerd en worden de resultaten geïnterpreteerd in samenhang met
gegevens omtrent de samenstelling van het water.
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1.

Projectnummer:

1123

2.

Projecttitel:
Onderzoek naar bodem/gewas-relaties voor zware metalen ter
ontwikkeling van beleid

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

P. del Castilho

5.

Projectmedewerkers:

-

6.

Looptijd:

1992- 1993

7.

Medefinanciers:

-

8.

Samenwerking:

LAC (LNV); AFI
Research, Rothamsted Experimental
Station; RU Gent

9.

Doel van het onderzoek
Het verkrijgen van inzicht in de bodemchemische mechanismen die de
opname van zware metalen door bladgewassen in zandgrond kunnen
verklaren. Met behulp van modellen nagaan of er een relatie bestaat tussen
gehaltes in het bodemvocht en opname door het gewas, waarbij wordt
uitgegaan van bestaande data-sets betreffende veldexperimenten.

10

Werkplan
Voor het project wordt uitgegaan van een aantal beschikbare data-sets, die
zijn beschreven in IB-nota's. Hierbij zijn gewassen bemonsterd en geanalyseerd, en zijn de zware-metaalgehalten tot een diepte van circa 1 meter
bekend. Tevens zijn bij het onderzoek vergelijkbare resultaten betrokken van
onderzoek in Maasoevergronden, in de Peel en in het Geuldal. Ook vergelijkbare data-sets uit België en (waarschijnlijk) uit Duitsland zullen bij het
onderzoek worden betrokken. De data-sets tezamen geven een globaal
beeld van de vervuilingsgraad van enkele Nederlandse, Belgische en (eventueel) Duitse landbouwgronden en daarop geteelde gewassen. In het onderzoek wordt voornamelijk aandacht besteed aan cadmium en, voor wat
betreft de grondsoort, aan zandgrond.
Om aan de doelstellingen van het project te voldoen, zal de volgende
onderzoeksstrategie worden toegepast:
Gebruik makend van uit hierboven genoemd onderzoek bekende Cdgehaltes in de grond en bodemkenmerken, zoals bijvoorbeeld pH,
organische-stofgehalte zal met behulp van verschillende bestaande
modellen de concentratie van cadmium in het bodemvocht worden
42

geschat.
De hypothese dat de concentratie cadmium in het bodemvocht bepalend isvoor de opname door het gewas zal worden getoetst door de
relatie te bestuderen tussen voorspelde cadmiumconcentraties in het
bodemvocht en uit de data-sets bekende gehaltes in het gewas. Hierbij
wordt nagegaan welke manier van weergeven van het gehalte in het
gewas (gehalte in de as, gehalte in versgewicht etc.) het beste is te
relateren aan de voorspelde concentraties in het bodemvocht.
Tenslotte zullen de resultaten van het onderzoek, inclusief statistische
onderbouwing, worden gerapporteerd/gepubliceerd.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Het lot van gechloreerde organische microverontreinigingen in een
tropisch riviersysteem; de Paraiba do Sul rivier in Brazilië: een case
study

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

J.Japenga

EG-coordinator:

1102

W. Salomons

5.

Projectmedewerkers:

J. Bril

6.

Looptijd:

1993-1995

7.

Medefinanciers:

EG (in principe goedgekeurd)

8.

Samenwerking:

Univ. Fed. Rio de Janeiro, Brazilië

9.

Doel van het onderzoek
Korte termijn:
Kennisoverdracht met betrekking tot de bepaling van organische contaminanten; bemonsteren van de Paraiba do Sul rivier.
Middellange termijn:
Analyse van monsters uit de Paraiba do Sul rivier (sediment, water, biota).
Modelleren van het gedrag van organische contaminanten in een tropische
rivier.
Langere termijn:
Versterken contacten IB-DLO met de Universiteit van Rio de Janeiro; het
ontwikkelen van een management model, waarmee input-scenario's van
contaminanten kunnen worden doorgerekend met betrekking tot de effecten op een tropisch riviersysteem.

10.

Werkplan
Bezoek Nederlandse participanten (Salomons, Bril, Japenga) aan Brazilië. De
doelstelling hiervan isde details van het project vast te stellen, waaronder de
strategie voor het bemonsteren van de Paraiba do Sul rivier. Resultaten
zullen worden gerapporteerd als een gedetailleerd werkplan voor de eerste
1,5 jaar van het project.
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1.

Projectnummer:

1091

2.

Projecttitel:
Atmosferische depositie van niet verzurende stoffen op Europese
schaal

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:
Coördinatie:

5.

Projectmedewerkers:

6.

Looptijd:

1992-1993

7.

Medefinanciers:

VROM (goedgekeurd)

8.

Samenwerking:

SC-DLO

9.

Doel van het onderzoek
Berekenen van het effect van atmosferische depositie van cadmium, koper
en lood op de samenstelling van bodem en grondwater in natuurgebieden in
Europa. Het op grond hiervan lokaliseren van kwetsbare gebieden.

10

Werkplan
De bijdrage van IB-DLO aan dit i.s.m. het DLO-Staring Centrum uit te voeren
project zal bestaan uit het aanleveren van functies die als onderdeel van de
modellering zullen worden gebruikt. Het betreft hier functies waarmee de
verdeling tussen de vaste en vloeibare fracties in de bodem kan worden
berekend. In eerste instantie zal worden gewerkt aan een algemeen bruikbare sorptie-isotherm-vergelijking voor lood, gebaseerd op beschikbare literatuurgegevens.

J. Bril
A. Breeuwsma, SC-DLO
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1.

Projectnummer:

1079

2.

Projecttitel:
Bodemmeetnet

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

W.J. Chardon

5.

Projectmedewerkers:

HBO/BC

6.

Looptijd:

(1992-)1993

7.

Medefinanciers:

RIVM (in principe goedgekeurd)

8.

Samenwerking:

-

9.

Doel van het onderzoek
Het leveren van specifieke bijdragen aan uitbreiding van het bodemmeetnet,
zoals dat door het RIVM wordt opgezet.

10.

Werkplan
Dit project zou in 1992 van start gaan (gefinancierd door het RIVM) en zou
voornamelijk bestaan uit bemonstering en analyse: algemene bodemkenmerken, fosfaatverzadiging, zware metalen etc. Gedurende het jaar bleek door
allerlei misverstanden financiering voor 1992 niet meer mogelijk te zijn.
Mondelinge toezeggingen zijn gedaan om voor 1993 toch weer in deze
activiteiten te participeren, maar het isvooralsnog onduidelijk welke werkzaamheden van de zijde van IB-DLO worden verwacht. Tengevolge hiervan
kan een werkplan nog niet worden gemaakt; aangezien evenwel genoemde
mondelinge toezeggingen zijn gedaan, is project 1079 wel opgenomen in de
planning van de afdeling Bodemchemie.

46

1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
De versnellende invloed van colloïden op het transport van matig in
water oplosbare contaminanten in het grondwater; de afhankelijkheid
van de regio in Europa en de invloed van de toediening van dierlijke
mest

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

J.Japenga

coordinator EG:

1068

W. Salomons

5.

Projectmedewerkers:

aan te trekken postdoc

6.

Looptijd:

1993-1995

7.

Medefinanciers:

EG (in principe goedgekeurd)

8.

Samenwerking:

Universita degli Studi, Bari, Italië;AFRC
Institute of Arable Crops Research,
Rothamsted, Engeland;
Universidade Nova de Lisboa, Portugal

9.

Doel van het onderzoek
Een kwantitatieve analyse van verhoogde uitspoeling van pesticiden uit de
bodem tengevolge van de aanwezigheid van (organische) colloïden in de
waterfase. Nagaan hoe bodemchemische factoren (pH, ionsterkte etc.) en
fysische factoren de dispersie van colloïden uit de bodem beïnvloeden. Het
ontwikkelen van een uitspoelingsmodel voor pesticiden, met inachtneming
van de invloed van colloïden, en testen in hoeverre lysimeter-resultaten
hiermee kunnen worden gemodelleerd.

10. Werkplan
- De selectie van pesticiden, geschikt om te worden gebruikt voor lysimeteren laboratoriumstudies, waarbij de volgende criteria zullen worden gebruikt:
mogelijkheden tot extractie en chemische bepaling van de pesticiden,
mogelijkheden om de pesticiden gelijktijdig toe te passen in lysimeterstudies,
waarneembaarheid van versnelde uitspoeling,
lage biologische afbreekbaarheid onder de gekozen omstandigheden.
- In laboratoriumexperimenten nagaan welke de effecten zijn van chemische
omstandigheden (pH van het bodemvocht, ionsterkte) en fysische omstandigheden (simulatie regenval) op de overgang van colloïden tussen de vaste
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en de vloeibare fractie in de bodem.
Het bepalen van chemische "constanten" voor de interactie tussen colloïden en pesticiden, die kunnen worden gebruikt voor het modelleren van
uitspoeling.
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1.

Projectnummer:

1057

2.

Projecttitel:
Lange-termijn gedrag van stoffen in de bodem

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

W. Salomons

5.

Projectmedewerkers:

P.F.A.M. Römkens (RUG) (100% ingezet AIO), J. Bril, P.del Castilho

6.

Looptijd:

1992-1996

7.

Medefinanciers:

PCTB

8.
9.

Samenwerking:
RUG
Doel van het onderzoek
- Bestuderen van factoren (pH, organische stof etc.) die de mobiliteit van
koper, zink en cadmium in de bodem op lange termijn bepalen.
- Aandacht voor de consequenties van veranderend bodemgebruik op het
uitlogingsgedrag van deze elementen met het oog op grondwaterkwaliteit.
- Alle andere activiteiten in verband met het lange-termijn gedrag van
stoffen in de bodem.

10.

Werkplan
De aandacht zal zijn geconcentreerd op de volgende punten:
- de relatie tussen de pH enerzijds en Cd,Zn en Cu in oplossing anderzijds
(desorptiegedrag),
- bepalen van het effect van opgelost organisch materiaal op deze desorptie,
- bepalen van de "reactiviteit" van zware metalen in de vaste fase ("mobiliseerbaarheid"),
- deelname Römkens aan SSSA-meeting te Cincinnati en "Trace metals
conference" in Toronto,
- publikatie eerste resultaten.
De te gebruiken methodologie omvat het nemen van monsters in het veld,
waarbij landbouwgrond en verontreinigde grond worden vergeleken met
bosgrond.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
"Topping-up" project Speerpuntprogramma Bodei

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

W. Salomons

5.

Projectmedewerkers:

6.

Looptijd:

1992-1993

7.

Medefinanciers:

PCBB (goedgekeurd)

8.

Samenwerking:

PCBB;PCTB

9.

Doel van het onderzoek
De inhoud van het eigen onderzoekscluster evalueren en integreren.
De resultaten van het cluster integreren met het onderzoek in de
samenhangende clusters C3, C4, C5, E6 en E7 binnen het Speerpuntprogramma.
Het resultaat van deze "integratie-exercitie" plaatsen in het kader van
het internationale onderzoek op dit terrein.
Het aangeven van de beleidsrelevantie en toepassingsmogelijkheden
met daarbij de termijnen waarbinnen toepassingen zouden kunnen
worden gerealiseerd.

10.

Werkplan
Werkzaamheden zullen volgens het volgende globale schema worden
uitgevoerd:
Verzamelen en evalueren van rapporten en publikaties van het onderzoek verricht binnen de genoemde clusters van PCBB/PCTB-onderzoek.
Interviews met betrokken onderzoekers.
Verzamelen van internationale literatuur op het terrein van genoemde
onderzoeksclusters.
Integratie van het bovenstaande en aangeven van beleidsrelevantie/toepassingsmogelijkheden en weergeven van een en ander in een eindrapport.
Publikatie van belangrijke onderdelen van het eindrapport in een
internationaal tijdschrift.

1056

Werkzaamheden vinden ruwweg in de hierboven aangegeven volgorde
plaats, waarbij overlap in de tijd mogelijk is.
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1.

Projectnummer:

1054

2.

Projecttitel:
Evaluatie van de stoffenbalans in een intensief bemonsterd proefveld in het kader van de bestudering van NPK-uitspoeling op de
Lovinkhoeve; modellering van dit systeem.
NB.: Het project is direct gekoppeld aan project 489.

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

J. Bril (ad interim)

5.

Projectmedewerkers:

R.Vriesema. HBO/BC

6.

Looptijd:

1991-1993

7.

Medefinanciers:

-

8.

Samenwerking:

-

9.

Doel van het onderzoek
- Het in de tijd volgen van veranderingen in de samenstelling van het
bodemvocht in relatie tot landbouwkundig gebruik, seizoen en klimaat.
- Het experimenteel bepalen van het transport van nutriënten in de onverzadigde zone.
Het toetsen van het model SEKTRAS (zie project 431) aan de resultaten
hiervan.

10

Werkplan
In de eerste maanden van het jaar zal eens per drie weken het bodemvocht
op het perceel op de Lovinkhoeve worden bemonsterd. Daarna zal nog
slechts onderhoud worden gepleegd om later de mogelijkheid te hebben om
van de aanwezige faciliteiten ter plekke gebruik te maken.
Gedurende deze periode en daarna zullen analyses worden uitgevoerd: pH,
Eh (onmiddellijk na bemonstering ter plekke uit te voeren), P, Cl, nitriet, Br
(toegevoegde tracer voor watertransport), nitraat en sulfaat. Door middel
van ICP(Inductively Coupled Plasma) zullen 16 elementen worden bepaald,
waaronder K, Na en Ca.
De gegevens zullen worden verwerkt, zowel grafisch als modelmatig, waarna
de resultaten in enige publikaties zullen worden verwerkt.
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1.

Projectnummer:

1039

2.

Projecttitel:
Beleid ten aanzien van normen voor zware-metaalgehalten in de
grond

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

K.W. Smilde

5.

Projectmedewerkers:

P.van Lune, B.van Luit

6.

Looptijd:

1992-1996

7.

Medefinancier(s):

-

8.

Samenwerking:

-

9.

Doel van onderzoek
Het doel van het project is het op peil houden van expertise op het gebied
van zware-metaalgehalten in de bodem en de (mogelijke) opname van
zware metalen door gewassen.

10.

Werkplan
- Bewerking resultaten afdeklagenproef op havenslib en rapportage.
- Bekalkingsproeven in De Kempen; bewerking van gegevens, rapportage.
- Toetsing van CaCI2 als extractiemiddel voor "beschikbaar" Cd en Zn;
bewerking van gegevens (potproeven, veldproeven) en rapportage.
- Modelmatige toetsing van gewasfactoren (pH-rhizosfeer, wortelontwikkeling, wortelactiviteit en gewasgroei) op de opname van zware metalen.
- Bewerken van de gegevens t.a.v. de invloed van Cd in de ondergrond op
het Cd-gehalte van de plant; rapportage.
- Bewerken van de zware-metaalanalyses van drainwater in containerproeven met VAM-compost of zuiveringsslib; rapportage.
- Bestudering uitspoeling van zware metalen in lysimeters.
- Bestudering van ras- en seizoenverschillen in zware-metaalopname door
het gewas.
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1.

Projectnummer:

1009

2.

Projecttitel:
Het opzetten van een kwaliteitsborgingssysteem en het verwerven
van laboratoriumerkenning

3.

Nummer DLO-programma:

4

4.

Projectleider:

A.F. Groneman

5.

Projectmedewerkers:

P.del Castilho, J. Dijkstra, W. Schuurmans

6.

Looptijd:

1992-1995

7.

Medefinanciers:

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen, invoeren en verwerven van
een kwaliteitsborgingssysteem voor het IB-DLO volgens de STERLAB-criteria
voor:
a) milieuonderzoek en metingen betreffende zware metalen;
b) milieuonderzoek en metingen aangaande organische contaminanten;
c) onderzoek en analyses bij de stikstofproblematiek;
d) onderzoek en metingen met het 15N-isotoop.
Het kwaliteitsborgingssysteem wordt ontwikkeld, vastgelegd en beschreven
in een samenvattend kwaliteitshandboek, dat wordt onderbouwd door
talrijke procedures, beschreven in IBstandaard-voorschriften (IBSV's).

10.

Werkplan
De op 31 januari 1992 ingestelde kwaliteitswerkgroep BC/CL/WL (Bodemchemie/Centraal Laboratorium/Waterloopkundig Laboratorium) is begonnen met
het organiseren, ontwikkelen en vastleggen van procedures voor BC,CL, en
WL. Deze activiteiten worden stapsgewijze naar andere afdelingen uitgebreid.
BC, CLen WL hebben een zodanige planning opgesteld dat men verwacht de
nodige IBSV's per eind september 1993 gereed te hebben. Daarvoor is de
toezegging gegeven dat de betrokken medewerkers 20% van hun tijd aan
STERLAB-activiteiten kunnen besteden.
Vergelijkbare toezeggingen dienen ook de afdeling Financiële, Materiële en
Algemene Zaken, en de Proeftechnische Dienst te verkrijgen, daar deze
laatste aan het begin van de monsterstroom staat en een groot aantal IBSV's
moet opstellen.

RIKILT-DLO
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De inspanningen van afdelingen bestaan vooral uit het organiseren van de
werkzaamheden volgens STERLAB-CRITERIA ALGEMEEN-90 en vervolgens
uitgebreide standaard-voorschriften opstellen, uittesten en redigeren.
Er wordt getracht in het najaar 1993 tot de STERLAB-aanvraag te komen.
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2.4. DLO-programma30
Gewasfysiologie en produktkwaliteit:onderzoek naar biotischeen abiotische beperkingen voor opbrengstverhoging en
produktkwaliteit

Naast de vervanging van grond door andere substraten doet zich een ontwikkeling
voor in de tuinbouw in de richting van een verdergaande beheersing en sturing
van het aanbod van nutriënten en water. Voorbeelden hiervan zijn fertigatiesystemen voor teelten op kunstmatige substraten, voor potplanten en fruitbomen. Deze
ontwikkeling biedt perspectieven voor een betere afstemming van het aanbod van
water en nutriënten op de behoeften van gewassen. Daarmee zou een optimale
gewasontwikkeling kunnen worden bereikt met minder uitspoeling van nutriënten
en bestrijdingsmiddelen naar het milieu. Sommige teeltsystemen bieden zelfs
perspectieven voor volledige recirculatie van voedingsoplossingen, waarbij verliezen naar het milieu vrijwel geheel zouden kunnen worden vermeden. Voor de
ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van fertigatiesystemen in de
tuinbouw is kennis nodig omtrent het transport van water en nutriënten in
natuurlijke en kunstmatige substraten. Verder is kennis nodig over de ontwikkeling
en het functioneren van wortelstelsels in dergelijke substraten, en de water- en
nutriëntenbehoefte van verschillende gewassen, afhankelijk van de groeipatronen
en ontwikkelingsstadia van deze gewassen en de klimatologische omstandigheden.
De kennis die wordt gegenereerd binnen dit programma kan bijdragen aan de
ontwikkeling van teeltsystemen, waarbij een optimale opbrengst en gewaskwaliteit wordt bereikt bij een minimale beïnvloeding van het milieu.
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1.

Projectnummer:

488

2.

Projecttitel:
Dynamiek van water en nutriënten in gesloten, recirculerende teeltsystemen, met name gebaseerd op zandbedden

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:

M. Heinen

5.

Projectmedewerkers:

P.A.C. Raats,J.A. de Vos, K. Rappoldt,
K. Harmanny, M. Lahmar (IB-DLO);
M. van Moolenbroek, C.de Kreij,
C.Sonneveld (PTG)

6.

Looptijd:

1991-1994

7.

Medefinancier(s):

DWT/NRLO Onderzoekprogramma Gesloten Bedrijfssystemen Glastuinbouw (NRLOOGBG), projectnummer 67

8.

Samenwerking:

PTG

9.

Doel van het onderzoek
Gesloten teeltsystemen bieden perspectieven voor een betere afstemming
van het aanbod van water en nutriënten op de behoeften van gewassen.
Voorbeelden van dergelijke systemen zijn zandbedden, voedingsfilm en
wortelstelselbevochtiging. Tot nu toe isde inrichting van dergelijke systemen
nogal empirisch. Voor de ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing
van fertigatiesystemen in de glastuinbouw is kennis nodig omtrent het
transport van water, nutriënten en gassen in natuurlijke en kunstmatige
substraten. Verder is kennis nodig over de ontwikkeling en het functioneren
van wortelstelsels in dergelijke substraten, en de groeipatronen en de
ontwikkelingsstadia van deze gewassen, en het kasklimaat.
Doel van het project is het formuleren en valideren van een simulatiemodel
voor de water-, nutriënten-, en gashuishouding in gesloten, recirculerende
teeltsystemen. Het uiteindelijke doel iste komen tot teeltsystemen waarmede gestuurd kan worden in de richting van een minimale input van grondstoffen, een kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig produkt, en een
minimale overlast voor het milieu.

10.

Werkplan
Het experimentele onderzoek met betrekking tot wortelverdeling van sla in
zandbedden dat in 1992 is uitgevoerd zal worden gepubliceerd (een tweetal
publikaties is gepland: 1:systeembeschrijving, 2: wortelverdeling).
Een aantal aanpassingen met betrekking tot de registratie van de totaal-

30
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waterbalans zal gerealiseerd moeten worden, en vervolgens via een experiment getest.
Het in 1992 ontwikkelde simulatiemodel voor stroming in onverzadigde
grond (FUSSIM2) zal uitgebreid worden met beschrijving van stroming in de
verzadigde grond en hysterese. Tevens zal een eerste aanzet gemaakt
worden tot inbrengen van conservatief nutriënten- en gas-(02/C02) transport.
In het voorjaar zal een éénmalig experiment worden uitgevoerd waarin in
detail de volgende zaken gemeten zullen worden: ruimtelijke verdelingen
van watergehalte, drukhoogte en zuurstof, waterbalans en nutriëntenbalans.
Al deze metingen zullen als basis moeten dienen voor validatie/verificatie
van het in ontwikkeling zijnde model.
De invloed van de temperatuur op de TDR-metingen, alsook de mogelijkheid
om met behulp van TDR de ECte meten zullen nader bestudeerd worden.
Calibraties in oriënterende metingen in de kas zullen hiertoe worden uitgevoerd.
De outflow-methode (zie ook werkplan project 473) zal verder operationeel
worden gemaakt. De eerste bevindingen zullen in een nota worden gerapporteerd.
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1.

Projectnummer:

417

2.

Projecttitel:
Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met een
eb/vloed-fertigatiesysteem

3.

Nummer DLO programma:

30

4.

Projectleider:

P.A.C. Raats

5.

Projectmedewerkers:

W. Otten (DLO-AIO)

6.

Looptijd:

1989- 1993
31-12-1993

7.

Medefinanciers:

DLO; NRLO Onderzoekprogramma
Gesloten Bedrijfssystemen Glastuinbouw
(NRLO-OGBG)

8.

Samenwerking:

PBN; LUW, Vakgroep Tuinbouwplantenteelt; SC-DLO

9.

Doel van het onderzoek
In de potplantenteelt wordt veel gebruik gemaakt van het zogenaamde
eb/vloed-fertigatiesysteem. Met dit geautomatiseerde systeem wordt voedingsoplossing van onderaf aan de potgrond toegediend. Het project is
gericht op het formuleren en valideren van een simulatiemodel voor de
water- en nutriëntenhuishouding in teelten gebaseerd op het eb/vloedfertigatiesysteem. Het uiteindelijke doel iste komen tot een teeltsysteem
waarmee gestuurd kan worden in de richting van minimale input van
grondstoffen, een kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig produkt, en
minimale overlast voor het milieu.

10.

Werkplan
Met uitzondering van een deel van de op het ACL (Algemeen Chemisch
Laboratorium) uit te voeren chemische analyses is het experimentele gedeelte van het onderzoek in 1992 afgerond. Rest nog een groot deel van de
modellering en het schrijven van een proefschrift bestaande uit een inleiding, zes hoofdstukken in de vorm van tijdschriftartikelen, en een algemene
discussie. De geplande inhoud van het proefschrift is als volgt:
I.
Introduction
II. The water balance of Ficusbenjamina grown on a flooded-bench fertigation system
III. The nutrient balance of Ficusbenjamina grown on a flooded-bench
fertigation system
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IV. Physical characteristics of a peat-based potting medium and their application in understanding the dynamic behaviour of water in potted plants
on a flooded-bench fertigation system
V. Chemical characteristics of a peat-based potting medium and nutrient
availability induced by a flooded-bench fertigation system
VI. Simulation of water extraction by potted plants and water uptake
induced by a flooded-bench fertigation system
VII. Simulation of dynamics of water and nutrients for potted plants induced
by a flooded-bench fertigation system
VIM. General discussion
IX. Summary
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

395

Fertigatie in de fruitteelt
3.

Nummer DLO programma:

30

4.

Projectleider:

P.A.C. Raats

5.

Projectmedewerkers:

J.A. de Vos, K. Boersma

6.

Looptijd:

1987-1993

7.

Medefinanciers:

8.

Samenwerking:

PFW; DWT (aanvraag ingediend door
PFWop 13-11-1992)
PFW;PTG

9.

Doel van het onderzoek
Bodemfysische en chemische processen: Het transport van water vanaf de
druppelpunten bepaalt direct de verdeling van het water en het transport van
nutriënten, en indirect de uitwisseling van gassen met de atmosfeer. Problemen welke aandacht vragen zijn uitspoeling van nutriënten, accumulatie van
zouten en anaërobie.
De opname van water en nutriënten: Hierbij gaat het in eerste instantie om
de invloed van fertigatie op de groei en de activiteit van het wortelstelsel en
vervolgens het effect op groei, produktie en vruchtkwaliteit, zowel tijdens de
aanloopfase als in een volproduktieve aanplant. Het uiteindelijke doel is het
nagaan van de mogelijkheid om door een gerichte keuze van wijze van
druppelen en samenstelling van de opgeloste meststof de vruchten, en daarna
de gevoeligheid voor fysiogene afwijkingen ("stip", "zacht") te beïnvloeden.

10. Werkplan
De projectmedewerker J.A. Kipp is op 31-01-1992 vertrokken naar het PTG.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Kipp in 1992 nog 50 mandagen zou
besteden aan dit project. Het PTG gaat er mee akkoord dat Kipp in 1993 nog
enige tijd zal besteden aan het publiceren van de resultaten van dit project.
De hoop isdat dit zal resulteren in een proefschrift.
Vanaf 20-01-1992 is de Zwitser dipl. Ing. (Agr.) F.Weibel een jaar te gast op
het PFWvoor onderzoek naar de waterhuishouding van appelbomen. Samen
met J.A. de Vos en K. Boersma van het IB-DLO maakt hij een studie van de
warmtebalansmethode voor het meten van de sapstroom in appelbomen. Het
bleek nodig te zijn een commercieel beschikbare sapstroommeter te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek zullen in 1993 worden uitgewerkt en
gepubliceerd.
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Op 13-11-1992 isdoor het PFW bij de DWT een aanvraag ingediend voor
verlenging van de aanstelling van Weibel. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd. Weibel zal tot 1-11-1993 op het PFWblijven.
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2.5. DLO-programma 36
Biologische bestrijding van plagen

Biologische bestrijding is, op langere termijn gezien, de meest duurzame methode
van gewasbescherming, vooral vanwege de zeer selectieve werking en het nagenoeg ontbreken van schadelijke neveneffecten.
Biologische bestrijding past daarom uitstekend in het huidige maatschappelijke
streven om het milieu te ontzien. In een groot aantal situaties in de Nederlandse
land- en tuinbouw zijn goede mogelijkheden voor biologische bestrijding aanwezig, maar hiervoor zal intensief onderzoek verder noodzakelijk zijn. Daarbij zijn
ook economische overwegingen noodzakelijk.
Het doel van het programma isom biologische bestrijding voor een zo groot
mogelijk aantal plagen verder te ontwikkelen door middel van methodologischstrategisch onderzoek.
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1.

Projectnummer:

1097

2.

Projecttitel:
Biologische bestrijding van het pre-infectieve stadium van het aardappelcysteaaltje Globodera pallida in de fabrieksaardappelteelt van
Noord-oost Nederland

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:

H. Velvis

5.

Projectmedewerkers:

P. Kamp

6.

Looptijd:

1992-1996

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek isom de potentiële bijdrage van antagonisten
van het vrijlevende pre-infectieve stadium van het aardappelcysteaaltje aan de
onderdrukking van de nematode te kwantificeren. Daartoe moet kennis
worden ontwikkeld op het gebied van de ecologie en effectiviteit van deze
antagonisten in het wortelmilieu van aardappel. In eerste instantie wordt de
aandacht gericht op schimmelantagonisten. Afhankelijk van de mogelijkheden
zullen eventueel ook andere antagonisten bij het onderzoek worden betrokken.

36

HLB,Assen

10. Werkplan
In 1992 iseen aantal nematofage schimmels geïsoleerd uit een 18-tal uiteenlopende grondsoorten. Deze collectie zal worden getest op de parasitering van
vrijlevende juvenielen (J2) van G.pallida. Tevens loopt er een proef waarin
geprobeerd wordt om schimmelantagonisten van vrijlevende juvenielen op te
hopen in een aantal gronden. Afhankelijk van de uitkomsten van deze proef
wordt een keuze gemaakt welke schimmels nader onderzocht zullen worden
als potentiële biologische bestrijders van het aardappelcysteaaltje. Vervolgexperimenten zullen in eerst instantie worden uitgevoerd in microcosmossen,
met of zonder aardappelplant. Daarin zullen de factoren worden onderzocht
die de groei, sporulatie en handhaving van de schimmels in de rhizosfeer
bepalen, en verder de effectiviteit in afdoding van J2's in situ en het uiteindelijke effect op de wortelpenetratie.
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2.6. DLO-programma79
Mestverwerking

Het programma Mestverwerking betreft onderzoek naar de technische en technologische mogelijkheden van mestverwerking, vooral op centraal niveau, en optimaliseren van de processen en proceslijnen.
De belangrijkste taak hierbij is het beschikbaar maken van fundamentele kennis
ten aanzien van processen in mest en de invloed van verwerkingstechnieken
daarop. In het verleden is onderzoek gedaan naar het vrijkomen van vluchtige
verbindingen uit mest tijdens het drogen onder atmosferische omstandigheden. In
verband met energiebesparende maatregelen wordt in de praktijk steeds vaker
droging onder verlaagde druk toegepast.
Beluchten van mestvloeistoffen maakt van veel integrale mestverwerkingssystemen
deel uit. Gebleken isdat de zuurstofoverdracht bij mestvloeistoffen aanmerkelijk
verschilt van de zuurstofoverdracht in rioolwater. Nauwkeurige getallen hieromtrent zijn vereist teneinde goede ontwerpparameters voor te bouwen mestbehandelingsinstallaties beschikbaar te krijgen.
Zowel het onderzoek alsmede de praktijk stellen steeds hogere eisen aan de
nauwkeurigheid van analysecijfers van mest en mestprodukten. Deze ontwikkeling
wordt veroorzaakt door enerzijds het gebruik van balansberekeningen als controle
van emissiecijfers en anderzijds door de belangstelling voor een mineralenboekhouding. Mest, afgezet via de mestbank, wordt momenteel beoordeeld aan de
hand van het drogestofgehalte. Deze parameter vertoont evenwel een grote
spreiding bij recent afgerond ringonderzoek. Daarenboven isdeze parameter voor
de akkerbouwer vanuit bemestingsoogpunt van geringe waarde. Doordat de mest
steeds vaker een behandeling ondergaan heeft, hetzij centraal hetzij op de
boerderij, wordt de relatie tussen drogestofgehalte en mineraleninhoud onzekerder. Een relatief eenvoudige bepalingsmethode voor de uit bemestingsoogpunt
belangrijke componenten isderhalve zeer wenselijk. Aangezien het om relatief
grote aantallen monsters gaat, dient naar methoden gestreefd te worden, die in
vergaande mate te automatiseren zijn.
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1.

Projectnummer:

410

2.

Projecttitel:
Thermofiele compostering van mestkoek: de invloed van de zuurstofspanning op de microbiële activiteit

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:

R.Oldenhuis

5.

Projectmedewerkers:

A. Vos,W.E. Willems

6.

Looptijd:

Tot half februari 1993

7.

Medefinancier(s):

PCLB en FOMA

8.

Samenwerking:

RUG

9.

Doel van het onderzoek
Het verkrijgen van fundamentele kennis over de effecten van de beschikbaarheid van zuurstof op de activiteit en de produktvorming van groepen microorganismen welke tijdens de thermofiele fase van (mestkoek)compostering
verantwoordelijk zijn voor de primaire afbraak van het substraat (i-e. eiwitten,
organische NPN-verbindingen, plantaardige celwandpolymeren), bij een over
het algemeen lage maar wisselende zuurstofspanning.
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Deze kennis moet leiden tot een meer gerichte sturing van het composteringsproces t.a.v. tijdsduur, energieverbruik, samenstelling van het eindprodukt,
NH3-emissie, etc.
10. Werkplan
Afronden van de twee hoofdlijnen in het onderzoek, nl.:
1) nitrificatie/denitrificatie-studies onder verschillende p0 2 -regimes,
2) isolatie en karakterisering van de verantwoordelijke micro-organismen.
Schrijven van publikatie(s) over de waargenomen thermofiele nitrificatie m.b.v.
de aanwezige mengpopulatie en evt. reincultures. (Eerste manuscript gereed
o.I.v. R. Pel.)
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2.7.DLO-programma 122
Klimaatverandering, landbouw en natuur

Aanleiding tot het programma isde toegenomen bezorgdheid dat de wereldwijde
stijging van de concentraties aan broeikasgassen (C02, CH4, CFK's) het klimaat op
mondiale en regionale schaal ingrijpend zal gaan beïnvloeden. Ook de stijging van
de zeespiegel wordt in verband hiermee als een bedreiging gezien. De snelheid
van een eventuele temperatuurstijging zal sterk bepalend zijn voor het uiteindelijk
effect. Veranderingen en aanpassingen vergen tijd, en deze zullen voor semi-natuurlijke ecosystemen trager verlopen dan voor agro-ecosystemen. Bossen en
vegetaties of ecosystemen met een lange levenscyclus zullen naar verwachting
sterker onder druk kunnen staan dan intensief gebruikte landbouwgronden.
De veranderingen in produktiviteit van de landbouw op nationale en internationale schaal, de gevolgen voor marktverhoudingen en de wereldvoedselproblematiek
zijn, tegen de achtergrond van de sterk groeiende wereldbevolking, van eminent
belang.
Hoewel alle theoretische studies bevestigen dat de emissies van broeikasgassen tot
een stijging van de mondiale temperatuur zullen leiden is de omvang en snelheid
waarmee dit op zal treden onzeker. Vooral op het gebied van regionalisering is
nog onvoldoende vooruitgang geboekt. Deze informatie is echter essentieel voor
effectenstudies op het gebied van landbouw en natuurlijke ecosystemen.
Het is duidelijk dat in de bovengeschetste context het klimaatonderzoek zich dient
te richten op het verkleinen van onzekerheden in de voorspelling van klimaatveranderingen en op verfijning naar de regionale schaal.Aan de hand hiervan kan
dan het onderzoek gericht worden op het vaststellen van de mogelijke effecten
ervan, en op het evalueren van beleidsopties en van de effectiviteit van (preventie- en aanpassings-) maatregelen. Tot het moment van het beschikbaar komen van
nauwkeuriger en betrouwbaarder geregionaliseerde klimaatmodelberekeningen
zal voor effectenstudies gebruik worden gemaakt van beste schattingen en
aanpassing van meerjarige meetreeksen van bestaande weerstations.
In Nederland is in 1990 een Nationaal Onderzoeks Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-MLK) van start gegaan. De Dienst
Landbouwkundig Onderzoek participeert in dit nationaal programma met het hier
beschreven deelprogramma DLO-122, dat zich primair richt op het beleidsterrein
van LNV. Naast onderzoek dat gesteund wordt vanuit het NOP-MLK, is ook
deelname in internationale programma's opgenomen.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

1094

Emissie van lachgas (N 2 0) uit grasland
3.

Nummer DLO-programma:

122

4.

Projectleider:

H.G. van Faassen

5.

Projectmedewerkers:

J. Bril, W.J.Chardon, C. Rappoldt,
P.A.C Raats,J.A. de Vos, K. Harmanny,
G. van der Boom

6.

Looptijd:

1992-1994

7.

Medefinanciers:

Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering

8.

Samenwerking:

LUW, Vakgroep Toegepaste Produktieecologie; NMI; (RIVM; Milieu en EnergieTNO)

9.

Doel van het onderzoek
kwantificering van de N20-emissie op grasland en van de achterliggende
verklarende factoren die deze emissies beïnvloeden;
ontwikkelen en toetsen van wetenschappelijke modellen die de N 2 0emissie uit grasland beschrijven;
aangeven hoe de N20-emissie beperkt zou kunnen worden door manipulatie van genoemde factoren (ontwikkelen van een managementmodel).
Bij het IB-DLO zal het accent liggen op het modelleren van de relevante
processen op veldschaal, met daarnaast het uitvoeren van hiervoor vereiste
metingen. Kennis isvereist van bodemchemische, bodemfysische en bodembiologische processen en van de micrometeorologie van grasland. Resultaten
van veldmetingen door het NMI e.a. en eigen metingen zullen de voor het
model vereiste parameterwaarden opleveren.

10. Werkplan
Inventarisatie van literatuur over modelleren van N20-emissie uit grasland.
Identificatie van submodellen en van procesparameters.
Bodemchemisch model CHARON uitbreiden met nitrificatie en denitrificatie.
Het maken van een bodemfysisch model voor transport van gassen in onverzadigde gronden.
Experimenteel werk zal zijn gericht op het kwantificeren van de zuurstofhuishouding van de bodem, met name het karakteriseren van de ruimtelijke
variabiliteit. Hiervoor worden zuurstofelektroden operationeel gemaakt,
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waarmee eerst in het lab en daarna in het veld zuurstofprofielen zullen
worden gemeten op plekken waar N20-emissie isgemeten; van die plekken
zullen, aanvullend op andere, noodzakelijke modelparameters, met name
bodemfysische, worden bepaald. Aanvullend op de emissiemetingen zullen
N 2 0-profielen in de bodem worden bepaald door het nemen van gasmonsters
op verschillende dieptes. Het IB-DLO zal medewerking verlenen aan aanvullende proeven voor het beantwoorden van specifieke vragen, waar nodig met
gebruikmaking van 15N (inzet van analysecapaciteit door het ACL van IB-DLO).
Hierbij wordt gedacht aan detailstudies van mest- en urineplekken en/of
mestinjectie.
Een en ander zal in nauw overleg met NMI en de vakgroep Toegepaste
Produktie-ecologie van de LUW worden afgestemd. Waar mogelijk zal ook
worden aangesloten bij andere graslandprojecten van IB-DLO (1061, 1073) en
van het CABO-DLO.
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1.

Projectnummer:

1070.8508

2.

Projecttitel:
Aanpassing van gewassen en meerjarige vegetaties aan een veranderend klimaat

3.

Nr DLO-programma:

122

4.

Project leider:

A. Gorissen

5.

Projectmedewerkers:

H. van de Beek, H.J. van Ginkel

6.

Looptijd:

1992-1994

7.

Medefinancier:

EG (ENVIRONMENT)

8.

Samenwerking:

CABO-DLO; AFRSC-Rothamsted Experimental Station (GB);AFRSC-Long Ashton
Research Station (GB); Institut Pflanzenbau, Bonn (D); AFRSC-lnstitute of Grassland and Environmental Research (GB);
PLECO-UIA, Antwerpen (B); INRA-SAM,
Clermont (F), IATA, Florence (I),CNRSCEFE, Montpellier (F)

9.

Doel van het onderzoek
Het terrestrische ecosysteem speelt een belangrijke rol in de koolstofcyclus,
omdat het zowel als 'source' en als 'sink' kan fungeren. Koolstof wordt via
fotosynthese vastgelegd in plantmateriaal en vervolgens getransporteerd naar
de bodem door middel van bladval en wortelturnover. Daarnaast komt
koolstof weer vrij in de atmosfeer via respiratie van de plant en de bodem.
Het doel van het project is een beter begrip te krijgen van het effect van een
verhoogd C0 2 -gehalte op de opname van koolstof door meerjarige planten,
het transport naar de bodem en het effect op de dynamiek van de bodemorganische stof. Dit is met name belangrijk omdat door een verhoogde
plantengroei ook meer stikstof nodig zal zijn. Deze informatie is noodzakelijk
om, met behulp van simulatiemodellen, uitspraken te kunnen doen over de rol
die een verhoogd CGygehalte in de atmosfeer speelt in de koolstof- en
stikstofcyclus in meerjarige ecosystemen.

10. Werkplan
In de loop van 1992 zal in samenwerking met project 1070.8505 een aantal
experimenten worden uitgevoerd in de ESPASbij twee CGygehaltes. Grassoort, grondsoort en bodemvochtgehalte zijn de factoren die mede in dit
onderzoek worden betrokken. Daarnaast wordt in het voorjaar van 1993 een
tweede decompositieproef ingezet, waarbij de afbraak van graswortels, die bij
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350 en 700 ppm C0 2 zijn opgekweekt, wordt gevolgd in de tijd. Dit experiment zal mogelijk in open-topkamers worden uitgevoerd, waarin grassen
worden opgekweekt bij 350 en 700 ppm C0 2 . Aan de invloed van de grassoort
en grondsoort op de afbraak wordt eveneens aandacht besteed.
Met behulp van het simulatiemodel van Verberne zal worden getracht de
uitkomsten van bovengenoemde experimenten te simuleren en de resultaten
te extrapoleren over een lange periode.
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1.

Projectnummer:

1070.8505

2.

Projecttitel:
De verdeling van koolstof over plant- en bodemcompartimenten
tijdens de groei van meerjarige planten bij een verhoogd C0 2 -gehalte
in de atmosfeer

3.

Nr DLO-programma:

122

4.

Project leider:

A. Gorissen

5.

Projectmedewerkers:

H.J. van Ginkel,J.J.M. Keurentjes

6.

Looptijd:

1990-1994

7.

Medefinancier:

NOP-Mondiale Luchtverontreiniging en
Klimaatverandering

8.

Samenwerking:

CABO-DLO

9.

Doel van het onderzoek
Het terrestrische ecosysteem speelt een belangrijke rol in de koolstofcyclus,
omdat het zowel als 'source' en als 'sink' kan fungeren. Koolstof wordt via
fotosynthese vastgelegd in plantmateriaal en vervolgens getransporteerd naar
de bodem door middel van bladval en wortelturnover. Daarnaast komt
koolstof weer vrij in de atmosfeer via respiratie van de plant en de bodem.
Het doel van het project iseen beter begrip te krijgen van het effect van een
verhoogd C0 2 -gehalte op het transport van koolstof in meerjarige planten
naar de bodem en het effect op de dynamiek van de bodem-organische stof.
Deze informatie is noodzakelijk om, met behulp van simulatiemodellen,
uitspraken te kunnen doen over de rol die terrestrische ecosystemen spelen in
de koolstofcyclus.

10. Werkplan
Het experiment met Douglasbomen dat in het najaar van 1992 is uitgevoerd
zal in 1993 worden uitgewerkt. Hierbij zal een 14C-koolstofbalans worden
opgesteld van het plant/bodem-systeem bij bomen die gedurende een maand
zijn opgekweekt onder 350 of 700 ppm C0 2 in de nieuwe ESPAS.In de loop
van 1992 zal in samenwerking met project 1070.8508 een aantal experimenten
worden uitgevoerd in de ESPASbij twee C02-gehaltes. Grassoort, grondsoort
en bodemvochtgehalte zijn de factoren die mede in dit onderzoek worden
betrokken. Daarnaast wordt in het najaar van 1992 en het voorjaar van 1993
een decompositieproef ingezet in de klimaatcellen, waarbij de afbraak van
graswortels, die bij 350 en 700 ppm C0 2 zijn opgekweekt, wordt gevolgd in
de tijd. Aan de invloed van grondsoort, temperatuur en bodemvochtgehalte
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op de afbraak, wordt eveneens aandacht besteed. Met behulp van het
simulatiemodel van Verberne zal worden getracht de uitkomsten van bovengenoemde experimenten te simuleren en de resultaten te extrapoleren over
een lange periode.
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1.

Projectnummer:

1059

2.

Projecttitel:
Effecten van C0 2 -toename en klimaatverandering op beboste oppervlakken die alleen via de neerslag water aangevoerd krijgen - effecten
op de bodemfauna

3.

Nummer DLO-programma:

122

4.

Projectleider:

L. Brussaard

5.

Projectmedewerkers:

P.J. Kuikman, H. van Ginkel

6.

Looptijd:

t/m 1994

7.

Medefinanciering:

EG (Milieuprogramma)

8.

Samenwerking:

LUW, Vakgroep Bodemkunde en Geologie; CABO-DLO; Norwegian Institute
for Water Research (N); Institute of Hydrology (UK); Universität Bayreuth (G);
University of Sheffield (UK)

9.

Doel van het onderzoek:
1. de effecten vaststellen van de bodemmeso- en -macrofauna op afbraak en
nutriëntenverlies van strooisel en nutriëntenopname door zaailingen van
bomen;
2. de veranderingen kwantificeren van de bodemfauna en door de bodemfauna beïnvloede processen als gevolg van toegenomen C0 2 en temparatuur.

10. Werkplan:
Twee typen experimenten worden voorzien: een veldexperiment en een
groeikamer/kas-experiment. De experimenten zullen worden uitgevoerd vanaf
september 1993 (veld) en april 1994 (groeikamer/kas). Voor het veldexperiment zullen strooiselzakjes worden gevuld met 10 g Ca//una-strooisel. De
strooiselzakjes zullen een maaswijdte hebben van 4 mm (deze geven toegang
aan de meso- en macrofauna) en 100 urn (deze geven nauwelijks toegang aan
de meso- en macrofauna). Alle strooiselzakjes zullen worden gedefauneerd bij
aanvang van het experiment. Gedurende het experiment zullen strooiselzakjes
worden verzameld om het volgende vast te stellen: gewichtsverlies, verlies aan
nutriënten (N, P, K, Mg en Ca), C:N ratio, lignine:N ratio en bodemmeso- en
bodemmacrofauna, onderverdeeld in functionele groepen om onderscheid te
kunnen maken tussen saprofage, fungivore en overige fauna. Het experiment
zal worden uitgevoerd onder verhoogd en normaal C0 2 en schone en vervuilde neerslag-omstandigheden in grote afgeschermde terreinen en in een
niet afgeschermd referentieterrein.
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2.8.DLO-programma 146
Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting

Het onderzoek is erop gericht bijdragen te leveren aan de ontwikkeling en
wetenschappelijke onderbouwing van duurzame landbouwsystemen in de tropen,
met name in West-Afrika en Zuid-Oost Azië. Hiertoe worden nutriëntenbalansen
van representatieve teelt- en bedrijfssystemen en het verloop van nutriëntenstromen in ruimte en tijd bestudeerd.
Een van de grootste problemen van de ontwikkelingslanden in de komende
decennia is om in de groeiende behoefte aan voedsel te kunnen blijven voorzien.
Tegen het eind van deze eeuw zal de wereldbevolking rond de zes miljard mensen
tellen, waarvan ongeveer 80% in ontwikkelingslanden zullen wonen. Om in de
voedselbehoefte van de bevolking te kunnen blijven voorzien, zou een toename
van de voedselproduktie van minimaal 4 % per jaar noodzakelijk zijn. Het bereiken
van dit doel zal een geweldige inspanning vereisen van zowel de ontwikkelde als
de ontwikkelingslanden. In veel gevallen zal daarbij naar een fundamenteel
nieuwe benadering van de landbouwmethoden moeten worden gezocht, omdat
veel van de landbouwsystemen in de tropen de grenzen van hun draagkracht
hebben bereikt en de produktiviteit van deze systemen eerder afneemt dan
toeneemt.
Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met en via ondersteuning van lokale of internationale onderzoeksinstellingen bij het bestuderen
van deze problemen.
Het onderzoek richt zich op nutriëntenbalansen van representatieve teelt- en
bedrijfssystemen, en op het verloop van nutriëntenstromen in ruimte en tijd.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verhogen van het rendement van
stikstofmeststoffen, de biologische stikstoffixatie door micro-organismen in
symbiose met vlinderbloemigen, en aan de rol van organische stof in verschillende
teelt- en bedrijfssystemen.
Het doel van het onderzoek is het beter begrijpen van de achtergronden van de
vaak lage efficiëntie waarmee nutriënten worden benut, hetgeen zowel economisch als ecologisch een probleem vormt. Op grond van dat begrip wordt gezocht
naar praktische mogelijkheden om de efficiëntie te verhogen.
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Projectnummer:

1008

2.

Projecttitel:
Assistentie aan het Bureau National des Sols (BUNASOLS), onderzoek
naar bodem-gewas relaties in Burkina Faso

3.

Nummer DLO-programma:

146

4.

Projectleider:

K.B. Zwart

5.

Projectmedewerkers:

J. Leenaars, G. Dijksterhuis

6.

Looptijd:

1991 - 1993

7.

Medefinancier(s):

DGIS

8.

Samenwerking:

DFCES, DCET en DLA van BUNASOLS (de
Directies Bodemvruchtbaarheid, Cartografie en het Laboratorium van het Bureau National des Sols), INERA (Institut
d'Etudes et de Recherches Agricoles)

9.

Doel van het onderzoek
Opstellen van interpretatienormen van bodemchemische en -fysische
parameters die correleren met de opbrengst van graangewassen in
Burkina Faso.
Verbetering van de toegankelijkheid en exploiteerbaarheid van de
cartografische produktie van Bunasols.
Door studie van water-nutriënten-opbrengst interacties in een topografische
context samen met het gebruik van traditionele bodemclassificaties wordt de
presentatie van verwachte graanopbrengst en oogstrisico als gevolg van
bemesting en/of waterbeheersing toegankelijker gemaakt.
Het verworven inzicht zal gebruikt worden om de promotie van landbouwkundige intensivering en landgebruiksplanning op dorpsschaal te steunen.
Een ander (impliciet) doel van het onderzoek isde versterking van de relatie
van BUNASOLS met het INERA.

10.

Werkplan
De technische en wetenschappelijke ondersteuning door het IB-DLO zal in
1993 afhangen van de afspraken die gemaakt zullen worden met het INERA
met betrekking tot een nauwere samenwerking én van de aanbevelingen die
de evaluatie van de eerste fase van het project in januari 1993 zal opleveren.
Het concept werkplan 1993 bevat echter dezelfde elementen als het plan

1992.
Traditionele bodemclassificaties worden bestudeerd, waaruit een representa76

tieve bodem-klimatologische zonering wordt gedestilleerd. Aan de hand van
deze zonering wordt een databank opgesteld. Deze bevat een algemene
bodemkarakterisering, gepubliceerde onderzoeksresultaten met betrekking
tot opbrengstverhogende effecten van bemesting en waterbeheersing én
inputfiles voor gewasgroei-simulatie.
Hiervoor is literatuurstudie en veldwerk nodig. In het veldwerk zal voornamelijk aandacht moeten worden geschonken aan de identificatie en hydrologische karakterisering van representatieve toposequenties. De mogelijkheden
t o t veldwerk hangen af van de onderhandelingen met het INERA (proefstations), het PATECORE (Duitse financiering) en het PNGT (Program National
de Gestion des Terroirs (Villageois)).
Met behulp van gewasgroei-simulatiemodellen wordt getracht om gepubliceerde proefresultaten te verklaren en te extrapoleren naar de geïdentificeerde bodem-klimatologische zonering.
Ten behoeve van de modelcalibratie zal in veldproeven de gewas- en wortelgroei van sorghum (millet en maïs) bestudeerd worden in afhankelijkheid
van de water-, stikstof- en fosforbeschikbaarheid gedurende het groeiseizoen. In de laboratoriumproeven zal de potentiële beschikbaarheid van
nutriënten bestudeerd worden. De laboratoriumproeven houden in: het
opzetten en uitvoeren van incubatieproeven, van potproeven en van de Pianalyse-methodologie.
Om met eventuele aanbevelingen aan te sluiten bij de werkelijkheid is
gepland om bij plattelandsontwikkelingsprojecten en landbouwkundige
voorlichtingsdiensten (CRPA; Centre Regionale de Promotion Agropastorale)
ervaringen en gegevens te inventariseren volgens de bodem-klimatologische
zonering (traditionele bodemclassificaties) welke betrekking hebben op de
effecten van bemesting en waterbeheersing op de graanproduktie. In
afhankelijkheid van de onderhandelingen met het DVA (Direction de Vulgarisation Agricole) (Wereldbank) kan het mogelijk zijn om de effecten van
bemesting en waterbeheersing op het verloop van de bodemvruchtbaarheid
te karakteriseren en te evalueren.

Ondersteunende activiteiten:
presentatie van de toepassing van gewasgroeimodellen in een topografische context tijdens 'la Onzième Réunion du Comité Ouest Africain de
Corrélation des Sols', Mali, 1993,
deelname van medewerkers van Bunasols (en INERA) aan een cursus voor
het gebruik van de toepassing van de simulatietechniek, binnen het
project PSSvoorjaar 1993,
verwerking tot publikaties van de vrijkomende gegevens van de veldproeven van 1992.
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1.

Projectnummer:

447

2.

Projecttitel:
Onderzoek naar bodem-gewasrelaties in Mali, assistentie aan het
Laboratoire d'Agro-Pédologie te SOTUBA

3.

Nummer DLO-programma:

146

4.

Projektleider:

G.H. Dijksterhuis

5.

Projektmedewerkers:

J. Hassink

6.

Looptijd:

1988-1996

7.

Medefinancier(s):

Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)

8.

Samenwerking:

KIT, Laboratoire d'Agro-Pédologie te
SOTUBA

9.

Doel van het onderzoek
Als subcontractant van het KIT in Amsterdam wordt technische en wetenschappelijke ondersteuning verleend aan de bodemkundige dienst van Mali
te Sotuba, in het kader van onderzoek naar bodem-gewasrelaties en het
opstellen van bemestingsadviezen.

10.

Werkplan
De technische en wetenschappelijke ondersteuning door het IB-DLO zal in
1993 vooral gericht zijn op het onderzoek naar de dynamiek van de organische stof in tropische gronden. Dit onderzoek zal in samenwerking met het
project Production Soudano-Saheliènne (PSS,IB446) worden uitgevoerd.
Hiertoe is in het voorjaar 1993 een missie gepland van J. Hassink.
Daarnaast zal worden geprobeerd om binnen de toposequentiestudies, zoals
uitgevoerd door het Laboratoire d'Agro-Pédologie, te komen t o t een praktische toepassing van gewasgroeimodellen. Er zal op 'la Onzième Réunion
du Comité Ouest et Centre Africain de Corrélation des Sols (WASCO)' in
januari 1993 in Mali een presentatie van de voorlopige resultaten worden
gegeven.
De toepassing van de simulatietechniek zal aandacht krijgen door middel van
een cursus die, binnen het project PSSin het voorjaar van 1993, zal worden
gegeven door medewerkers van het IB-DLO en het CABO-DLO. Hieraan zal
een aantal medewerkers van het Laboratoire d'Agro-Pédologie deelnemen.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel

446

PSS (Production Soudano Sahélienne)
3.

Nummer DLO-programma:

146

4.

Projectleider:

K.B. Zwart

5.

Projectmedewerkers:

P.de Willigen, W.J. Chardon, J. Hassink,
J.A. de Vos, G. Dijksterhuis, F. Meijboom,
R. Groot

6.

Looptijd:

1991 - 1995

7.

Medefinancier(s):

DGIS

8.

Samenwerking:

CABO-DLO; LUW; IER (Mali)

9.

Doel van het onderzoek
Het project als geheel is gericht op een beter begrip van de nutriëntenhuishouding en duurzaamheid van Sahel landbouwsystemen, gebaseerd op
dierlijke produktie.
De IB-bijdrage in dit project spitst zich toe op de organische-stof- en Phuishouding van de grond, en de beworteling en waterbalans als basis voor
opnamevoorspellingen via ondersteuning van meetmethoden in het veld en
via bijdragen aan de modelvorming.

10.

Werkplan
1. Organisatie van jaarlijkse 'Commission d'experts' op 16februari 1993 in
Haren, waar onder meer de diverse werkplannen worden besproken.
2. Nadere studie van P-adsorptie-isothermen en P-kinetiek; metingen in 1992
lieten zien dat desorptie-voorspellingen op basis van de adsorptiemetingen op deze gronden niet betrouwbaar zijn.
3. N-mineralisatie. Een experiment met 24 gronden is gestart in 1992 om Nmineralisatie, C0 2 -produktie en microbiële biomassa te meten na herbevochtiging. Deze proef levert enkele basisparameters op voor de Nbalansmodellen en kan gebruikt worden als referentie bij toekomstige
metingen in Mali. Een protocol voor zulke metingen wordt uitgewerkt.
4. Modelontwikkeling. In overleg met CABO-medewerkers in dit project
worden modules voor water-, N- and P-opname op basis van wortelgegevens ontwikkeld en gekoppeld aan modellen voor bovengrondse
groei van cowpea (niebe), grassen en bomen. De rol van mycorrhiza in de
P-opname dient nader gekwantificeerd te worden, bij voorkeur op basis
van te meten hyfenlengtes.
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5. Ondersteuning bij veldmethoden voor wortelonderzoek. In samenwerking
met drs. L. Spek (Rijks Universiteit Utrecht) wordt gewerkt aan een
methode om wortellengteschattingen te ontlenen aan diametergegevens
en wortelvertakkingspatronen (zie project 10320).
6. In 1993 zal de "warmtebalansmethode" ingezet worden voor het meten
van de sapstroom van wortels van bomen. Hiertoe zal in het begin van
1993 een Malinese onderzoeker een werkbezoek van zo'n twee maanden
aan het IB-DLO brengen om zo de theorie en experimentele vaardigheden
behorende bij deze methode te leren. Tevens zal dan aandacht geschonken worden aan het meten van watergehalten m.b.v. TDR, met name aan
de analyse van TDR-signalen.
Injuni-juli 1993 zal J.A. de Vos een werkbezoek aan Mali brengen om de
sapstroommetingen te helpen uitvoeren. Deze metingen moeten resulteren in een gezamenlijke publikatie.
7. Meting van biologische N 2 -binding via natuurlijke abundatie van 15 N, in
overleg met RUGroningen en Wye College (UK).
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1.

Projectnummer:

444

2.

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

3.

Nummer DLO-programma:

146

4.

Projectleider:

L. Brussaard

5.

Projectmedewerkers:

J. Henrot, H.G. van Faassen, M. van
Noordwijk, P.de Willigen, P.C. de Ruiter

6.

Looptijd:

1991-1994

7.

Medefinancier(s):

DGIS

8.

Samenwerking:

International Institute of Tropical Agriculture (UTA), Ibadan, Nigeria; Katholieke
Universiteit, Leuven, België; Tropical Soil
Biology and Fertility programme (TSBF),
Nairobi, Kenya

9.

Doel van het onderzoek
Algemeen doel:
Bijdragen aan een beter inzicht in de processen die bepalend zijn voor de
afbraak van plantaardige resten,voor de dynamiek van bodem-organische
stof en voor de circulatie van voedingsstoffen in relatie tot de duurzaamheid
van landbouwsystemen in de natte tropen.
Specifieke doelen:
- Inzicht verkrijgen in de afbraak van plantaardige resten (d.w.z. van
snoeisel van laanbomen die tussen het gewas groeien en van gewasresten
van dekvruchten), in hun verandering in kwaliteit en in bijdragen aan de
verschillende fracties van de bodem-organische stof;
- Inzicht verkrijgen in de rol van de bodemfauna in de verdeling van
koolstof en stikstof over de verschillende bodem-organische stoffracties;
- Inzicht verkrijgen in de lange-termijn bijdrage van de organische resten
aan de beschikbaarstelling van voedingsstoffen voor het gewas, d.w.z. in
de mineralisatiesnelheden van de verschillende bodem-organische stoffracties.

10.

Werkplan:
1. Produktie van 15N-gelabeld Acioa en Flemingia snoeisel (in Onne); toediening van het snoeisel aan proefvlakkken in het veld, waarop maïs en
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2.

3.

4.

5.

6.

cassave worden verbouwd (in Mbalmayo); volgen van de 15N in de gewassen en bodem-organische stoffracties.
Potproef met en zonder regenwormen om het effect van regenwormen
te onderzoeken op de verdeling van 15N van gelabeld F/em/'ng/'a-snoeisel
over organische-stof fracties in de grond en in excrementen van de
regenwormen (in Onne, met Onne-grond + regenwormen en met Ibadangrond + regenwormen).
Lysimeterproef in het veld om de effecten van regenwormen te onderzoeken op de mineralisatie en uitspoeling van 15N kationen uit gelabeld
F/em/ng/a-snoeisel (in Onne).
Veldexperiment gedurende twee jaar om de effecten van Mucuna en
Pueraria te onderzoeken op bodem-organische stoffracties, andere
bodemkarakteristieken (bijv. pH, N-totaal e.d.) en gewasproduktie in een
maïs/cassave teeltsysteem (in Ibadan, Onne en Mbalmayo: "degradatiesequentie").
Veldexperiment gedurende twee jaar om de geschiktheid van Mucuna en
Puerariate evalueren als dekvruchten in een maïs/cassave laanboomsysteem: biomassa, N-toevoer, recirculatie van kationen, beworteling,
effecten op bodemfauna (in Onne).
Identificatie van soorten kruiden en bomen die thans aanwezig zijn op
braakvelden van boeren op rijke en arme gronden in de buurt van
Mbalmayo en Yaoundé en evaluatie van hun gebruiksmogelijkheden in
termen van biomassa-produktie, vermeerdering, bewortelingspatroon, Nbinding, ophoping van kationen en bevordering van de bodemfauna.

De projecten 5en 6 zijn MSc-projecten, uitgevoerd door resp. een Nigeriaanse en
een Kameroenese student. Deze projecten zullen hopelijk aanwijzingen geven voor
veelbelovende onderzoeksrichtingen voor de verlenging van het IB/IITA-project,
zowel in wetenschappelijk opzicht als in termen van relevantie voor de kleine boer.
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1.

Projectnummer:

369

2.

Projecttitel:
Inrichting en uitrusting van laboratoria van bodem-, water-, en
gewasanalyse en gewasbescherming t.b.v. de Jordan Valley Authority, Jordanië

3.

Nummer DLO-programma:

146

4.

Projectleider:

K.W. Smilde

5.

Projectmedewerkers:

A. Lepelaar, J. Dijkstra, W. Boersma

6.

Looptijd:

1988-1993

7.

Medefinancier(s):

DGIS

8.

Samenwerking:

-

9.

Doel van onderzoek
Operationeel houden van de laboratoria door geregelde controle van de
apparatuur en opleiding van Jordaanse stafmedewerkers. Controle van
resultaten van grond- en gewasonderzoek d.m.v. uitwisselen van standaardmonsters (LUW). De laboratoria staan ten dienste van de bodemkartering,
het routine-onderzoek van irrigatiewater, en de diagnose van ziekten en
plagen.

10.

Werkplan
Het project wordt afgesloten nadat het eindrapport isvoltooid.
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2.9. DLO-programma 151
Mestbenutting

De aanleiding tot het onderzoek is het spanningsveld tussen het zoveel mogelijk
willen toedienen van dierlijke mest op landbouwgronden in verband met verkleining van het mestoverschot en anderszijds het minimaliseren van de ongewenste
milieu-effecten van het gebruik van dierlijke mest. Dit spanningsveld treedt op
omdat tengevolge van het toedienen van grote hoeveelheden mest de gewasbehoefte aan nutriënten overschreden wordt en de niet opgenomen nutriënten
daarna een negatieve werking kunnen uitoefenen in het milieu door uit- en
afspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Gezocht zal moeten worden naar
wegen waarbij dierlijke mest op een milieu- en teeltkundig verantwoorde manier
kan worden gebruikt in de landbouw. Hierbij is ook de wijze van toedienen van
belang, omdat bij oppervlakkig toedienen de kans groot isdat er substantiële
ammoniakvervluchtiging optreedt.
Doel van het onderzoek iste komen tot een betere benutting van in dierlijke mest
aanwezige nutriënten door landbouwgewassen. Dit is niet alleen vanuit bemestingsoogpunt gewenst, maar leidt ook tot vermindering van de ongewenste
milieu-effecten die aan het gebruik van dierlijke mest zijn verbonden. Het onderzoek is erop gericht de kennis omtrent de werking van nutriënten (met name
stikstof en fosfaat) afkomstig uit dierlijke mest te vergroten. Met deze kennis is
het mogelijk om te komen tot een betere afstemming van de bemesting op de
behoefte van gewassen aan nutriënten. Hierdoor zal de kans op nitraat- en
fosfaatuitspoeling verkleind worden. Het onderzoek zal ook antwoord geven op
de vraag of de ammoniakvervluchtiging na het toedienen van mest op landbouwgronden in voldoende mate iste beperken door technische maatregelen (wijze van
toediening, aanzuring van mest). Een derde doelstelling van het onderzoek is het
ontwikkelen van betrouwbare analysemethoden voor de samenstelling van de
mest. Dit isvan belang in verband met de economische en bemestende waarde van
de mest. Het onderzoek zal resulteren in verbeterde analysemethoden voor de
bepaling van het drogestofgehalte en het stikstof-, fosfor- en kaliumgehalte van
dierlijke mest.
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1.

Projectnummer:

1077

2.

Projecttitel:
Modelmatige kwantificering van het verloop van de stikstofminerali
satie op maïspercelen in afhankelijkheid van de organische bemesting toegepast in het verleden

3.

Nummer DLO-programma:

151

4.

Projectleider:

A.P. Whitmore

5.

Projectmedewerkers:

E.LJ. Verberne

6.

Looptijd:

1993-1993

7.

Medefinancier(s):

FOMA

8.

Samenwerking:

CABO-DLO

9.

Doel van het onderzoek
In het verleden zijn met name op maïspercelen grote hoeveelheden dierlijke
mest toegediend. Dit leidt tot een hoge stikstofmineralisatie op deze percelen. Mede hierdoor is de verwachting dat de nitraatuitspoeling niet aan de
voor de nabije toekomst gestelde milieunormen kan voldoen. Het onderzoek
is erop gericht de effecten van bemesting met organische mest in het
verleden op het stikstofleverend vermogen van de bodem te kwantificeren.
Resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt bij het opstellen van
milieu- en teeltkundig verantwoorde bemestingsstrategieën voor snijmaïs.

10.

Werkplan
Bestaande simulatiemodellen voor de stikstofhuishouding in de bodem
zullen worden gebruikt om de lange-termijn effecten van het toedienen van
organische mest op het stikstofleverend vermogen van de bodem te kwantificeren. Hierbij zullen diverse bemestingsscenario's worden doorgerekend
waarbij gebruik gemaakt wordt van schattingen van het gebruik van dierlijke mest in het verleden en de huidige "fosfaatnormen".
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1.

Projectnummer:

1049

2.

Projecttitel:
Ontwikkeling analysemethoden dierlijke mest. Deel 3: Organisch
gebonden stikstof

3.

Nummer DLO-programma:

151

4.

Projectleider:

J.Japenga

5.

Projectmedewerkers:

J. Hassink, HBO/BC

6.

Looptijd:

1992-1993

7.

Medefinanciers:

FOMA (goedgekeurd)

8.

Samenwerking:

IMAG-DLO;Werkgroep Bemonstering en
Analyse Dierlijke Mest

9.

Doel van het onderzoek
Het ontwikkelen van eenvoudig uitvoerbare, reproduceerbare analytischchemische methoden, waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen
(bio)chemisch gemakkelijk afbreekbaar en refractoir organisch gebonden
stikstof in grond en andere voor de landbouw belangrijke substraten.

10.

Werkplan
Door middel van gelpermeatiechromatografie (GPC) kan opgelost organisch
materiaal worden gescheiden in fracties die verschillen in deeltjesgrootte/molecuulgrootte. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat GPCvan een
bodem- cq. mest-extract goede mogelijkheden biedt om na te gaan in welke
molecuulgroottefractie organisch gebonden fosfaat zich voornamelijk
bevindt. Ditzelfde iswaarschijnlijk ook mogelijk voor organisch gebonden
stikstof. Indien de hypothese juist is dat de molecuulgrootte mede bepalend
isvoor de mate van biologische beschikbaarheid, dan zou GPCeen snelle
screeningsmethode voor deze biologische beschikbaarheid kunnen leveren.
Ook de binnenkort op het IB-DLO ter beschikking komende alternatieve
"field-flow fractionation" methode (FFF) (via project 1068) zou met GPC
vergelijkbare resultaten kunnen leveren.
Het voorgestelde schema voor de werkzaamheden binnen dit project is het
volgende:
Het bepalen van de biologische beschikbaarheid van stikstof uit verschillende soorten organisch materiaal (macro-organische stof, organische
stof gebonden aan kleideeltjes, microbiële biomassa etc).
Het maken van waterige extracten (bij variabele pH, zoutsterkte etc.)
van deze verschillende soorten organisch materiaal, waarmee (eventueel
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na voorconcentratie) met behulp van GPCdeeltjesgroottefracties worden verzameld. Hierin wordt stikstof bepaald.
Het zoeken naar GPC-fracties, die kunnen worden gecorreleerd aan een
hoge biologische beschikbaarheid van stikstof.
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1.

Projectnummer:

399

2.

Projecttitel:
Invloed van heterogene verdeling van geïnjecteerde drijfmest op de
fosfaatvoorziening van grasland

3.

Nummer DLO-programma:

151

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

M. van Noordwijk, J.W. Steenhuizen, G.
Brouwer

6.

Looptijd:

1987-1993

7.

Medefinancier(s):

FOMA

8.
9.

Samenwerking:
NMI
Doel van het onderzoek
Het onderzoek heeft t o t doel om inzicht te verkrijgen in de P- en K-werking
van geïnjecteerde mest. Door middel van onderzoek op praktijkpercelen
wordt getracht de betekenis van geïnjecteerde mest voor het bemestingsadvies vast te stellen. In ondersteunend en verklarend bemestings- en
bewortelingsonderzoek wordt de betekenis van de heterogene plaatsing van
dierlijke mest voor de plantevoeding nagegaan teneinde relaties te kunnen
vaststellen tussen diepte van plaatsing en afstand van de injectiesleuven voor
de ontwikkeling van gras.

10.

Werkplan
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een vakkenproef (IB 6546),
twee buizenproeven (IB 6601 en IB6602) en een incubatieproef (IB 6600).
Het experimentele deel van het onderzoek isafgesloten. Het samenvattend
verslag dat in ruwe vorm gereed iswordt, voorzover dat niet in 1992 voltooid is, in 1993 afgerond. De resultaten van het onderzoek worden voor
publikatie in het Netherlands Journal of Agricultural Science gereed gemaakt.
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2.10. DLO-programma 187
Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas

Het grote overschot aan stikstof in de Nederlandse landbouw door het hoge gebruik
van geïmporteerde krachtvoergrondstoffen en van kunstmest gaat gepaard met grote
verliezen aan stikstof naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en afspoeling) en
naar de atmosfeer (ammoniakvervluchtiging en denitrificatie).
Beleidsdoelstellingen in het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw,
de Derde Nota Waterhuishouding, het Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissie
van de Landbouw en het Rijn- en Noordzee Aktie Programma vragen om een
herziening van het gebruik van stikstof in de landbouw.
In het advies van de Commissie Stikstof aan de ministers van LNV, VROM en V&W is
aangegeven dat er bij een aantal gewassen (beweid grasland, snijmais, aardappelen
en een aantal vollegrondsgroenten; tezamen ongeveer 2/3e van het landbouwareaal
uitmakend) bij toepassing van de huidige stikstofbemestingsadviezen veel nitraat aan
het eind van het groeiseizoen in de bodem achterblijft. Dit is ongewenst omdat het in
de bodem achterblijvende nitraat in de herfst en winter kan uitspoelen naar het
grondwater. Er is dan ook dringend behoefte aan het ontwikkelen van zodanige
stikstofbemestingsadviezen voor deze gewassen dat er zonder al te grote opbrengstdervingen voldaan kan worden aan de door het beleid gestelde milieunormen.
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van de wetenschappelijke basis voor
het opstellen van stikstofbemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen (incl. snijmais),
grasland en vollegrondsgroenten. Deze adviezen dienen milieukundig en (zo veel als
mogelijk) teeltkundig verantwoord te zijn.
Teneinde in staat te zijn om dergelijke bemestingsadviezen te ontwikkelen dient de
kwantitatieve bijdrage van de relevante processen in de stikstofkringloop in bodem en
gewas op perceelsniveau bekend te zijn in afhankelijkheid van het teeltsysteem en
bijvoorbeeld de grondsoort. Hiertoe is in de eerste plaats meer kennis nodig op het
gebied van twee processen die zich in de bodem afspelen: mineralisatie/immobilisatie
van stikstof en denitrificatie.
Met behulp van simulatiemodellen waarin de afzonderlijke processen zijn opgenomen
kan de stikstofkringloop in bodem en gewas in zijn geheel beschreven worden en kan
op elk gewenst moment in het groeiseizoen (en daarna!) aangegeven worden of er bij
een bepaalde bemestingsstrategie stikstofverliezen naar het milieu optreden en of het
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gewas over voldoende stikstof kan beschikken. Als de modellen in staat zijn de
stikstofdynamiek in bodem en gewas voldoende nauwkeurig te beschrijven, kunnen zij
de basis vormen voor de opstelling van milieukundig en teeltkundig verantwoorde
stikstofbemestingsadviezen.
Er zullen kwantitatieve gegevens vergaard worden betreffende stikstofmineralisatie/
immobilisatie en denitrificatie in landbouwgronden. Tevens zullen simulatiemodellen
voor de beschrijving van de stikstofhuishouding in bodem en gewas (verder) ontwikkeld worden en beschikbaar komen voor het doorrekenen van bemestingsstrategieën.
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1.

Projectnummer:

1128

2.

Projecttitel:
Optimalisatie van de stikstofbenutting bij maïs door temporele en
ruimtelijke afstemming tussen beworteling en beschikbare stikstof

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

J.J.R. Groot

5.

Projectmedewerkers:

M. van Noordwijk, G. Brouwer, F. Meijboom

6.

Looptijd:

1992-1993

7.

Medefinancier(s):

FOMA

8.

Samenwerking:

PAGV; CABO-DLO

9.

Doel van het onderzoek
Maïs heeft in een jong groeistadium behoefte aan een hoog aanbod van
stikstof, hoewel de plant er op dat moment nog weinig van opneemt. De
hoge behoefte vindt zijn oorzaak in een lage effectiviteit van het wortelstelsel. De lage effectiviteit hangt vermoedelijk samen met een onvoldoende
afstemming tussen actieve wortels en nutriënten in ruimte en tijd. In de
praktijk wordt een hoog aanbod zeker gesteld door naast dierlijke mest ook
nog kunstmest te verstrekken. Bekend isechter dat maïs van de aldus
aangeboden stikstof slechts ongeveer de helft opneemt. De rest accumuleert
in de bodem en zal voor een gedeelte uitspoelen of door denitrificatie
verloren gaan. De hierdoor optredende milieubelasting isongewenst en
heeft tot gevolg dat het telen van maïster discussie staat.
Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of de stikstofbenutting door maïs
verhoogd kan worden door de stikstof in rijen nabij de maïsrij toe te dienen.
Hierbij zal de aandacht uitgaan naar de effecten van rijenbemesting op de
benutting van stikstof door het gewas en de hoeveelheid minerale stikstof
die na de oogst van de maïs in de bodem achterblijft.

10.

Werkplan
In 1993 zullen de resultaten van in 1992 in samenwerking met het PAGV
uitgevoerd experimenteel onderzoek worden verwerkt en verslagen. Het
experimentele onderzoek bestond uit een veldproef met snijmaïs op de
proefboerderij Haren. Hierin werden bij verschillende hoeveelheden en
wijzen van toediening van kunstmeststikstof intensieve metingen verricht aan
de wortelontwikkeling van het gewas, de verdeling van minerale stikstof in
de bodem (zowel horizontaal als vertikaal) en de stikstofopname door het
gewas.
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1.

Projectnummer:

1073

2.

Projecttitel:
Kwantificering en modellering van stikstofstromen op beweide graslandpercelen. A.3: kwantificering van de bijdrage van afgestorven
wortels en wortelexudaten aan stikstofmineralisatie/-immobilisatie

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

P.J. Kuikman

5.

Projectmedewerkers:

A.G.Jansen,J.H.van Ginkel

6.

Looptijd:

1992-1994

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

9.

Doel van onderzoek
De mineralisatie van stikstof en de beschikbaarheid van minerale stikstof voor
opname door de plant is een direct gevolg van de activiteit van de microbiële
biomassa in de bodem. De aanvoer van koolstof door de plant en zijn wortels
isvan groot belang voor de energievoorziening en groei van de microbiële
populatie. Koolstof wordt aangevoerd via exudatie (uitscheiding van organische verbindingen door de levende wortel) en via wortelsterfte. De koolstofaanvoer is afhankelijk van de voedingstoestand van de bodem. Een relatief
geringe verlaging van de toevoer van stikstof leidt waarschijnlijk tot een
verhoging van de produktie van wortels en mogelijk ook van wortelafgeleid
materiaal. Het gevolg iseen verhoogde immobilisatie van stikstof in
microbiële biomassa in de wortelomgeving. Een sterke verlaging van de
toevoer van stikstof leidt tot een sterke opbrengstvermindering. De aanvoer
van koolstof naar de bodem zal eveneens verminderen. Dit leidt
waarschijnlijk tot een lagere immobilisatiecapaciteit van de microbiële
biomassa voor stikstof. Het gevolg is een relatief hoge netto mineralisatie uit
bodem-organische stof.
De aanwezigheid van organische verbindingen in de dode wortel zorgt daar
voor een verhoging van de microbiële activiteit welke kan resulteren in
afbraak van bodem-organische stof en mineralisatie van stikstof. Indien het
substraat dat door de wortel wordt aangevoerd slechts een geringe hoeveelheid stikstof bevat, kan een verhoging van microbiële activiteit ook leiden tot
immobilisatie, vastlegging van stikstof in microbiële biomassa. Het is
aannemelijk dat langs graswortels tegelijkertijd zones waar mineralisatie en
zones waar immobilisatie van stikstof plaatsvindt voorkomen als gevolg van
een welhaast continue turnover van wortelbiomassa.

FOMA - Droevendaal project
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10.

Werkplan
De aanvoer van organische stof in de bodem als functie van het stikstofaanbod kan eenvoudig worden bepaald met behulp van de pulselabellingstechniek. Uitbreiding van de experimenten onder project 1070.8506 met bodems
die verschillen in bemestingsgraad isgewenst. In vervolg op experimenten in
1992 zullen in het laboratorium experimenten worden uitgevoerd naar de
relatie tussen microbiële groei en de beschikbaarheid van minerale stikstof
voor micro-organismen. De hypothese, dat micro-organismen in aanwezigheid van voldoende minerale stikstof wortelafgeleide verbindingen
prefereren boven bodem-organische stof, zal verder worden getoetst.
Aansluiting bij experimenten naar de afbraak van wortels in situ iszinvol (zie
1070.0). Met behulp van tracers kan worden bepaald of de omvang van de
stikstofbemesting van invloed isop de immobilisatie/mineralisatiecapaciteit
van micro-organismen.
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1.

Projectnummer:

1061

2.

Projecttitel:
Verhoging efficiëntie stikstofbemesting op zand-, klei- en veengrasland

3.

Nummer DLO-programma:

4.

Projectleider:

J. Hassink

5.

Projectmedewerkers:

A. Lahr-Renkema

6.

Looptijd:

1992- 1994

7.

Medefinanciering:

FOMA

8.

Samenwerking:

PR; NMI

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen, toetsen en het voor de
praktijk toepasbaar maken van een systeem van aangepaste N-bemesting per
snede (SANS). Het project beoogt de zeer grote variatie tussen bodemtypen
en tussen jaren in de behoefte aan stikstof te berekenen en te meten. De
benodigde stikstofbemesting wordt daarbij berekend aan de hand van de
voorspelde N-opname door het gewas, de N-levering door de bodem en
wordt gecorrigeerd voor de hoeveelheid door het gras benutbare minerale
stikstof in de grond. Een nevendoel van het onderzoek isom na te gaan
welke factoren verantwoordelijk zijn voor de lagere recovery van toegediende kunstmeststikstof bij veengronden.
Het IB-DLO-onderzoek richt zich op de inschatting van het stikstofleverend
vermogen van de bodems bij verschillende N-niveaus onder beweidings- en
maai-omstandigheden gedurende het groeiseizoen. Bij de veengrond wordt
onderzocht in hoeverre de lage recovery veroorzaakt wordt door het grote
vermogen van veel veengronden om stikstof te mineraliseren en door
tijdelijke of langdurige immobilisatie van minerale stikstof in de organische
stof of wortels.

10.

Werkplan
Het experimentele onderzoek dat in 1992 is uitgevoerd zal in een verslag
worden weergegeven.
Op de lokaties Zegveld (veengrond), Heino (zandgrond) en Lelystad
(zavelgrond) worden aan het eind van elke snede de mineralisatie en de
afbreekbaarheid van de organische stof bepaald door grond te incuberen in
het laboratorium en de toename in het gehalte aan minerale stikstof en de
C0 2 -produktie te meten. Op dezelfde tijdstippen wordt ook de omvang van
de microbiële biomassa bepaald.

187
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Grondkolommen die van dezelfde percelen zijn gehaald worden in de kas
gezet en de stikstofopname door het gras wordt bepaald. Deze opname
wordt vergeleken met de stikstofopname door het gras onder veldomstandigheden.
In een laboratoriumproef wordt de invloed van de vochttoestand op de Nmineralisatie en de afbraak van de organische stof in de veengrond
bepaald.
In een kasproef wordt met 15N gelabelde kunstmeststikstof (NH4 en N0 3 )
geïnjecteerd in ongestoorde kolommen van de veengrond. Door te volgen
waar de toegediende 15N zich bevindt (in minerale vorm, in de microbiële
biomassa, in de organische stof of in de plant) kunnen de immobilisatie-,
nitrificatie- en mineralisatiesnelheid en de opnamesnelheid door het gras
gemeten worden. Het NMI zal meten welk deel van de toegediende N
denitrificeert.
In 1993 zullen ook arme en rijke veengronden bemonsterd worden om de
variatie in N-leverend vermogen bij veengronden te bepalen. Het N-leverend
vermogen wordt bepaald door in het veld en in de kas de N-opname te
meten op onbemeste veldje of in onbemeste grondkolommen. De N-opname
door het gras wordt vergeleken met de N-mineralisatie tijdens incubatie. De
kwaliteit van de organische stof in de verschillende veengronden wordt
chemische en fysisch gekarakteriseerd.
Tenslotte wordt er aandacht besteed aan het gedrag van Nonder mest- en
urineplekken.
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1.

Projectnummer:

1046

2.

Projecttitel:
Nitraatbepaling in de bodem als instrument voor het te voeren
stikstofbeleid

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

W. J.Corré

5.

Projectmedewerkers:

A. Lepelaar,
Noordwijk,

6.

Looptijd:

1992- 1993

7.

Medefinanciers:

FOMA

8.

Samenwerking:

CABO-DLO

9.

Doel van het onderzoek
Doel van dit onderzoek iste komen tot een nadere onderbouwing van de
adviezen van de Commissie Stikstof op het gebied van de hoeveelheid
minerale stikstof die in het najaar in de bodem aanwezig mag zijn om te
voorkomen dat nitraat uitspoelt naar het grondwater. Het onderzoek iser
ook op gericht hoofdlijnen te verschaffen over de bemonstering van percelen
en behandeling en analyse van grondmonsters voor de bepaling van de
hoeveelheid minerale stikstof.

10.

Werkplan
In 1993 zullen de door verschillende medewerkers in 1992 verzamelde
basisgegevens worden geïntegreerd en verwerkt in een gezamelijk met
CABO-DLO te schrijven eindrapportage.
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Nadere onderbouwing van grenswaarden voor de hoeveelheid minerale
bodemstikstof in de herfst.
1-1. De relatie tussen het stikstofbemestingsniveau, het gewas, de grondsoort en het weer, en de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem
bij de oogst.
1-2. De relatie tussen de hoeveelheid minerale bodemstikstof in de herfst
en de nitraatuitspoeling gedurende de winterperiode.
1-3. De ruimtelijke variabiliteit van de hoeveelheid minerale bodemstikstof in de herfst.
1-4. Het verloop van de hoeveelheid minerale bodemstikstof gedurende
de herfst.
1-5. Vaststellen van milieukundig verantwoorde grenswaarden voor de
hoeveelheid minerale bodemstikstof in de herfst.
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2. Het opstellen van richtlijnen voor de bemonstering van percelen en
behandeling en analyse van grondmonsters voor de bepaling van de
hoeveelheid minerale stikstof.
2-1. Onderzoek naar de wijze van het nemen van grondmonsters voor de
bepaling van de hoeveelheid minerale stikstof.
2-2. Onderzoek naar de wijze van bewaren van grondmonsters voor de
bepaling van de hoeveelheid minerale stikstof.
2-3. Onderzoek naar de analysemethode voor de bepaling van minerale
stikstof in grondmonsters.
Het project zal omstreeks mei 1993 worden afgesloten.
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1.

Projectnummer:

1032

2.

Projecttitel:
Raamproject wortelecologisch onderzoek

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

M. van Noordwijk

5.

Projectmedewerkers:

G. Brouwer, F. Meijboom, H. Koning, P. de
Willigen, P.A.I. Ehlert

6.

Looptijd:

1992-1996

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Een van de centrale onderzoeksterreinen voor het IB-DLO is het mogelijke
conflict tussen het voor goede gewasgroei benodigde, en het qua milieunormen toelaatbare nutriëntenaanbod. Het conflict iste verkleinen door een
vergroting van de efficiëntie van meststoffenverbruik via een betere afstemming qua hoeveelheid, tijd en plaats van het nutriëntenaanbod op de
behoefte van het gewas. De wortelontwikkeling en het functioneren van het
wortelstelsel onder praktijkomstandigheden dient in samenhang met de
mogelijkheden van Stoffentransport onderzocht te worden. De geometrie
van het wortel-grondsysteem, in samenhang met de bodemstructuur bepaalt
de 'opnamerest' die voor voldoend snel diffusief transport nodig is, maar die
potentieel bijdraagt aan verliezen naar het milieu. Het tijdsverloop van de
opname en de wortelontwikkeling is daarbij ook van belang. De effectieve
bewortelingsdichtheid wordt bepaald door de totale beworteling, het
bewortelingspatroon in samenhang met bodemstructuur, de mate van
wortel-grondcontact, de aanwezigheid van wortelharen en mycorrhizavorming. De dynamiek van wortelgroei en sterfte kan onder veldomstandigheden worden gemeten met behulp van mini-rhizotrons.

CABO-DLO; RUU-Vakgroep Bioinformatica;
gastmedewerkers

Binnen dit raamproject wordt gewerkt aan verbetering van de methoden
voor wortelecologisch onderzoek en aan de verfijning van de modelbeschrijving.
10.

Werkplan
1. Gedurende zes maanden zal een gastmedewerker (Jaroslaw Potarzycki,
Universiteit van Poznan, Polen) meewerken in een verkennende studie
naar de rol van organisch fosfaat bij de plantevoeding en de mogelijk100

heden dit in de bestaande P-opnamemodellen te integreren. Onder
begeleiding van P.A.I. Ehlert en P.de Willigen en in samenwerking met de
Afd. Bodemchemie zal de P-opname bij aanwezigheid van diverse
organische P-vormen worden vergeleken met die van een fysisch model
(ijzerhydroxide-papier in aanwezigheid van fosfatase).
2. Ontwikkeling en toetsing van een nieuwe methode om wortelvitaliteit te
kwantificeren via elektrisch geleidingsvermogen, eventueel in samenhang
met meting van de opname-activiteit langs de lengteas van wortels.
3. Invoering en verdere ontwikkeling van geautomatiseerde meting van
wortellengte en diameter aan uitgespoelde monsters, in samenwerking
met A. Smit, CABO-DLO.
4. Verbetering en publikatie van een handleiding (Nederlands, Engels, Frans)
voor wortelecologisch onderzoek onder veldomstandigheden en de bijbehorende dataverwerking; deze beschrijving dient ook als voorbereiding
op de Sterlab-aanvraag en een bij het AIR-programma ingediend voorstel
(samen met S.van der Geijn, CABO-DLO) voor afstemming van methoden
van wortelonderzoek.
5. Nadere analyse van een aantal mini-rhizotron-series om de mogelijke
verplaatsing en verstoring van de wortelgroei te beoordelen.
6. Verdere ontwikkeling, toetsing en publikatie van een methode om op
grond van wortelvertakkingspatronen de wortellengte te schatten uit
diametermetingen (samenwerking met L. Spek, RU Utrecht, Vakgroep
Bioinformatica).
7. Publikatie van metingen van de Root Position Effectivity Ratio (Rpg,.) in
samenwerking met Dr. Haberle (gastmedewerker uit Tsjecho-Slowakije in
1992).
8. Oriëntatie op meetmethoden voor mycorrhiza-hyfenlengte.
9. Meting wateropname door 'kunstworteis' ter controle van gebruikte
modellen.
10. Meting puntdichtheid op slijpplaten ter controle van de stippenkaartmethode in het veld; oriëntatie op simpele inbeddingstechnieken en slijpplaten.
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1.

Projectnummer:

1030

2.

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

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

P.de Willigen

5.

Projectmedewerkers:

geen

6.

Looptijd:

1992- 1996

7.

Medefinanciers:

-

8.

Samenwerking:

CABO; LUW, V
Plantevoeding

9.

Doel van het onderzoek
Expertise-ontwikkeling op het gebied van modellering van fysische,
chemische en biologische processen in de grond en van opname van water en
nutriënten door gewassen.

10.

Werkplan
Het twee-dimensionaal model van onverzadigde waterstroming, waaraan
samen met M. Heinen van de afdeling Bodemfysica is gewerkt, is gereed
gekomen. Naar verwachting zal dit model binnen de afdeling Bemesting en
Plantevoeding tenminste in twee projecten toegepast worden: in project 446
(PSS-project) en in project 450 (N-stromen in de vollegrondsgroenteteelt).
Binnen project 1030 zullen de werkzaamheden aan dit model zich toespitsen
op verdere uitbreiding. In de eerste plaats zal aandacht besteed worden aan
verzadigde stroming zodat ook stroming onder het grondwater, en de ligging van het freatisch vlak berekend kunnen worden. Daarnaast ligt het in
de bedoeling oriënterende berekeningen te maken over de consequenties
van hysterese in de waterretentiekarakteristiek.
Het nutriënten-opnamemodel zal verder uitgebouwd (van een- naar tweedimensionaal) en verfijnd worden (opnemen van de rol van mycorrhiza). Dit
model zal eveneens gebruikt worden binnen de projecten 446 en 450, en
voorzover het P-opname betreft, binnen een nieuw project dat in samenwerking met CABO-DLO en LUW in 1993 opgezet zal worden.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

1027

Kwantificering N-mineralisatie (raamproject)
3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

A.P. Whitmore

5.

Projectmedewerkers:

6.

Looptijd:

7.

Medefinancier(s)

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
De beschikbaarheid voor planten van stikstof in de bodem isafhankelijk van
veel op elkaar inwerkende factoren. In het bijzonder isze afhankelijk van
biologische, maar ook van chemische en fysische processen. De combinatie
van mate van belangrijkheid en de wijze waarop de factoren met elkaar
samenhangen belemmeren tot nu toe het doen van nauwkeurige voorspellingen omtrent de beschikbaarheid van stikstof. De beschikbaarheid van
stikstof is niet alleen belangrijk omdat boeren moeten zorgen voor genoeg N
voor hun gewassen, maar ook in verband met het gevaar van milieuproblemen, zoals bodemverzuring en vervuiling van drinkwater en oppervlaktewater door nitraat en aantasting van de ozonlaag door N 2 0. In dit project
wordt onderzocht hoe stikstof beschikbaar komt in de bodem, welke factoren het vasthouden of verlies ervan beïnvloeden, de achtergrond van
processen die bij verlies een rol spelen en de bijdrage van elk proces afzonderlijk. Een dergelijk project omvat zowel modelmatige als experimentele
werkzaamheden.

10.

Werkplan
Experimenteel werk uit voorgaande jaren heeft reeds veel informatie
opgeleverd om de bovenstaande problemen op te lossen. Een eenvoudig
model van de stikstof-turnover isaangepast om de mineralisatie en immobilisatie van gewasresten te simuleren. De optimale parameters voor dit model
zullen worden gezocht met behulp van een minimisatie-techniek welke
computerberekeningen vergelijkt met actuele gegevens, terwijl voortdurend
systematisch de modelparameters gevarieerd worden. Wanneer de optimale
parameters zijn gevonden zullen deze worden gecombineerd met een
simulatiemodel voor uitspoeling. Tegelijkertijd zullen voor het uitspoelingmodel de parameters die betrekking hebben op de bewegingen van nitraat
uit de bodem geoptimaliseerd worden met behulp van een experimentele

1992-1996
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data-set. Parameterwaarden voor klei en zand, voor grof- en fijngehakte
gewasresten van zeer uiteenlopende oorsprong zullen worden gebruikt om
te onderzoeken hoe algemeen toepasbaar het model is.Samen met bodemchemici zal het vrijkomen van andere nutriënten, zoals kalium, dat een
belangrijk bestanddeel vormt van celmateriaal, uit gewasresten worden
onderzocht en gemodelleerd. Op die manier wordt de afbraak van gewasresten op een directe wijze benaderd, wat beter isdan de indirecte benadering
via het verschijnen van minerale stikstof in de bodem. De lignine-, celluloseen hemicellulose-fracties van gewasresten zijn bepaald en deze kwaliteitsparameters zullen eveneens worden gebruikt om de verschillen in afbraaksnelheid van diverse gewassen te verklaren. Omdat dit stikstof-turnover-model
naast stikstof ook het gedrag van koolstof in de gaten houdt, is het mogelijk
het verloop van andere nutriëntencycli en denitrificatie te volgen, omdat
deze ook van de koolstofhuishouding afhangen. Daardoor zal dit project
nauwe banden met andere projecten ontwikkelen.
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1.

Projectnummer:

1025

2.

Projecttitel:
Denitrificatie (raamproject)

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

W.J. Corré

5.

Projectmedewerkers:

-

6.

Looptijd:

1992- 1996

7.

Medefinanciers:

-

8.

Samenwerking:

PR;CABO-DLO

9.

Doel van het onderzoek
Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een beter inzicht in het kwantitatieve belang van denitrificatie in de stikstofhuishouding van agro-ecosystemen.
Denitrificatie kan in het groeiseizoen leiden tot het verloren gaan van voor
de plant beschikbare stikstof, na het groeiseizoen vooral tot een vermindering
van de hoeveelheid uitgespoelde stikstof. Daarnaast kan bij denitrificatie N 2 0
gevormd worden; dit iseen broeikasgas dat tevens betrokken is bij de
afbraak van ozon in de stratosfeer.
Binnen het project wordt zowel onderzoek verricht naar directe kwantificering van denitrificatie en N20-emissie als naar de betrouwbaarheid en de
mogelijkheden tot verbetering van de bestaande meetmethoden.

10. Werkplan
In 1993 zal het onderzoek, dat in 1992 is gestart, naar denitrificatie in beweid
grasland en het specifieke belang van mest- en urineplekken hierin voortgezet worden.
De nadruk zal liggen op het kwantificeren van de effecten van het stikstofbemestingsniveau en het bodemtype (textuur en hydrologie) op de denitrificatie
in mest- en urineplekken.
Het onderzoek zal uitgevoerd worden op proefvelden waarop tegelijkertijd
intensieve metingen aan andere processen in de stikstofhuishouding worden
uitgevoerd, zoals stikstofmineralisatie en stikstofopname door het gras (zie
ook project 1061).

105

1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Invloed van bodemverdichting op de mineralisatie, de wortelbiomassa
en -turnover en de recovery van kunstmeststikstof

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

J. Hassink

5.

Projectmedewerkers:

M. van Noordwijk, G. Brouwer, J. Bloem,
L. Bouwman, M. Vreeken-Buijs, A. Vos, A.
Lahr-Renkema

6.

Looptijd:

1992- 1993

7.

Medefinanciering:

8.

Samenwerking:

1024

IMAG-DLO

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre bodemverdichting de
mineralisatie, de afbraak van de organische stof, de wortelbiomassa en
-turnover en de recovery van toegediende kunstmeststikstof beïnvloedt.
In het project wordt in detail gekeken naar de relatie tussen poriënsamenstelling van de grond en de biomassa aan bacteriën, schimmels, protozoën,
nematoden, springstaarten, mijten en regenwormen.
10. Werkplan
Het experimentele onderzoek isafgesloten en zal worden gerapporteerd in
twee wetenschappelijke publikaties samen met W. Arts van het IMAG-DLO.
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1.

Projectnummer:

1019

2.

Projecttitel:
Ontwikkelling N-adviesmodellen

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

A.P. Whitmore

5.

Projectmedewerkers:

-

6.

Looptijd:

1992- 1996

7.

Medefinancier(s)

BLGG

8.

Samenwerking:

BLGG; 1RS;NMI

9.

Doel van het onderzoek
Computermodellen worden nu reeds enige jaren in het landbouwkundig
onderzoek gebruikt. Het doel van dit project is om te bezien of modellen die
gebruikt worden voor de stikstofcyclus kunnen worden toegepast door het
bedrijfsleven voor het verbeteren van de kwaliteit van N-bemestingsadvisering, de efficiëntie van de adviesverstrekking, of beide. Een belangrijk aspect
van dit werk isdat de nu gebruikte systemen voor het geven van stikstofbemestingsadviezen afhankelijk zijn van kostbare, tijdrovende metingen, die
slechts beperkte momentopname-informatie leveren over de hoeveelheid
stikstof die beschikbaar isvoor het gewas. Modelleren zorgt voor een
verbetering omdat het goedkoop is, snel en gemakkelijk in het gebruik (bij
gebruikersvriendelijke modellen) en bovendien kunnen zo vaak als gewenst
voorspellingen worden gedaan. Gezien deze voordelen is het wellicht
verbazingwekkend dat computermodellen niet reeds nu al meer door de
industrie worden gebruikt. De reden hiervoor iswaarschijnlijk dat de nu
ontwikkelde modellen niet altijd even gemakkelijk te gebruiken zijn en zo nu
en dan geweldig foute voorspellingen geven; zowel modelbouwers als de
industrie zijn daarom terughoudend geweest om de potentiële mogelijkheden van computermodellen in praktijk te brengen. Dit project heeft adviesverstrekkers een aangepast computermodel in handen gegeven. Devoorspellingen ervan zullen elke maand gedurende de winter gecalibreerd worden
met behulp van gegevens van 15 referentieveldjes.

10. Werkplan
Het BLGGverzamelt op dit moment de weersgegevens die gebruikt worden
voor het testen van het computermodel. In de eerste plaats die van de winter
van 1991-1992, vervolgens die van de winter 1992-1993, wanneer de gegevens
beschikbaar komen van de referentieveldjes. Er isvoor het BLGG een
gebruikersvriendelijke versie van het model gemaakt, voorzien van een
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grafische uitvoer, maar ongetwijfeld zullen er nog aanpassingen voor
eventuele klanten noodzakelijk zijn. Het plan is om zorgvuldig te onderzoeken hoe het model de situatie op referentieveldjes nabootst, wanneer de best
beschikbare modelparameterwaarden worden gebruikt, zoals pF-curves,
bodembeschrijvingen, minerale-N-metingen, dagelijkse weersgegevens, etc.
Wanneer deze simulaties blijken te voldoen, zal het model verder worden
vereenvoudigd en goedkoper gemaakt voor toekomstig gebruik. De gevoeligheid van het model ten opzichte van de nauwkeurigheid van de invoergegevens zal worden onderzocht, evenals de gevolgen ervan voor het gebruik in
de praktijk. Dit betekent niet alleen slechts het vervangen van dure
onderdelen zoals pF-metingen door getallen uit een Soil Survey database,
maar ook onderzoek naar de gevoeligheid van effecten van de afstand van
weerstations tot de referentie-plaatsen en de gevoeligheid voor uitspoeling in
de winter met betrekking tot variaties in het weer.
Het IB-DLO isverantwoordelijk voor een aantal referentieveldjes en zal
doorgaan met het meten op deze plaatsen en de gegevens naar BLGG sturen.
1RS en NMI, die ook verantwoordelijk zijn voor een aantal referentieveldjes,
zullen op de hoogte worden gehouden van de voortgang en zullen behulpzaam zijn bij het verwerken van de resultaten van de experimenten. Wanneer
het model uiteindelijk wordt gebruikt om de advisering te ondersteunen,
zullen de voorspellingen ieder jaar gecalibreerd worden met behulp van
actuele meetgegevens van referentieveldjes om ernstige afwijkingen te
voorkomen.
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1.

Projectnummer:

450

2.

Projecttitel:
Kwantificering en modellering van nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt.

3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

A.P. Whitmore

5.

Projectmedewerkers:

P.de Willigen, H. Niers, M. van
Noordwijk, G. Brouwer, F. Meijboom

6.

Looptijd:

1991 - 1994

7.
8.

Medefinanciers:
Samenwerking:

DWT
CABO; LUW, Vakgroep Agronomie; PAGV

9.

Doel van het onderzoek
Dit project is een onderdeel van het GPP-project "Nutriëntenstromen in de
vollegrondsgroenteteelt". De doelstellingen van het project omvatten:
- de kwantificering van de behoefte aan nutriënten van het gewas, in relatie
tot gewassoort, teeltwijze, produktieniveau en kwaliteit;
- het vaststellen van de benutting van stikstof, mede met het oog op het
nitraatgehalte, in afhankelijkheid van het bemestingsregime (hoeveelheid,
tijdstip), gewaseigenschappen en groei-omstandigheden;
- het kwantificeren van de stikstofdynamiek in de bodem bij uiteenlopende
bemestingsniveaus en toevoer van oogstresten;
- het ontwikkelen van modellen ter beschrijving van nutriëntenstromen in
bodem en gewas om daarmee effecten van teelt en bemestingsstrategieën
door te kunnen rekenen met betrekking tot opbrengst, kwaliteit en
nutriëntenemmissies van vollegrondsgroentegewassen.
De bijdrage van het IB aan het onderzoek bestaat uit vier onderdelen:
1. onderzoek naar vrijkomen van stikstof uit gewasresten (A.P. Whitmore),
2. het simuleren van de opname van nitraat en water (P.de Willigen),
3. het verrichten van wortelonderzoek (M. van Noordwijk, G. Brouwer en F.
Meijboom),
4. literatuuronderzoek (H. Niers).

10. Werkplan
1. Vrijkomen van stikstof uit gewasresten
In 1993 zullen de gegevens van de incubatieproef, die in 1992 is afgerond,
gebruikt worden voor validatie en calibratie van een simulatiemodel.
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2. Het simuleren van de opname van nitraat en water
Aan het twee-dimensionale model voor stroming van water in onverzadigde grond zullen modules toegevoegd worden, die transport van nitraat,
opname van water en nitraat, en groei van het wortelstelsel beschrijven. Er
zal in samenwerking met de CABO-collega's Smit en Van de Werff
aandacht besteed worden aan bovengrondse groei en zullen rhizotronproeven doorgerekend worden. Voorts zal aandacht besteed worden aan
de evaluatie van bemestingsstrategieën.
3. Wortelonderzoek
De resultaten van de bemonsteringen zullen uitgewerkt worden. De 15 Nproef betreffende N-opname van prei zal worden afgerond en de resultaten zullen worden uitgewerkt.
4. Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek t.a.v. stikstofbemesting van spinazie zal komend
jaar worden afgerond in de vorm van een rapport.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

388

Stikstofmineralisatie in graslandgronden
3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

J. Hassink

5.

Projectmedewerkers:

A. Lahr-Renkema

6.

Looptijd:

1988- 1993

7.

Medefinanciering:

FOMA

8.

Samenwerking:

INRA-Versailles en INRA-Laon

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het kwantificeren van stikstofmineralisatie in
graslandgronden. Er wordt met name gekeken naar de effecten van bodemtextuur en -structuur op de snelheid van stikstofmineralisatie en de afbraaksnelheid van de organische stof. Verschillen in mineralisatiesnelheid worden
gerelateerd aan verschillen in de omvang en C:N-verhouding van de microbiële biomassa, verschillen in de begrazingsdruk door de bodemfauna en
verschillen in de kwaliteit van de organische stof. Door gebruik te maken van
met 15N gelabeld materiaal wordt het gedrag van kunstmeststikstof,
urinestikstof en drijfmeststikstof bestudeerd.
10. Werkplan
Het experimentele onderzoek is in 1992 afgesloten en zal worden gerapporteerd in een eindverslag voor het FOMA en in een proefschrift. Het contact
met de INRA instituten in Versailles en Laon met betrekking tot de localisatie
van organische stof en bacteriën en de vergelijking van experimenten waarbij
15
N gebruikt is zal worden voortgezet.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

377

Turnover van 'jonge' organische stof in de bodem
3.

Nummer DLO-programma:

187

4.

Projectleider:

A.P. Whitmore

5.

Projectmedewerkers:

F. Matus

6.

Looptijd:

1990-1994

7.

Medefinancier(s)

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Dit onderzoeksproject moet resulteren in een proefschrift van F. Matus. Het
doel van het onderzoek is het kwalificeren en kwantificeren van de turnover
van 'jonge' organische stof in de bodem. Wanneer de gewasresten worden
afgebroken, vertoont de meeste Cen N uit die gewasresten een hoge
turnover; veel van de N is daardoor snel beschikbaar voor andere gewassen.
Een deel wordt echter gestabiliseerd in de grond (humificatie) en wordt pas
na enige tijd geremobiliseerd. De stabilisatie isgedeeltelijk chemisch van aard
doordat de chemische samenstelling van sommige componenten de afbraak
door micro-organismen verhindert. Gedeeltelijk isde stabilisatie ook fysisch
van aard doordat de organische stof binnenin aggregaten wordt vastgehouden, waar het onbereikbaar isvoor micro-organismen. Dit project
onderzoekt de vorming van fysisch beschermde Cen N in aggregaten en de
stabiliteit ervan in relatie tot gewasgroei, aggregaat-grootte, bodemtype en
mechanische ontsluiting van de grond.
Tenslotte komt een deel van de organische stof uit gewasresten niet direct
beschikbaar voor microbiële afbraak doordat het isopgesloten in recalcitrante
fracties van de gewasresten zelf. Het project tracht eveneens een aantal van
deze fracties te karakteriseren en de afbraaksnelheid ervan samen met de
beschikbaarheid van stikstof eruit vast te stellen. Alle aspecten van de afbraak
van recalcitrant organisch materiaal in de bodem (vers en gehumificeerd)
zullen worden gemodelleerd.

10. Werkplan
In nu lopende experimenten wordt de afbraak van met 14C en 15N gelabelde
gewasresten in de bodem onderzocht en wordt gevolgd wat er gebeurt met
het gelabelde materiaal in de microbiële biomassa, de bodem en het eropvolgende gewas; verlies van N door uitspoeling zal eveneens worden onderzocht.
C0 2 uit respiratie, oplosbare, hydrolyseerbare en totale hoeveelheden koolstof
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zullen worden gemeten in de bodem. Bovendien zal de hoeveelheid label (14C
en 15N) in verschillende poriëngroottefracties en aggregaat-grootteklassen
worden bepaald, evenals de verblijfstijd ervan onder invloed van gewasgroei
en mechanische ontsluiting. De gegevens zijn van groot belang voor
modelgebruikers en modelbouwers en het ligt in de bedoeling om een model
te construeren dat de dynamiek van partieel gestabiliseerd organisch
materiaal in de bodem beschrijft.
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2.11. DLO-programma 188
Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest-en
afvalstoffen

In de Nederlandse Landbouw wordt een groot aantal meststoffen, nevenprodukten, produkten van verwerking van afvalstoffen, en afvalstoffen toegepast. Een
aantal van deze meststoffen isregulier. Bij de produkten van de afval- en
nevenproduktenverwerkende industrie, nevenprodukten, en afvalstoffen betreft
het veelal niet-toegelaten meststoffen. Op de Nederlandse landbouw wordt grote
druk uitgeoefend om deze stoffen als meststof te gebruiken. Hun betekenis als
nutriëntenbron of als bodemverbeterend middel wordt in een aantal gevallen
daarbij ondergeschikt gemaakt aan (economische) overwegingen betreffende
afvalverwerking/verwijdering. Ook verschijnen er regelmatig nieuwe produkten op
de markt. In deze laatste genoemde gevallen isontheffing van verbodsbepalingen
noodzakelijk om als meststof verhandeld en gebruikt te mogen worden. Daartoe
dient de landbouwkundige doeltreffendheid, veiligheid voor de voedselketen,
effect op de duurzaamheid van het produktiesysteem bodem en milieuverontreiniging vastgesteld te worden, voorzover daartoe aanleiding bestaat. In dit verband
wordt gewezen op de brede betekenis die de Meststoffenwet 1986 geeft aan het
begrip meststof. Hieronder resulteren thans niet alleen nutriëntenbronnen maar
ook substraten, grondmengsels, bladmeststoffen, bacteriepreparaten, entstoffen
etc.
Het onderzoek heeft tot doel om de expertise op het gebied van meststoffen in de
betekenis van de Meststoffenwet 1986 binnen het Landbouwkundig Onderzoek te
handhaven en uit te breiden. Er wordt tevens onderbouwing gegeven aan de ontwikkeling van normen en criteria voor meststoffen op nationaal en internationaal
vlak.
De expertise levert de noodzakelijke, wetenschappelijke onderbouwing voor de
activiteiten van de Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit op
het gebied van de beoordeling van de landbouwkundige waarde en de milieueffecten van bestaande en nieuwe meststoffen. Tevens worden beleidsvoorbereidende instanties, voorlichtingsdiensten en het bedrijfsleven voorzien van wetenschappelijke informatie over meststoffen.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

1111

Toepassing van dierlijke-mestkorrels
3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

K.W. Smilde

5.

Projectmedewerkers:

P.van Lune

6.

Looptijd:

1992-1994

7.

Medefinancier(s):

Informatiecentrum Mestverwerking (ICM)

8.

Samenwerking:

FOMA/ICM

9.

Doel van onderzoek
In Nederland is er een aanzienlijk overschot aan dierlijke mest vnl. drijfmest
van varkens en kippen. Voor een belangrijk deel zal deze in mestfabrieken
moeten worden verwerkt en daarna geëxporteerd. Er is nog maar weinig
onderzoek verricht met mestkorrels. De behoefte aan meer informatie over
toepassingsmogelijkheden isdaarom groot.

10. Werkplan 1992
Voltooien van een basisdocument "Dierlijke mest en mestverwerkingsprodukten. Landbouwkundige waarde en toepassingsmogelijkheden".
Voorbereiding en uitvoering van enige (veld)proeven met deze produkten in
Spanje.
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1.

Projectnummer:

1090

2.

Projecttitel:
Toetsing van de landbouwkundige werkzaamheid van aardappeldiksap als kalium- en stikstofmeststof

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

J.W. Steenhuizen

6.

Looptijd:

1992-1993

7.

Medefinancier(s):

Soepenberg Fertilizers B.V. te Dronten

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de effectiviteit van kalium
en stikstof in aardappeldiksap dat vrijkomt bij de verwerking van fabrieksaardappelen. Het onderzoek moet een aanvraag voor ontheffing in het kader
van de Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen onderbouwen.

10. Werkplan
Het onderzoek heeft in 1992 plaatsgevonden door middel van een potproef.
De resultaten van het onderzoek zullen grotendeels in 1992 verslagen worden. De eindrapportage van het onderzoek moet in het begin van 1993 zijn
afgerond i.v.m. de behandeling van de aanvraag voor ontheffing.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Effecten van bemesting op de fosfaatdynamiek in de bodem

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

P. de Willigen, M. van Noordwijk,
W.J. Chardon, J.W. Steenhuizen

6.

Looptijd:

1992- 1996

7.

Medefinancier(s):

EG (aanvraag voor subsidie in het kader
van het programma Human Capital and
Mobility); DWT (aanvraag voor subsidie
via IKC-AT-MKT)

8.

Samenwerking:

Betekenis van organische P-vormen voor
de fosforvoorziening van gewassen en
hun gevoeligheid voor uitspoeling:
FSAGx, Gembloux, België; FAL,
Braunschweig-Völkenrode, Duitsland;
SAC, Edinburgh, Schotland; Broom's Barn,
St. Edmunds, Engeland; Universiteit Cordoba, Cordoba, Spanje; INRA (ENSAIA),
Vandouevre-lez-Nancy, Frankrijk.
Sanering van fosfaatverzadigde gronden:
LUW-Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding en CABO-DLO.
Integratie van de adviesbasesvoor fosfor
voor intensieve en extensieve
vollegrondsgroentegewassen: PAGV
Overschakeling naar één extractiemiddel
op basiscalciumchloride: BLGG; LUWVakgroep Bodemkunde en
Plantevoeding.

1037

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen
van een verantwoord en duurzaam bemestingsbeleid voor fosfor, afgestemd
op gewasbehoefte in de breedste betekenis van het begrip en milieukwaliteitsdoelstellingen. Daartoe wordt gestreefd naar meer inzicht in het
dynamisch gedrag van fosfor in bodem en gewas. Met name wordt daarbij
aandacht geschonken aan het verloop van de fosfortoestand van de bodem
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bij variërende aanvoer van fosfor, aan het effect hierop van de chemische
vorm van aanvoerbronnen van fosfor, aan nevenbestanddelen van fosformeststoffen, de gewasreactie op variërende fosfortoestand van de bodem en fosformeststoffen en aan extractiemiddelen ter identificatie van de fosfortoestand t.b.v. de vaststelling van de gewasbehoefte. De relatie tussen
bodemvruchtbaarheidsparameters en parameters voor de vaststelling van de
fosforverzadigingsgraad van de bodem en onderzoek naar het principe van
evenwichtsbemesting vraagt daarbij bijzondere aandacht.
10. Werkplan
Een projectvoorstel betreffende de heropstelling van de bemestingsadviezen
voor fosfor voor intensieve en extensieve teelten is ingediend bij IKC-AT/DWT.
In het kader van het FSAGx-verband istevens een EG-voorstel geschreven met
betrekking tot de betekenis van organische P-vormen voor Europese gronden
voor de fosforvoorziening van gewassen en hun gevoeligheid voor uitspoeling. Beide projecten kunnen in 1993 een aanvang krijgen bij subsidieverstrekking. Een projectvoorstel over de sanering van fosfaatverzadigde
gronden in een samenwerkingsverband van LUW-CABO-IB is in voorbereiding.
Medewerking wordt verleend aan onderzoek betreffende de overschakeling
van huidige methoden voor chemisch grondonderzoek naar één uniforme
methode op basis van een CaCI2-extract. Gestreefd wordt hierbij om de
verschillende facetten van fosfor in bodem/plant modelmatig te beschrijven.
Naast genoemd in acquisitiefase verkerend onderzoek worden de veeljarige
hoeveelheden-vormen veldproeven IB 1920, IB 1757 en IB 0013 (exclusief
IMPHOS-deel) betreffende de veeljarige effecten van fosforbemesting op
fosfortoestand van de bodem en de accumulatie van zware metalen (met
name Cd) voortgezet. De afronding van een samenvattende bewerking van
deze proefvelden isvoorgenomen evenals een wetenschappelijke publikatie
van relevante resultaten van onderzoek. Voorgenomen isom gedeelten van
de veldproef IB 1757 in Luijksgestel naar Haren over te brengen en aldaar als
vakkenproef voort te zetten. Daarnaast worden de toestanden-hoeveelheden
veldproeven IB 0016 en IB0077/KL1 voortgezet met vollegrondsgroentegewassen. De eindverslaglegging van de proeven IB 0093-0095 moet gereed
komen en een bijdrage dient geleverd te worden aan het PAGV-jaarboek.
Onderzoek wordt geïnitieerd naar de relatie tussen bodemvruchtbaarheidsparameters, de fosforconcentratie in het bodemvocht en parameters ter
vastlegging van de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem. Hiertoe zal
gebruik gemaakt worden van de geselecteerde en geïmporteerde
"fosfaatverzadigde" grondkolommen, grondwaterbak en afzuigcups.
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1.

Projectnummer:

1036

2.

Projecttitel:
Effecten van bemesting op de kaliumdynamiek in de bodem

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

J.W. Steenhuizen

6.

Looptijd:

1992-1996

7.

Medefinancier(s):

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer kwalitatief inzicht in
processen die de kaliumkringloop op bouwland bepalen. De aandacht richt
zich met name op de kaliumvoorziening van extensieve en intensieve teelten,
de verplaatsing van kalium in de bodem en de betekenis van K-toestand in de
ondergrond voor de kaliumvoorziening van genoemde teelten. Het onderzoek beoogt uitsluitsel te geven over de mate en omstandigheden waaronder
kalium uitspoelt en op een mogelijke integratie van kaliumbemestingsadviezen voor intensieve vollegrondsgroenteteelten en die voor akkerbouwmatige teelten.

10. Werkplan
Het experimentele onderzoek omvat twee veldproeven op de proefboerderij
van het IB-DLO. De veeljarige toestanden-hoeveelheden veldproef IB 1925
wordt voortgezet met twee intensieve teelten. Bij deze toestanden-hoeveelheden proef wordt gebruik gemaakt van de voorkomende variatie in kaliumtoestand in de ondergrond. Getracht zal worden om mogelijke interacties met
zwaveltekort op proefveld IB 1925 te achterhalen door middel van chemisch
grond- en gewasonderzoek. Het onderzoek naar de betekenis van de kaliumtoestand in de ondergrond voor de kaliumvoorziening van gewassen wordt
uitgevoerd door in een nieuwe veldproef verschillen in kaliumtoestand op
diepte te creëeren. De opname van kalium in de tijd en het verloop van de
kaliumtoestand worden vastgelegd. Het veldonderzoek wordt aangevuld met
laboratoriumonderzoek. Literatuurstudie van het gedrag van kalium in de
bodem t.b.v. modellering wordt voortgezet. Verkregen gegevens van proeven
zullen worden bewerkt. Getracht wordt om tot dusver verkregen resultaten in
samenhang te brengen literatuurstudie en zo witte vlekken in kennis te
lokaliseren. In het kader van dit project wordt medewerking verleend aan het
onderzoek naar de betekenis van het calciumchloride-extract voor de vaststelling van de kaliumbehoefte van gewassen.
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1.

Projectnummer:

1035

2.

Projecttitel:
Beheersing van het kalk- en magnesiumniveau van landbouwgronden

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

H. Loman

5.

Projectmedewerkers:

-

6.

Looptijd:

1992- 1996

7.

Medefinancier:

_

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit project is het handhaven van de expertise die op het gebied
van bekalking en magnesium op het IB-DLO aanwezig is,de ontwikkelingen
te volgen en waar nodig actie te ondernemen om de kennis in te brengen,
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuw bekalkingsadvies.

10. Werkplan 1993
Oriënterende proeven van het Hilbrands Laboratorium hebben laten zien dat
de negatieve opbrengstreactie van fabrieksaardappelen bij een hoge pH-KCI
van de grond sterker is naarmate de besmettingsgraad met aardappelcystenaaltjes hoger is. Met grote interesse zullen de resultaten van de
proeven van het Hilbrands Laboratorium over deze relatie worden gevolgd.
Indien deze relatie inderdaad bestaat heeft dit namelijk aanzienlijke
consequenties voor het bekalkingsadvies van bouwplannen met fabrieksaardappelen; deze zullen lager worden. Het eventuele aanpassen van het
advies kan met behulp van een bestaand Fortran-rekenprogramma.
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1017

1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Onderzoek naar de landbouwkundige waarde van kalkhoudend
papierpulp

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

H. Loman

6.

Looptijd:

1991-1993

7.

Medefinancier(s):

Soepenberg Fertilizers B.V. te Dronten

8.

Samenwerking:

-

9.

Doel van het onderzoek
In opdracht van de firma Soepenberg Fertilizers B.V. te Dronten wordt de
effectiviteit van papierpulp als kalkmeststof onderzocht. De onderzoeksopdracht komt voort uit een aanvraag voor ontheffing in het kader van de
Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen.

10. Werkplan
De potproeven naar de kalkwerking zijn afgesloten. Het doel isom de eindrapportage uiterlijk de eerste weken van 1993 te voltooien.
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1.

Projectnummer:

480

2.

Projecttitel:
Hergebruik van afvalstoffen: onderzoek naar de landbouwkundige
werking van compost, bestaande uit groenten-, fruit- en tuinafval
(GFT).

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

K.W. Smilde

5.

Projectmedewerkers:

B.van Luit, P.van Lune

6.

Looptijd:

1990-1993

7.

Medefinancier(s):

VAM

8.

Samenwerking:

VAM

9.

Doel van onderzoek
De groeiende stroom van huisvuil vormt een ernstig probleem in onze
samenleving. Aan de omvang van stortplaatsen zijn grenzen gesteld. Het
verbranden van huisvuil heeft ook bezwaren o.a. door het vrijkomen van
schadelijke stoffen, zoals dioxines, en de hoge kosten waarmee deze
verbranding gepaard gaat. Hergebruik (na composteren) van gescheiden
ingezameld groenten-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) kan de stroom te
storten/verbranden huisvuil aanzienlijk verminderen. Het isvan belang de
werking van het GFT-compost te leren kennen alvorens het produkt op grote
schaal toe te kunnen passen als bodemverbeterend middel en als bron van
nutriënten in de land- en tuinbouw en in de recreatieve sector.
Het doel van het onderzoek is de invloed van GFT-compost, afkomstig van de
VAM te Wijster, op groei, kwaliteit en opbrengst van gewassen te bepalen en
tevens de nutriëntenleverende werking en de afbraak van GFT-compost na te
gaan.

10. Werkplan
Bewerking van gegevens verkregen uit het onderzoek in vakproeven in 1992;
publikatie i.s.m. VAM.
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1.

Projectnummer:

431

2.

Projecttitel:
Ontwikkeling geïntegreerd bodemmodel SEKTRAS

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

J. Bril

5.

Projectmedewerkers:

HBO/BC

6.

Looptijd:

1990- 1993

7.

Medefinanciers:

-

8.

Samenwerking:

IKC-V, IKC-A

9.

Doel van het onderzoek
Op basis van bestaande gegevens over bemesting (kunstmest en dierlijke
mest), uitspoeling, plantontrekking en andere kinetische processen, zoals
massatransport, afbraak, nitrificatie en denitrificatie wordt een model
opgesteld voor het gedrag van nutriënten, macro-chemische variabelen (o.a.
pH) en zware metalen in landbouwgronden (akker- en tuinbouw, grasland).

10. Werkplan
De volgende verfijningen in modelstructuur en modelformuleringen zullen
worden aangebracht.
- Verfijning van de kationenuitwisselings- en adsorptieformuleringen, met
nadruk op de variabele aard van de CEC.
- Verdere verfijning van de dynamica van humus- en fulvozuren in de
bodem, gekoppeld aan de modellering van de CEC.
- Modellering van organische stof dynamiek in grasland (model
HassinkA/erberne)
- Modellering van zware metalen.
- Verbetering van de modelformuleringen voor fosfaat sorptie, waarbij
expliciet de fixatie van fosfaat wordt beschreven.
- De koppeling van het model SEKTRAS aan het model SWATRE.
Gekoppeld aan project 489/1054 zal een begin worden gemaakt met de
calibratie van het model. Tevens isflankerend laboratoriumonderzoek
voorzien, met name op het gebied van kationenuitwisseling en de dynamiek
van humus- en fulvozuren.
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1.

Projectnummer:

430

2.

Projecttitel:
Modellering lange-termijn gedrag fosfaat

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

W.J. Chardon

5.

Projectmedewerkers:

(contacten m<
G.H. Dijksterh

6.

Looptijd:

1990- 1993

7.

Medefinanciers:

_

8.

Samenwerking:

LUW (nabije toekomst)

9.

Doel van het onderzoek
Het mathematisch beschrijven van het gedrag van fosfaat op lange termijn,
zodanig dat het resultaat kan worden ingepast in bestaande o f t e ontwikkelen modellen, welke de dynamiek van fosfaat in de bodem beschrijven.

10. Werkplan
Het in 1992 in ruwe vorm ontwikkelde model dat de kinetiek van de
vastlegging van fosfaat beschrijft zal verder worden verfijnd. Resultaten van
dit model zullen worden vergeleken met die van in de literatuur beschreven
modellen en dito experimenten. Hierna volgen, indien noodzakelijk, verdere
aanpassingen van het model. Uiteindelijk zal het model in eigen
experimenten worden getoetst.
Het model kan o.a. worden toegepast bij de problematiek van met fosfaat
verzadigde gronden en voor het bepalen van "onvermijdbare verliezen" bij
normale bemestingsregimes. Het project 430 sluit aan bij de bijdrage van de
afdeling Bodemchemie aan de DGIS-projecten 446 (Mali) en 1008 (Burkina
Faso).
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Invloed van ijzerverbindingen in natte kalkslib op de voor het gewas
beschikbare fosfaatfractie van de grond

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

J.W. Steenhuizen

6.

Looptijd:

1990- 1993

7.

Medefinancier(s):

N.V. Waterleiding Maatschappij NoordWest-Brabant te Breda

8.

Samenwerking:

9.

Doel van het onderzoek
In opdracht van de Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant te Breda
wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van ijzerverbindingen in nat
kalkslib op de voor het gewas beschikbare fosfaatfracties van grond (gemeten
als Pw-getal en P-AI-getal). Het onderzoek heeft tot doel restricties in het
gebruik en mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van nat kalkslib op
de fosfaattoestand te onderkennen en te kwantificeren.

407

10. Werkplan
Het experimentele deel van onderzoek, dat bestaat uit incubatieproeven, is
afgesloten. De eindverslaglegging zal in 1992 een aanvang nemen, maar
verwacht wordt dat ook in 1993 een deel van deze verslaglegging plaats zal
vinden. Het onderzoek wordt in 1993 definitief afgesloten.
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1.

Projectnummer:

364

2.

Projecttitel:
De betekenis van de fosfaattoestand van de onder de zode gelegen
bodemlagen voor de fosfaatvoorziening van grasland

3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

M. van Noordwijk, G. Brouwer,
J.W. Steenhuizen

6.

Looptijd:

1983-1993

7.

Medefinancier(s):

8.
9.

Samenwerking:
Doel van het onderzoek
Onderzocht wordt wat de betekenis isvan onder de zode gelegen bodemlagen voor de fosfaatvoorziening van grasland in afhankelijkheid van de
bewortelingsdiepte. Het resultaat van het onderzoek bepaalt mede de
bemonsteringsdiepte bij nieuw ingezaaid grasland die aangehouden moet
worden voor de advisering van de fosfaatbemesting. Het gebruikelijke voorschrift voor de bemonstering van blijvend grasland (0-5 cm) en de daarbij
behorende advisering is mogelijk niet optimaal.

10. Werkplan
Het onderzoek werd uitgevoerd met de vakkenproef IB 6450,waarbij verschillen in opeenvolging van fosfaatrijkdom in bodemlagen werden gecreëerd. De
resultaten van onderzoek wachten nog op eindrapportage. Een interimverslag
moet daarvoor worden geactualiseerd en voorzien van een aantal aanvullende bewerkingen. Tevens dient daarna een publikatie geschreven te worden
voor het Netherlands Journal of Agricultural Science. Het project wordt in
1993 afgesloten.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:

268

Het fosfaatonderzoek in het kader van het IMPHOS/FSAGx-netwerk
3.

Nummer DLO-programma:

188

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

J.W. Steenhuizen

6.

Looptijd:

1991-1997

7.

Medefinancier(s):

IMPHOS

8. Samenwerking:

9.

FSAGX, Gembloux, België; FAL,
Braunschweig-Völkenrode, Duitsland;
SAC, Edinburgh, Schotland; Broom's Barn,
St. Edmunds, Engeland; Station Provincial
d'Analyses Agricole de Province de Liège,
Luik, België; Universiteit Cordoba,
Cordoba, Spanje; INRA (ENSAIA),
Vandouevre-lez-Nancy, Frankrijk

Doel van het onderzoek
Het doel van deze internationale samenwerking tussen Westeuropese landen
is het bestuderen van effecten van verschillende bemestingspraktijken met
fosfaat op het fosfaatniveau van de bodem, de gewasontwikkeling en de opbrengst en de verplaatsing van fosfaat in de bodem. De opzet en uitvoering
van het onderzoek zijn gestandaardiseerd en gelden voor alle partners van
het project. De ligging en de grondsoort verschillen per partner. Verder wordt
beoogd om bijdragen te leveren aan mogelijke standaardisatie van methoden
voor grondonderzoek ter vaststelling van voor het gewas beschikbare fosfaatfractie van de bodem en bestudering van het concept van "evenwichtsbemesting".

10. Werkplan
Op de dr. H.J. Lovinkhoeve te Marknesse wordt in 1993 het derde proefjaar
met zomergerst uitgevoerd op de veeljarige P-hoeveelheden veldproef IB
0013. De uitvoering isovereenkomstig het protocol dat geldt voor alle
partners. Naast chemisch grond- en gewasonderzoek van IB-DLO-monsters
zullen grondmonsters van partners op Pw-getal geanalyseerd worden. Er zal
een voortgangsrapportage over het jaar 1993 en een jaarverslag van het
onderzoek met suikerbieten van het proefjaar 1992 worden geschreven teneinde te voldoen aan bepalingen van de Conventie met IMPHOS. Tevens zal
overeenkomstig deze Conventie een bijeenkomst van partners te
128

Braunschweig-Völkenrode in Duitsland worden bijgewoond waar resultaten
van 1992 gepresenteerd zullen worden. Afhankelijk van de onderwerpen van
onderzoek kan deze bespreking mogelijk een vervolg krijgen in Gembloux,
België.
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2.12. DLO-programma 195
Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van
meststoffen en hun milieu-effecten

In de raamwet Meststoffenwet zijn de kwaliteitsvoorschriften voor de deugdelijkheid en veiligheid van meststoffen vastgelegd in de algemene maatregel van
bestuur "het Meststoffenbesluit 1977". Deze maatregel omvat een aantal
beschikkingen die de kwaliteit en de controle ervan regelen. Produkten die thans
vallen onder de definitie van meststof en daarvoor bestemd worden en die niet
opgenomen zijn in de Lijst van Meststoffen mogen niet in het vrij handelsverkeer
worden gebracht. De definitie van meststoffen omvat thans produkten waarvan
nutriënten de belangrijkste waardegevende bestanddelen zijn naast kalkmeststoffen, andere (an)organische bodemverbeterende middelen, groeimedia,
grondmengsels, bacteriostatische middelen (nitrificatieremmers) alsmede
preparaten op basis van micro-organismen en enzymen. Een ontheffing van
verbodsbepalingen isdan noodzakelijk. In die situatie wordt de Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen van kracht.
Het DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid heeft als lid van de adviserende
Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit bij de toelating van
deze meststoffen een taakstelling t.a.v. de beoordeling van de landbouwkundige
waarde en milieu-effecten van meststoffen. Stoffen die voor hergebruik in de
Nederlandse landbouw worden aangeboden vormen een belangrijke groep
produkten. De doelgroepen zijn de indieners van aanvragen voor ontheffing, het
bedrijfsleven (producenten en handelsfirma's), de beleidsvoorbereidende
(internationale) overheden en in voorkomende gevallen de voorlichtingsdiensten.
Tevens wordt technisch-wetenschappelijke ondersteuning gegeven aan de beleidsverantwoordelijke directies t.b.v. internationaal overleg over harmonisatie van
normen en regelgeving en voorbereiding van nationale regelgeving.
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1.

Projectnummer:

2.

Projecttitel:
Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen
en afvalstoffen en hun milieu-effecten

3.

Nummer DLO-programma:

195

4.

Projectleider:

P.A.I. Ehlert

5.

Projectmedewerkers:

H. Loman, B.J.van Goor

6.

Looptijd:

Onbepaald

7.

Medefinancier(s):

8. Samenwerking:

9.

1034

In het kader van het Meststoffenbesluit
en de Commissie van Deskundigen inzake
het Meststoffenbesluit wordt samengewerkt met het RIKILT-DLO, IKC-ATMKT, IKC-V en in voorkomende gevallen
met andere DLO-instituten en met de
proefstations. Bij het opstellen van
criteria voor contaminanten wordt
samengewerkt met de Directie Stoffen
VROM, Afdeling Landbouw VROM, LNVAT, LNV-MKT-M, IKC-AT-MKT, IKC-V en
RIKILT-DLO.

Doel van het onderzoek
In de raamwet Meststoffenwet zijn de kwaliteitsvoorschriften voor de
deugdelijkheid en veiligheid van meststoffen vastgelegd in de algemene
maatregel van bestuur "Het Meststoffenbesluit 1977". Deze maatregel omvat
een aantal beschikkingen die de kwaliteit en de controle van meststoffen
regelen. De definitie van mestststoffen omvat thans produkten waarvan
nutriënten de belangrijkste waardegevende bestanddelen zijn en produkten
als kalkmeststoffen, andere (an)organische bodemverbeterende middelen,
groeimedia, grondmengsels, bacteriostatische middelen (nitrificatieremmers)
en preparaten op basis van micro-organismen en enzymen. Produkten die
vallen onder de definitie van meststoffen en daarvoor bestemd worden en die
niet opgenomen zijn in de Lijst van Meststoffen mogen niet in het vrij
handelsverkeer worden gebracht. Een ontheffing van verbodsbepalingen is
dan noodzakelijk. In deze situatie wordt de Ontheffingsbeschikking
Verbodsbepalingen Meststoffen van kracht. Het IB-DLO heeft als lid van de
Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit bij de toelating
van meststoffen een taakstelling ten aanzien van de beoordeling van de
landbouwkundige waarde en milieu-effecten van meststoffen.
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10. Werkplan
De IB-DLO-taakstelling in het kader van het Meststoffenbesluit voortgezet.
Deze taak bestaat uit:
- het leveren van technisch-wetenschappelijke bijdragen bij het opstellen van
criteria voor contaminanten in meststoffen;
- het beoordelen van de Landbouwkudige doeltreffendheid en de
consequenties van gebruik in het kader van milieukwaliteitsdoelstellingen
van ter ontheffing aangeboden produkten;
- het verlenen van technisch-wetenschappelijke ondersteuning aan beleidsverantwoordelijke directies;
- het verlenen van technisch-wetenschappelijke ondersteuning aan EG-en
BENELUX-werkgroepen die regelgeving voorbereiden betreffende de
handel in meststoffen.
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3. Organisatieschema IB-DLO

Directie

ALGEMENE ONDERSTEUNING

WETENSCHAPPELIJKE AFDELINGEN

Personeels-en
Opleidingszaken

Bodemchemie

Financiële,Materiële

AnalytischChemisch

enAlgemeneZaken

Laboratorium

Wiskunde,
Informatieverwerking
en Elektronica

Bodemfysica

Bibliotheek,Redaktie
en Informatie
Bodembiologie
PROEFTECHNISCHE ONDERSTEUNING
Bemestingen

Werkplaats

Plantevoeding

Nederlands Meststoffen
Instituut
sectie Haren

Proeftechnische
dienst

Waterloopkundig
Laboratorium
sectie Haren

Dr. H.J. Lovinkhoeve
(Marknesse)
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4. Personeelsbezetting
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Personeelsbezetting per 1januari 1993

Directie
dr.ir. J.J. Neeteson, wnd. directeur
mw. A. Mansholt, directie-secretaresse

WETENSCHAPPELIJKE AFDELINGEN
Bodemchemie

Bodemfysica

Bodembiologie
HAREN

dr. W. Salomons, hoofd
dr. J.Japenga, plv. hoofd
D. Blaauw
drs. J. Bril
drs. P.del Castilho
dr.ir. W.J. Chardon
J.W. Dalenberg
mw. J.C. Koopmans
P.F.A.M. Römkens4
mw. S.D. Scheltens
W. Schuurmans
R.Vriesema
D. Wiersma

prof.dr.ir. P.A.C. Raats, hoofd
K. Harmanny
ir. M. Heinen
ing. A.M. Lahmar
ir.W. Otten u s
ir. C.van Ouwerkerk
dr. C. Rappoldt
ir. J.A. de Vos
ing. J.S.Zwiers

dr. P.C. de Ruiter, hoofd
mw. E.O. Biewenga
dr. J. Bloem
P.R. Bolhuis
G. van der Boom
dr.ir. L.A. Bouwman
prof.dr. L. Brussaard
drs. H.G. van Faassen
mw. dr. J. Henrot'
ing. G.H.J. Hoenderboom
P. Kamp1
ir. G. Lebbink
dr. R. Oldenhuis'
H. Velvis
M.R. Veninga
C.Verhagen'
mw. A. Vos
mw. drs. M. Vreeken-Buijs'
W.E. Willems

Financiële, Materiële en
Algemene Zaken

Personeels- en
Opleidingszaken

Wiskunde,
Informatieverwerking en
Electronka

mw. ir. E.J.M. van Wijk, hoofd

mw. J.Pentinga, hoofd
mw. T.van der Velde

Analytisch Chemisch
Laboratorium
A. Lepelaar, hoofd
J. Dijkstra
mw. A. Edens
J.van Huis
mw. J.A. Schrage
mw. A. van Wielink

ALGEMENE ONDERSTEUNING

Financiële zaken
H.H. Sommer, hoofd
mw. P.E. Medema
B.P. Wiersma
Projectenbureau
H.G. Dieperink
mw. LJ.M. Goossens-Bus
Inkoop
W. Boersma, hoofd
mw. E.J. Takens-Harms
Post- en archiefzaken
vacature

Typekamer/receptie/telefoon
mw. T.J.Offringa
mw. A.S. Gorter-Pal
mw. A. Tuinman-Trapman

Huishoudelijke dienst
W. Wieringa

vac. hoofd
G. Bargerbos
ing. K. Boersma
mw. LD. Dijkhuis
mw. G.P.M. Mirck
E.W. Nijboer
ing. P.A. Zandt

Bibliotheek, Redactie en
Informatie
ing. H. Terburg, hoofd
mw. M.J. Bouwsema
H.A. Dijkstra
J.L. Robot
W.J. Romers

Bodembiologie
WAGENINGEN

Bemesting en Plantevoeding

Nederlands Meststoffen
Instituut. Sectie Haren

ing. H. van de Beek'
dr. E.Bremer4
dr. J.D.van Elsas
J.H. van Ginkel
ir. A. Gorissen
dr.ir. A.F.Groneman
mw. ir. CE. Heijnen
mw. C.H. Hok-a-Hin
mw. A.G.Jansen
JJ.B. Keurentjes'
dr. PJ. Kuikman
mw. E.H. Nijhuis
LS. van Overbeek
ing. M.R.Scheffers'
mw. A.C.Wolters'

dr. K.B. Zwart, wnd. hoofd
dr.ir. K.W. Smilde, plv. hoofd
G. Brouwer
dr.ir. W.J.Corré'
ing. G.H.G. Dijksterhuis
ir. P.A.I. Ehlert
dr. B.J.van Goor
ir.J.J.R. Groot
ir.J.Hassink
ir. J.van der Heide'
H. Koning
mw. A. Lahr-Renkema
ir.J.G.B.Leenaars'
ing. H.Loman
ing. B.van Luit
P.van Lune
FJ. Matus, MSc*
ir. F.W. Meijboom
ir. H. Niers
J. Nijborg
dr. M. van Noordwijk
ing.J.W. Steenhuizen
mw. ir. E.L.J.Verberne
dr. A.P.Whitmore
dr.ir. P.de Willigen
ing. G.Wijnen

dr.ir. 0 . Oenema, hoofd
ir. P.J. van Erp
mw. E.A. Dijkman

Waterloopkundig
Laboratorium
Sectie Haren
ir. H.N. Kerdijk, hoofd
P.J.Arkema
mw. drs.M.PJ.M. Kroot
mw. G.A.N. Nummerdor
mw. ing.W. Sipkema
B.G. Vrieling
H.Wijkstra

PROEFTECHNISCHE
ONDERSTEUNING
Proeftechnische Dienst
* ing.J.H.Schepers, hoofd
Administratie PTD
' J.Postmus, hoofd
* mw. T. Wiegman

*
*
*
*
*
*

SectieTeelten Techniek
J.R. Begeman, hoofd
G.Bezu
Joh. Brouwer
J.H. Matthijs
J.B.vander Molen
H.van Rein

Sectie Kassen/potten
' H.W. Pepping,wnd. hoofd
« mw. M.F. Wolters
• E.L. Schreuder

Werkplaats
Sectie Vakken/lysimeters
•» A. Siepel,wnd hoofd
- O.A.Slim
- K.R. Kampen
SectfeMonsterbehandeling
• D.C. Kerstens, hoofd
H. Hartlief
J.Tienkamp
-Hr-VisKheL.
Sectfe Meet- enregeltechniek
- A. Siepel, hoofd
ProefboerderijHaren
B.Siepel, bedrijfsleider

H. Pijpker, hoofd
E.J.K.Groendijk
J.W.L.de Jong
J.de Koning
R.C.Rieswijk
W.J. Smit

Dr. HJ. Lovinkhoeve
(Marknesse)
J. Koning, bedrijfsleider
E.W.J. Hummelink
A. van der Lijn
mw. D.M. v.d.Veen-Krol'
J.Winters
Voetnoten:(1) intijd.dienst, (2)t.l.v.
mat.krediet (3)gedet.van SBP,(4)
gast-medewerker,(5)gedet.bij het
PBN,(6)gedet. bij Min.SuZa

5. Gebruikte afkortingen

Verklaring van in de tekst gebruikte
ACL
Agro-ISP
AT
BLGG
CABO-DLO
DGIS
DWT
ESPAS
FOMA
HLB
IAC
IKC-AT-MKT
IKC-V-RSP
ILRI
ISRIC
IMAG-DLO
IPO-DLO
1RS
LBO
LNV
LUW
NRLO
NMI
NOP
OECD
PAGV
PBN
PCBB
PCLB
PCR
PCTB
PFW

afkortingen

- Algemeen Chemisch Laboratorium IB-DLO
- Agro - Integraal Structuurplan voor het Noorden des Lands
- Directie Akker- en Tuinbouw (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij)
- Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
- DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
- Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (Ministerie
van Buitenlandse Zaken)
- Directie Wetenschap en Technologie (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij)
- Experimental Soil Plant Atmosphere System
- Financierings Overleg Mest- en Ammoniakonderzoek
- H.L. Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten
- Internationaal Agrarisch Centrum
- Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw, afdeling
Milieu Kwaliteit Techniek
- Informatie en Kennis Centrum Veehouderij, afdeling Rundvee-,
Schapen- en Paardenhouderij
- International Institute for Land Reclamation and Improvement
- International Soil Reference and Information Centre
- DLO-lnstituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
- DLO-lnstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
- Instituut voor Rationele Suikerproduktie
- Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
- Landbouwuniversiteit Wageningen
- Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
- Nederlands Meststoffen Instituut
- Nationaal Onderzoeks Programma
- Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
- Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond
- Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
- Programmacommissie Basiskennis Bodemonderzoek
- Programma Commissie Landbouw Biotechnologie
- Polymerisatie ketting reactie
- Programmacommissie Techniekontwikkeling Bodemonderzoek
- Proefstation voor de Fruitteelt, Wilhelminadorp
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PR
PTG
PUDOC-DLO

- Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en
Paardenhouderij, Lelystad
- Proefstation voor T u i n b o u w onder Glas, Naaldwijk
- DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en L a n d b o u w d o c u m e n -

RIKILT-DLO
RIVM
RUG
RUU
SC-DLO
STW
UvA
VROM

-

V&W
WL
WOTRO

tatie
DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Utrecht
DLO-Staring Centrum
Stichting voor de Technische Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Waterloopkundig Laboratorium
- Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
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6. Overzicht projecten binnen programma's

DLO-programma 1
Bodembiologie

1

1134

Diversiteit, distributie en activiteit van nitrificerende en
denitrificerende bodembacteriën: veelzijdige benadering
van uitgangscondities en effect van geïntroduceerde
genetisch gemodificeerde micro-organismen.

3

1133

Overleving, concurrentie 'revival' van genetisch gemodificeerde micro-organismen in bodems

5

1121

Ecologische en moleculaire studie van het gen-mobiliserend vermogen van bodems

6

1120

Detectie van micro-organismen betrokken bij biologische
afbraak van xenobiotica

7

1107

Modellering van effecten van bodemverontreinigingen op
het functioneren van bodemecosystemen

8

1106

Modellering van effecten van bodemverontreinigingen op
de structuur en stabiliteit van bodem-ecosystemen

9

1100

Afronding bodemecosysteemonderzoek in gangbare en

10

geïntegreerde teeltsystemen
1070.8506

Kwantificering van koolstoffluxen in graslanden

1070.0

Biochemische transformatie van koolstof en stikstof in het
bodem/plant ecosysteem
Trainingsprogramma in moleculaire microbiële ecologie
- IB-DLO - UFRJ(Rio de Janeiro)

13

1069.8502

Experimentele en model-studies van het lot in de bodem
van geïntroduceerde biologisch ingeperkte bacteriën

16

1069.8501

Overleving, groei en verspreiding van autochtone en
gemodificeerde bacteriën in relatie tot de activiteit van
bodem-invertebraten

1069.8503
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11

15

17

1069.0

Introductie van genetisch gemodificeerde micro-organismen in de bodem

18

1063

Effecten van bactivore organismen (nematoden, protozoen) op de C- en N-mineralisatie in verschillende bodemecosystemen (akkerbouw vs. grasland, zand vs. klei)

20

1062

Kwantitatieve beeldanalyse van microbiële activiteit in
verschillende bodemecosystemen

21

1022

Verdeling van microbiële activiteit in de rhizosfeer

23

469

Populatiedynamica van de belangrijkste groepen van
bodem-microarthropoden en hun bijdrage aan de koolstof- en stikstofdynamiek in gangbare en geïntegreerde
teeltsysternen

25

415

Versnelde afbraak van nematociden

26

DLO-programma 3
Fysisch bodembeheer

27

489

Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone
van een "low- input" teeltsysteem, voor een locatie met
een ondiepe, fluctuerende grondwaterspiegel

28

482

Transportprocessen in de bewortelbare zone

476

Mechanica van winderosie gericht op het voorkomen van
schade aan gewassen, degradatie van de bodem, en overlast in de omgeving

473

Fysische meetmethoden

472

Vorming en functioneren van bodemstructuur bij perforatie van grond door wortels en bodemdieren

35

470

Evaluatie van het effect van losmakende en verdichtende
processen op de bodemstructuur

36

425

Continuümmechanica (leeropdracht LUW)

30
31

33

144

37

DLO-programma 4
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
1131

Veranderend grondgebruik: akkerbouw naar bosbouw

1129

Vast giftig afval

1123

Onderzoek naar bodem/gewas-relaties voor zware metalen ter ontwikkeling van beleid
Het lot van gechloreerde organische microverontreinigingen in een tropisch riviersysteem; de Paraiba do Sul
rivier in Brazilië: een case study

1102

39
40
41
42
44

1091

Atmosferische depositie van niet verzurende stoffen op
Europese schaal

45

1079

Bodemmeetnet

1068

De versnellende invloed van colloïden op het transport
van matig in water oplosbare contaminanten in het
grondwater; de afhankelijkheid van de regio in Europa en
de invloed van de toediening van dierlijke mest

47

1057

Lange-termijn gedrag van stoffen in de bodem

49

1056

"Topping-up" project Speerpuntprogramma Bodemonderzoek

1054

Evaluatie van de stoffenbalans in een intensief bemonsterd proefveld in het kader van de bestudering van NPKuitspoeling op de Lovinkhoeve; modellering van dit systeem.

51

1039

Beleid ten aanzien van normen voor zware-metaalgehalten in de grond

52

1009

Het opzetten van een kwaliteitsborgingssysteem en het
verwerven van laboratoriumerkenning

53

46

145

50

DLO-programma 30
Gewasfysiologie en produktkwaliteit: onderzoek naar biotische en
abiotische beperkingen voor opbrengstverhoging en produktkwaliteit

55

488

Dynamiek van water en nutriënten in gesloten, recirculerende teeltsystemen, met name gebaseerd op zandbedden

56

417

Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met
een eb/vloed-fertigatiesysteem

58

395

Fertigatie in de fruitteelt

60

DLO-programma 36
Biologische bestrijding van plagen
1097

63

Biologische bestrijding van het pre-infectieve stadium van
het aardappelcysteaaltje Globodera pallida in de fabrieksaardappelteelt van Noord-oost Nederland

64

DLO-programma 79
Mestverwerking
410

65

Thermofiele compostering van mestkoek: de invloed van
de zuurstofspanning op de microbiële activiteit

66

DLO-programma 122
Klimaatverandering, landbouw en natuur

67

1094

Emissie van lachgas (N20) uit grasland

68

1070.8508

Aanpassing van gewassen en meerjarige vegetaties aan
een veranderend klimaat
De verdeling van koolstof over plant- en bodemcompartimenten tijdens de groei van meerjarige planten bij een
verhoogd C0 2 -gehalte in de atmosfeer

70

1070.8505

1059

Effecten van C0 2 -toename en klimaatverandering op beboste oppervlakken die alleen via de neerslag water aangevoerd krijgen - effecten op de bodemfauna

146

72

74

DLO-programma 146
Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
1008

Assistentie aan het Bureau National des Sols (BUNASOLS),
onderzoek naar bodem-gewas relaties in Burkina Faso

447

Onderzoek naar bodem-gewasrelaties in Mali, assistentie

75
76

78

aan het Laboratoire d'Agro-Pédologie te SOTUBA
446

PSS(Production Soudano Sahélienne)

444

Het gebruik van plantaardige resten bij het bodembeheer
gericht op voedselproduktie in de natte tropen
Inrichting en uitrusting van laboratoria van bodem-,
water-, en gewasanalyse en gewasbescherming t.b.v. de
Jordan Valley Authority, Jordanië

369

79
81
83

DLO-programma 151
Mestbenutting

85

1077

Modelmatige kwantificering van het verloop van de stikstofmineralisatie op maïspercelen in afhankelijkheid van
de organische bemesting toegepast in het verleden

86

1049

Ontwikkeling analysemethoden dierlijke mest. Deel 3:
Organisch gebonden stikstof

87

399

Invloed van heterogene verdeling van geïnjecteerde drijfmest op de fosfaatvoorziening van grasland

89

DLO-programma 187
Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas

91

1128

Optimalisatie van de stikstofbenutting bij maïs door temporele en ruimtelijke afstemming tussen beworteling en
beschikbare stikstof

93

1073

Kwantificering en modellering van stikstofstromen op beweide graslandpercelen. A.3: kwantificering van de bijdrage van afgestorven wortels en wortelexudaten aan
stikstofmineralisatieAimmobilisatie

94

147

1061

Verhoging efficiëntie stikstofbemesting op zand-, klei- en
veengrasland

96

1046

Nitraatbepaling in de bodem als instrument voor het te
voeren stikstofbeleid

1032

Raamproject wortelecologisch onderzoek

1030

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

1027

Kwantificering N-mineralisatie (raamproject)

103

1025

Denitrificatie (raamproject)

105

1024

Invloed van bodemverdichting op de mineralisatie, de
wortelbiomassa en -turnover en de recovery van kunstmeststikstof

1019

Ontwikkelling N-adviesmodellen

450

Kwantificering en modellering van nutriëntenstromen in

98

100
102

106

107
109

de vollegrondsgroenteteelt
388

Stikstofmineralisatie in graslandgronden

377

Turnover van 'jonge' organische stof in de bodem

DLO-programma 188
Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en
afvalstoffen

111
112

115

1111

Toepassing van dierlijke-mestkorrels

1090

Toetsing van de landbouwkundige werkzaamheid van
aardappeldiksap als kalium- en stikstofmeststof

1037

Effecten van bemesting op de fosfaatdynamiek in de
bodem

118

1036

Effecten van bemesting op de kaliumdynamiek in de
bodem

120

148

116
117

1035

Beheersing van het kalk- en magnesiumniveau van landbouwgronden

121

1017

Onderzoek naar de landbouwkundige waarde van kalkhoudend papierpulp

122

480

Hergebruik van afvalstoffen: onderzoek naar de landbouwkundige werking van compost, bestaande uit groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)

123

431

Ontwikkeling geïntegreerd bodemmodel SEKTRAS

124

430

Modellering lange-termijn gedrag fosfaat

125

407

Invloed van ijzerverbindingen in natte kalkslib op de voor
het gewas beschikbare fosfaatfractie van de grond

126

364

De betekenis van de fosfaattoestand van de onder de
zode gelegen bodemlagen voor de fosfaatvoorziening
van grasland

127

268

Het fosfaatonderzoek in het kader van het IMPHOS/FSAGx-netwerk

128

DLO-programma 195
Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen
en hun milieu-effecten

131

1034

132

Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van
meststoffen en afvalstoffen en hun milieu-effecten

149

7. Projecten volgens nummer
268

Het fosfaatonderzoek in het kader van het IMPHOS/FSAGxnetwerk

128

364

De betekenis van de fosfaattoestand van de onder de zode
gelegen bodemlagen voor de fosfaatvoorziening van grasland

369

Inrichting en uitrusting van laboratoria van bodem-, water-,
en gewasanalyse en gewasbescherming t.b.v. de Jordan
Valley Authority, Jordanië

377

Turnover van 'jonge' organische stof in de bodem

388

Stikstofmineralisatie in graslandgronden

111

395

Fertigatie in de fruitteelt

60

399

Invloed van heterogene verdeling van geïnjecteerde drijfmest op de fosfaatvoorziening van grasland

407

Invloed van ijzerverbindingen in natte kalkslib op de voor
het gewas beschikbare fosfaatfractie van de grond

410

Thermofiele compostering van mestkoek: de invloed van de

127

83

112

89

126

66

zuurstofspanning op de microbiële activiteit
415

Versnelde afbraak van nematociden

417

Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met

26
58

een eb/vloed-fertigatiesysteem
425

Continuümmechanica (leeropdracht LUW)

430

Modellering lange-termijn gedrag fosfaat

125

431

Ontwikkeling geïntegreerd bodemmodel SEKTRAS

124

444

Het gebruik van plantaardige resten bij het bodembeheer
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