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Het werkplan is samengesteld uit de lopende onderzoekprogramma's en projecten
van de voormalige instituten CABO-DLO en IB-DLO. Na de fusie per 1 november
1993 is er een geïntegreerd werkplan voor 1994 opgesteld. Daar de nieuwe structuur voor onderzoeksafdelingen nog in voorbereiding is, zijn de projecten niet
gerangschikt naar afdeling maar naar de relevante DLO-programma's. Deze
programma's zijn gegroepeerd onder de drie kernthema's van het nieuwe instituut.
Op basis van de in voorbereiding zijnde onderzoeksstrategie zullen in 1994 de toekomstige programma's en projecten nog meer geïntegreerd worden en geconcentreerd worden rondom de speerpunten van het instituut. De resultaten van het
proces komen pastot uitdrukking in het Onderzoekplan en Werkplan 1995.
Ik hoop dat dit werkplan u een goed beeld geeft van de gebundelde onderzoeksinspanning van het nieuwe instituut.
Namens de medewerkers,
dr.ir. J.HJ. Spiertz
directeur
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Plantenfysiologie, produktvorming en
-kwaliteit van beschermde tuinbouwgewassen

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

10

WERKPLAN 1994

P R O G R A M M A 217

Het effect van Na+-stress op de permeabliteit in ionentransport door de
plasmamembraan van wortel- en bladcellen van glastuinbouwgewassen.

876
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

M. Blom-Zandstra, S.A. Vogelzang
J.T.M. Koot,J.van Hattum
RUL,RUU,VU, RUG,PGB
1994-1997

Vanwege de noodzaak de belasting van het milieu door lozingen van afvalwater
terug te dringen, worden steeds meer gewassen op recirculerende voedingsoplossingen geteeld. Dit kan al na een korte teeltperiode als gevolg van accumulatie van
NaCI in de voedingsoplossing zoutschade bij planten opleveren, waarvan groeireductie en kwaliteitsverlies het gevolg kunnen zijn. In dit project zal worden
gekeken naar het mechanisme van de zouttolerantie en zullen de mogelijkheden
om planten af te harden worden geëvalueerd. In eerste instantie worden deze
studies verricht aan paprika.
Het komende jaar zullen de effecten van verschillende zoutconcentraties op groei
en Na+-opname van hele planten worden bestudeerd. Hierbij zal worden bekeken
hoe gevoelig deze planten zijn voor zoutstress en of het geven van een voorbehandeling met een milde zoutstress, de gevoeligheid van de planten (afgemeten aan
groei en Na+-opname) kan beïnvloeden. Aan de hand van de resultaten uit deze
experimenten zal worden beoordeeld of paprika geschikt isvoor vervolgonderzoek.
Om meer inzicht te krijgen in het mechanisme van de zouttolerantie zal de permeabiliteit van de plasmamembraan van wortelcellen voor Na + -ionen worden bekeken.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de (elektrofysiologische) 'patch-clamp'
techniek. Met behulp van 'patch-clamp'-metingen kunnen ionfluxen worden
bestudeerd. Hiertoe wordt een procedure ontwikkeld voor de isolatie van wortelprotoplasten, geschikt voor 'patch-clamp'-studies. Erzal een begin worden gemaakt
met de karakterisering van de kanaalactiviteit van deze protoplasten. Dit zal
gegevens opleveren waar verder onderzoek naar mogelijkheden van het membraan
om zich aan te passen op kunnen worden gebaseerd.
De rol die hormonen spelen bij de produktiviteit van rozenenten
819
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.A. Dieleman (AIO), D. Kuiper, J.Tromp (LUW)
F.W.A.Verstappen, E. Davelaar
CPRO-DLO, LUW-vakgroep Tuinbouwplantenteelt, PGB
Produktschap voor Siergewassen
1992-1996

In het afgelopen jaar is de weefselgevoeligheid van de entcultivars Madeion en
Vivaldi voor acht verschillende cytokininen getoetst met behulp van een in vitrosysteem. De gevoeligheid van de twee entcultivars voor de vrije basen en ribosiden
van zeatine, van isopentenyladenine, van dihydrozeatine en van benzyladenine zal
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na een herhaling van dit experiment in kaart worden gebracht, waarna het eerste
deel van het weefselkweekwerk geëvalueerd kan worden. Uit het eerste experiment
bleek tevens dat de okselknoppen van roos gevoelig zijn voor ethanol, het gebruikelijke oplosmiddel voor cytokininen. Over deze gevoeligheid van rozen voor ethanol zal in 1994een korte publikatie geschreven worden.
Het aanleggen vanverschillende worteltemperaturen of relatieve luchtvochtigheidsregimes zou invloed kunnen hebben op de knopuitloop van rozen. Als dit via het
cytokinine-metabolisme verloopt, zou dit een geschikte methode kunnen zijn om
verschillen in cytokininegehalte aan te leggen, onafhankelijk van het genotype van
de onderstam. Zo zouden de aangetoonde onderstamafhankelijke groeiverschillen
ook opgeroepen kunnen worden binnen één ent-onderstamcombinatie, en teruggekoppeld kunnen worden met de cytokinineproduktie in het wortelstelsel.
Proeven met verschillende worteltemperaturen zullen worden voortgezet of herhaald.
Het ismogelijk dat tijdens het transport van cytokininen van het entvlak tot aan de
knop veranderingen optreden in de hoeveelheid en aard van de cytokininen.
De microdialyse-techniek biedt de mogelijkheid in situ cytokininen af te tappen (en
dus te bepalen) en toe te voegen. Met deze nieuwe techniek zal in 1994 kennis gemaakt worden. De concentratie aan cytokininen in het bloedingssap van combinatieplant Madelon/Multic vertoont een tijdelijk hoog niveau voordat de grondscheuten verschijnen. Deze proef zal herhaald worden, waarbij de periode van aanleg
van grondscheuten kunstmatig verlengd zal worden door het verwijderen van
grondscheutknoppen. Vervolgens zullen de gegevens vergeleken worden met een
andere ent/onderstamcombinatie. Het methodische werk aan een methode waarbij
een groter aantal cytokininen bepaald kan worden, zal worden voortgezet.
Dynamiek van water en nutriënten in gesloten, recirculerende
teeltsysternen, met name systemen gebaseerd op zandbedden
488
Projectleiding:
Medewerker(s):

Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

M. Heinen
P.A.C. Raats, K. Harmanny, A.M. Lahmar,J.S.Zwiers,
J.A. deVos,C.Rappoldt, J.van Moolenbroek,
C.de Kreij,C.Sonneveld (PTG)
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas(PTG),
Naaldwijk
LNV-DWT GPP/MJP-G project 67
1991-1994

Het doel van dit project ishet formuleren en valideren van een simulatiemodel voor
de water-, nutriënten- en gashuishouding in gesloten, recirculerende teeltsystemen
in de glastuinbouw. Het werk valt uiteen in twee delen: ontwikkeling van het
model geschiedt op het AB-DLO en de uitvoering van experimenten vindt plaats op
het PTG.Fysische karakterisering van het zand vindt plaats op het AB-DLO.
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De jaren 1991-1993 zijn gebruikt om de diverse onderdelen van het model op te
zetten en om de benodigde gegevens in diverse experimenten te verzamelen. Het
jaar 1994 zal gebruikt worden om de verzamelde gegevens te analyseren en om de
diverse modelonderdelen te toetsen en nader uit te werken. In principe worden
geen verdere experimenten meer uitgevoerd. De fysische karakterisering van het
zand zalvoltooid worden,voor zover dit niet in 1993 isgebeurd. Het betreft hier de
bepaling waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken inclusief hysterese, en
TDR-(Time Domain Reflectometry) calibratie. Tevens zal 1994 gebruikt worden om
publikaties te schrijven, die uiteindelijk zullen leiden tot een proefschrift. De
beoogde hoofdstukindeling luidt als volgt:
1. Inleiding
2. Dynamica van water en nutriënten in een zandbed teeltsysteem: beschrijving en
functioneren van het systeem
3. Dynamica van water en nutriënten in de wortelzone
4. Verdeling van wortellengte van sla in een teeltsysteem gebaseerd op een
zandbed
5. Opname van water en nutriënten door sla geteeld op een voedingsfilm
6. Waterbalans van sla in een teeltsysteem gebaseerd op een zandbed
7. Nutriëntenbalans van sla in eenteeltsysteem gebaseerd op een zandbed
8. Aëratie van een zandbed teeltsysteem
9. Discussie en conclusies
Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van
sierteeltprodukten
735
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

W.J.R.M.Jordi
G.M. Stoopen
LUW-vakgroepen Plantenfysiologie en Plantenfysiologisch Onderzoek, Long Ashton Research Station (VK),
AFRC Institute of Arable Crops Research
1991-1994

De houdbaarheid van alstroemeria-snijbloemen wordt hoofdzakelijk bepaald door
de bladvergeling. Deze treedt vaak al op voordat er sprake isvan bloemverwelking.
De bladvergelingssnelheid is sterk verschillend per cultivar en voor de meeste alstroemeria-cultivars kan de bladvergeling worden tegengegaan door voorbehandeling met commercieel verkrijgbaar gibberellinezuur (GA3). Centraal in het onderzoek staat het mechanisme waarmee gibberellinezuur bladvergeling van alstroemeria-snijbloemen tegengaat.
In v/Vo-fotosynthese- en -fluorescentiemetingen toonden aan dat de fotosynthese
sterk geremd is onder condities dat het chlorofyl nog aanwezig is. De functionele
veroudering van het blad gaat vooraf aan de bladvergeling. Bij een vergelijking van
een aantal gibberelline-typen bleek gezuiverd GA4 bladvergeling reeds tegen te
gaan bij circa 20 maal lagere concentraties in het vaaswater dan van het commer_
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cieel verkrijgbaar gibberellinezuur (GA3). Ook behandeling met rood licht gaat de
bladvergeling efficiënt tegen. Teneinde meer inzicht te verkrijgen in het werkingsmechanisme van gibberellinen en rood licht, is een modelsysteem van afgesneden
bladtopjes opgezet waarvoor kon worden aangetoond dat deze op identieke wijze
reageren op hormonen en een rood-licht-behandeling als de intacte snijbloemen.
De interactie tussen rood licht en gibberellinen bij de bladvergeling van alstroemeria-snijbloemen wordt verder onderzocht door een eind 1993 aan te stellen OiO
(project 862).
Het onderzoek naar de interactie van de gibberellinen met de plasmamembraan van
de cel wordt gedeeltelijk verschoven van het opsporen van gibberellinebindingseiwitten naar het transport van gibberellinen over de plasmamembraan en het
metabolisme van gibberellinen. Hierbij wordt, naast het eerder ontwikkelde bladtopjessysteem, gebruikgemaakt van protoplasten en plasmamembraan-vesicles.
Interactie tussen stuurlicht en gibberellinen bij de bladvergeling van
Alstroemeria
862
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

I.F.Kappers (OIO),W.J.M.R.Jordi, F.M. Maas,
W J . Vredenberg (LUW), L.W.H,van der Plas (LUW)
G.M. Stoopen, E. Davelaar, J.A.R. Davies
LUW-vakgroep Plantenfysiologie
LNV-DWT, BION
1993-1996

De houdbaarheid van alstroemeria-snijbloemen wordt hoofdzakelijk bepaald door
de bladvergeling. Deze treedt vaak al op voordat er sprake isvan bloemverwelking.
De bladvergelingssnelheid is sterk verschillend per cultivar en voor de meeste
alstroemeria-cultivars kan de bladvergeling worden tegengegaan door voorbehandeling met commercieel verkrijgbaar gibberellinezuur (GA3). Daarnaast wordt de
bladvergeling sterk geremd door lage doses rood licht (fytochroom). De interactie
tussen regulatie door fytochroom en de synthese en werking van gibberellinen is
onderwerp van dit project.
In 1994 wordt na het inwerken in het probleem door de OIO een begin gemaakt
met het aanleren van de extractie, zuivering en bepalingsmethode voor de gibberellinen uit alstroemeria-bladeren. Daarnaast wordt vastgesteld welke veranderingen
in gibberellinegehaltes in de bladeren optreden zowel gedurende bladvergelinginducerende (donker, vèrrode belichting, GA-syntheseremmers) als bladvergelingremmende condities (GA-toediening, rood licht). In een later stadium worden ook
endogene gibberellinen bepaald van alstroemeria-cultivars met een verschillende
bladvergelingssnelheid en van cultivars waarbij de bladvergelingssnelheid in het
geheel niet wordt vertraagd door toegediende gibberellinen.
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Celbiologisch en moleculair-biologisch onderzoek naar wortelvorming bij
houtige gewassen
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

826
W.M.van der Krieken
J. Kodde, M.H.M. Visser
COWT, PBB,CPRO-DLO, Max Planck Institut (Keulen,
Duitsland), Swedish University of Agricultural Sciences,
Department of Horticulture Alnarp (Zweden), University
College Dublin, Department of Botany (Ierland),
University of Minnesota St. Paul,Department of
Horticultural Sciences, KUN (vakgroep Moleculaire
Plantenfysiologie), Universität Bonn, Botanisches
Institut (Bonn, Duitsland)
1992-1996

De auxine-geïnitieerde beworteling tijdens weefselkweek vormt een van de grootste hinderpalen bij vegetatieve vermeerdering van houtige gewassen. Dit project is
gericht op de identificatie van cDNA's/genen die een rol spelen bij auxine-geïnduceerde wortelregeneratie. De cDNA's/genen die onze interesse hebben zijn afkomstig van: (1) een cDNA-bank gemaakt van appelstengelweefsel dat met behulp van
auxine tot wortelvorming is geïnduceerd (2) genen specifiek voor auxine-onafhankelijke groei (axi-genen) bij protoplasten (3) rol-(root inducing loci) genen van
Agrobacterium rhizogenes (4) ABP1-(auxin binding protein = auxine receptor?) gen.
Om deze genen te kunnen identificeren wordt in stengelschijfjes van in vitro gekweekte appelscheutjes de genexpressie bestudeerd tijdens auxine-geïnitieerde
wortelregeneratie (Northern-blot-experimenten). Met deze genen worden vervolgens gewassen getransformeerd (appel, tabak, Arabidopsis). Bij deze getransformeerde planten wordt dan dewortelregeneratie bestudeerd.
ad (1)Het differentieel screenen van een cDNA-bank die gemaakt isvan appelweefsel waarin het proces van auxine-geïnitieerde wortelinductie plaatsvindt heeft
een aantal DNA's opgeleverd die verder gekarakteriseerd moeten worden.
Hierna zullen de gerelateerde cDNA's gebruikt worden om gewassen te transformeren en wordt het effect op beworteling bestudeerd (zie boven),
ad (2)In ons testsysteem zal verder onderzocht worden: het bewortelingsgerelateerde gen behorende bij een bepaalde axi-transformant van tabak. Deze
transformant bewortelt veel beter dan de wild-type tabaksplant,
ad (3)Met name het rol-B gen en de auxl en aux2 genen van Agrobacterium
rhizogenes (verhogen de endogene auxine concentratie in het weefsel)
zouden een positief effect op beworteling kunnen hebben. Het belang van
deze genen op beworteling van houtige gewassen zal onderzocht worden,
ad (4)Nagegaan zal worden of door het ABP1-gen de gevoeligheid van het weefsel
voor auxine verhoogd wordt waardoor auxine-geïnitieerde wortelregeneratie
beter verloopt.
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Met fysiologisch onderzoek zal nader ingegaan worden op het werkingsmechanisme van auxine. De vraagstellingen zijn: (1) hoe is de timing (lag-fase, initiatie-fase,
determinatie fase, uitgroei-fase) van de in vitro wortelregeneratie; (2) waar is de
auxinereceptor gelocaliseerd; (3) verloopt de werking van indol-boterzuur (IBA) via
conversie in indol-azijnzuur (IAA).
Enzymatische immunotoetsen voor plantenregulatoren
671
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D. Kuiper
E. Davelaar
LBO
1985-1994

Dit project behelst instructie en dienstverlening aan gebruikers van immunologische
toetsen voor de bepaling van plantenregulatoren en de voorzuivering van plantaardig materiaal en het regelmatig aanmaken van koppelingsprodukten van synthetische plantenregulatoren aan 'Keyhole limpets' (KHL) - eiwit. KHL-eiwitgebonden
plantenregulator kan voor derden tegen betaling worden gesynthetiseerd. In
beperkte mate kunnen monsters tegen betaling geanalyseerd worden. Daarnaast is
instructie en gebruik van aanwezige analyse-opstelling en chemicaliën tegen betaling mogelijk. De aanmaakprocedure van een antilichaam tegen dihydrozeatine zal
worden voortgezet, terwijl het opstarten van een dergelijke procedure voor een
antilichaam tegen zeatine-O-glucoside overwogen wordt.
Groeiregulatie van de bloemknopopening
851
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

D. Kuiper
S.A. Ribôt
PGB,LUW-vakgroep Plantenfysiologie
1993-1996

De slechte bloemknopopening van Madelon-rozen op de vaas wordt (mede)
veroorzaakt door een te geringe 'sink'-activiteit van de bloem. De bloem bestaat op
het moment van afsnijden uit drie groepen petalen, al naar gelang hun behoeftes
om individueel, los van de rest van de bloem, tot een normale (= in vivo) strekking
te komen. Na het karakteriseren op petaal-niveau, zal nu de afhankelijkheid van de
petalen voor hun groei van sucrose +/- GA3 op het niveau van de opname van koolhydraten bestudeerd worden. Proeven met 14 C-koolhydraten hebben aangetoond,
dat de afhankelijkheid van losse petalen voor hun groei van sucrose (+ gibberellinezuur; GA3) terug te voeren is op eigenschappen van het koolhydraatopname-systeem. Dit systeem zal verder beschreven worden met behulp van de specificiteit van
het systeem voor verschillende GA's en de relatieve bijdragen van de diffusie en van
de actieve component eraan met behulp van specifieke remstoffen. Deze gegevens
16
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zullen vergeleken worden met een goed-openende roos 'Sonia', waarvan de groei
en ontwikkeling op het niveau van losse petalen is beschreven. GA toedieningen
tijdens de opname-experimenten moeten uitwijzen, waarop het GA-effect berust,
bijvoorbeeld modificatie van transport-parameters. Eventueel kunnen studies met
radioactief GA nodig zijn om de effectiviteit van GA-toedieningen te bepalen.
Uit diepgevroren petalen van bloemen van intacte rozen die zich in verschillende
stadia van de bloemknopopening bevinden, zal in een herhalingsexperiment de
plasmamembraan geïsoleerd worden en geanalyseerd worden op totaal lipide- en
eiwitgehalte en op de samenstelling van vrije sterolen en fosfolipiden. Resultaten
uit dit werk en van experimenten aan de koolhydraatopname van petalen en ponsjesvan petalen zullen in drie manuscripten verwerkt worden.
De rol van gibberellines bij bloeiinductie
828
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

vacature (post-doc), D. Kuiper, Tj. Blacquière (PGB)
LUW-vakgroep Plantenfysiologie
Produktschap voor Siergewassen (PvS)en Stichting voor
Technische Wetenschappen (STW)
1993-1997

Groeipunten van Spathiphyllum zullen op een in v/trocultuur gebracht worden en
zullen vervolgens door toediening van gibberellines tot bloei aangezet worden. De
specificiteit van dit proces ten opzichte van verschillende GA's zal getoetst worden.
Gelijksoortige proeven zullen indien nodig uitgevoerd worden met in v/'troplantjes
van Spathiphyllum. Samen met de LUW-vakgroep Plantenfysiologie zullen GAanalyses van weefsels van Spathiphyllum opgestart worden. In samenwerking met
het proefstation in Aalsmeer zal het proces van bloeiinductie morfolgisch/anatomisch gekarakteriseerd worden.
Regulatie van groei en bloemontwikkeling van rozen met licht
827
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

F.M. Maas,J.A. Bakker
vacature (assistent)
LBO,PGB
NOVEM;PvS
1992-1996

De bloemknopontwikkeling in rozen wordt beïnvloed door licht. Zowel de lichtkwantiteit als -kwaliteit kan van doorslaggevende betekenis zijn voor de volledige
ontwikkeling en uitgroei van een bloemknop. Geringe lichthoeveelheden en lage
rood/vèrrood-verhoudingen leiden tot een toename van het aantal loze scheuten.
Uit onder andere Israëlisch onderzoek is gebleken dat het ontstaan van loze scheu-
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ten een gevolg is van de abortie van bloemknoppen in een jong stadium van hun
ontwikkeling.
Uit recent AB-DLO-onderzoek is gebleken dat bloemknopontwikkeling bij suboptimale lichthoeveelheden sterk beïnvloed wordt door de rood/vèrrood-verhouding (R/FR) van het licht aan het einde van de lichtperiode bij dezelfde dagelijkse
hoeveelheid PAR.
Het in 1992 begonnen anatomisch onderzoek naar het kritieke stadium van de
bloemknopontwikkeling waarin de R/FRvan het licht deze ontwikkeling beïnvloedt
zal worden voortgezet. Daarnaast zal worden vastgesteld in hoeverre de gevoeligheid van het ontwikkelingsproces van de bloemknop voor de R/FRvan het licht aan
het einde van de lichtperiode wordt beïnvloed door de lengte van de lichtperiode
en de lichtintensiteit. Indien mogelijk zullen in samenwerking met het PGBdeze belichtingsproeven ook in kassen worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de resultaten van deze belichtingsexperimenten zal een begin gemaakt worden met het bestuderen van de assimilatenverdeling in de rozenplanten
onder invloed van typen en combinaties van belichtingen die een effect hebben de
bloemknopontwikkeling. Hiertoe zal in een zo vroeg mogelijk stadium van bloemknopontwikkeling door middel van gemerkt C0 2 (bij voorkeur 13 C0 2 ) de verdeling
van de assimilaten vanuit het gemerkte blad naar de jonge scheuten worden bestudeerd om na te gaan of er een kwantitatief verband bestaat tussen het transport
van assimilaten naar deze scheuten en de ontwikkeling van hun bloemknop.
Daarnaast zal het effect dat verschillende lichtbehandelingen op bovengenoemde
processen hebben verder worden bestudeerd.
Vruchtzetting, vruchtgroei en drogestofverdeling van paprika in relatie tot
het kasklimaat
849
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

L.F.M. Marcelis
L.R. Baan Hofman-Eijer
LUW-vakgroepTuinbouwplantenteelt, PGB
1993-1996

Bij de paprikateelt treden gedurende het groeiseizoen sterke fluctuaties in de
vruchtproduktie op die niet direct gerelateerd zijn aan het weerbeeld van de periode voorafgaand aan de oogst. In dit project wordt uitgegaan van de werkhypothese
dat de fluctuaties in vruchtproduktie vooral een gevolg zijn van een onregelmatige
zetting van de vruchten; daarnaast kan ook het gelijktijdig afrijpen van vruchten
van verschillende leeftijden een rol spelen. Devruchtzetting, de vruchtontwikkeling
en de drogestofverdeling zullen onderzocht worden in relatie tot de 'sink-source'verhouding en het kasklimaat. Het verkregen inzicht zal kunnen bijdragen tot een
betere sturing van deze processen en minimalisering van de produktiefluctuaties.
De dynamiek van de groei, drogestofverdeling, vruchtzetting, vruchtabortie,
vruchtgroeiduur en plantbelasting zal gedurende een groeiseizoen in een kas gedetailleerd in kaart gebracht worden. Afhankelijk van de resultaten van proeven in
_
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het najaar van 1993, zal de invloed van de zaadzetting op de vruchtzetting en
vruchtgroei verder onderzocht worden door het aantal zaden per vrucht te manipuleren middels handmatige bestuiving of emasculatie. Er zal een oriënterend onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van een (semi) in v/'fro-systeem van
bloemen en/of vruchten om de invloed van verschillende factoren zoals suiker- en
hormoongehaltes op vruchtzetting en -ontwikkeling te bestuderen, of om de abortiegevoelige stadia van een vrucht te bestuderen.
Effecten van groeiomstandigheden op het optreden van voosheid bij radijs
in relatie tot de groei, ontwikkeling en drogestofverdeling
853
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

L.F.M. Marcelis, D.R.Verkerke
vacature (assistent)
LUW-vakgroepTuinbouwplantenteelt,PGB
Produktschap (aangevraagd)
1993-1995/(1996)

Hoewel in wisselende mate, doet zich ieder jaar opnieuw het probleem voor dat
partijen radijs niet aan de vereiste kwaliteit voldoen, doordat een aanzienlijk percentage van de knollen voosheid vertoont. Het optreden van voosheid istot dusverre vrij onvoorspelbaar. Dit project richt zich vooral op het verwerven van meer inzicht in de samenhang tussen enerzijds groei- en ontwikkelingssnelheid en drogestofverdeling, en anderzijds de omstandigheden waaronder dit leidt tot voosheid.
Naast het ontstaan van voosheid gedurende de knolontwikkeling zullen de groeifasen en de groeistrategie van radijsplanten niet alleen onder verschillende constante maar vooral ook onder wisselende niveaus van temperatuur, licht, watergift en
EC bestudeerd worden door middel van groeianalyses. Hiermee zal inzicht verkregen worden in de snelheid waarmee de verschillende delen van de plant zich in hun
onderlinge verhouding ontwikkelen, en op welke wijze voosheid en assimilatenverdeling gerelateerd zijn aan elkaar en aan opkweekomstandigheden, plantleeftijd
en plantkarakteristieken (NAR, LAR, enz.). Als blijkt dat factoren die primair de waterhuishouding beïnvloeden het optreden van voosheid bepalen, zal vervolgens de
waterhuishouding van de planten in meer detail onderzocht worden (bepalingen
van onder andere water- en osmotische potentiaal en transpiratie). Voortbouwend
op het werk van Magendans (LUW) zullen ook anatomische aspecten van voosheid
bestudeerd worden.
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Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met een eb/vloedfertigatiesysteem
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

417
P.A.C. Raats
W. Otten (voormalig DLO-AIO)
LUW-vakgroep Tuinbouwplantenteelt; PBN;SC-DLO
DLO,Onderzoekprogramma Gesloten Bedrijfssystemen
Glastuinbouw (NRLO-OGBG)
1989-1994

In de potplantenteelt wordt veel gebruik gemaakt van het zogenaamde eb/vloedfertigatiesysteem. 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 een eb/vloed-fertigatiesysteem. Het uiteindelijke doel is te
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.
Gebaseerd op de resultaten van dit project zal Otten in de loop van 1994 een
proefschrift afronden. De geplande inhoud van het proefschrift isals volgt:
I. Introduction
II. Water and nutrient dynamics in soil- or substrate-based root zone: principles
and terminology
III. Physical characteristics of a peat-based potting medium, and their mathematical
expressions
IV. Adsorption of cations by apeat-based potting medium
V. Water content and matric head of the potting medium induced by
évapotranspiration and flooded bench fertigation
VI. Nutrient balances and spatial distribution of nutrients within the root zone of
potted plants grown on aflooded bench fertigation system
VII. Dynamic behaviour of water and nutrients for potted plants on a flooded
bench fertigation system: simulation
VIII. General discussion
IX. Summary.
In 1994moet in hoofdzaak nog gewerkt worden aan hoofdstukken I,VII,VIII, en IX.
Hoofdstukken IM t/m VII zullen ook gepubliceerd worden in de vorm van
tijdschriftartikelen.
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De rol van het koolhydraatmetabolisme en van plantegroeistoffen bij de
bloemknopopening van de roos
765
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.S.van Reenen (AIO), D. Kuiper, C.M. Karssen (LUW)
S.A. Ribôt
LUW-vakgroep Plantenfysiologie, PGB
LNV-AT
1989-1994

In de voorgaande jaren heeft fysiologisch onderzoek plaatsgevonden naar de rol
van koolhydraten en de drogestofverdeling tijdens de bloemknopopening van
Madelonrozen. Met de verzamelde gegevens zal een koolstofbalans worden
opgesteld, waaruit zal blijken in hoeverre de koolstofdistributie wordt beïnvloed
door de hoeveelheid licht en door de wortels.
Vragen zoals: 'Hoe groot isde 'sink'-sterkte van de bloem?' en 'In welke mate is het
'source'-vermogen van de bladeren onafhankelijk van de voorraad zetmeel?' zullen
mede daardoor beantwoord kunnen worden.
De in 1994 resterende tijd van het project zal besteed worden aan het schrijven van
publikaties teneinde het werk af te ronden met een proefschrift. Hoofdpunten hiervan zullen zijn:
- Karakterisering van de bloemknopopening (pH,osmotische potentiaal);
- De invloed van afsnijden en veroudering op de fotosynthese van Madelonbladeren;
- Transport van suikers in intacte en afgesneden planten bij hoge en lage lichtintensiteit;
- C-balansvan intacte en afgesneden rozen;
- Koolhydraten in de plant in relatie tot bloemknopopening.
Vruchtgroei van kasgewassen, met name t o m a a t in relatie tot de waterhuishouding
775
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.A.C.M. van de Sanden
J.J. Uittien
LUW-vakgroep Tuinbouwplantenteelt, PGB
1990-1994

Het project heeft tot doel de relatie tussen de groei van de vrucht (versgewichttoename, eindgrootte) en de waterhuishouding van de vrucht (waterpotentiaal, osmotische potentiaal, enz) zoals deze wordt beïnvloed door groeiomstandigheden, te
kwantificeren. De waterhuishouding van plant en vrucht wordt gemanipuleerd
door de waterpotentiaal van het wortelmilieu te variëren (via de nutriënten-concentratie in de voedingsoplossing). Naast de momentane reactie wordt ook de langeretermijnrespons (aanpassing) van vruchtgroei en waterstatus bestudeerd. Het experimentele gedeelte van het project is nagenoeg afgesloten. In 1994 volgt nog een
_
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groot deel van de gegevensverwerking, verslaglegging en publikatie in vier
artikelen.
Koppeling van chlorofylfluorescentie aan gasuitwisselingsmetingen voor
het kwantificeren van stress-effecten
830
Projectleiding:
Medewerker(s):
Looptijd:

A.H.C.M. Schapendonk
CS. Pot, P.H.van Leeuwen
1992-1994

In 1994zal het project worden afgesloten. Dewerkzaamheden zullen bestaan uit de
rapportage van nog niet gepubliceerde resultaten en uit de voorbereiding van een
nieuw project. Dit nieuwe project, gepland in het kader van een promotie-onderzoek, moet de opgedane kennis verdiepen om uiteindelijk een idee te geven van de
correlaties tussen gaswisselingsmetingen en fluorescentiekinetiek, en de omstandigheden waaronder beide meettechnieken onderling uitwisselbaar zijn. Deze opzet zal met name gericht zijn op de tuinbouw om een beter beeld te krijgen van de
correlatie tussen fluorescentie en fotosynthese onder suboptimale condities.
Verder wordt, als herhaling van de experimenten in 1993, nog een serie experimenten uitgevoerd, waarbij de gasuitwisseling en fluorescentiekarakteristieken van bladeren van tomaat onder stabiele maar suboptimale stikstofvoorziening worden bestudeerd. Een studie naar de effecten van sinusoïde lichtfluctuaties met verschillende frequenties die voor 1993 op het programma stond, is naar 1994verschoven. De
metingen moeten informatie geven over de regulering van de lichtbenuttingsefficiëntie onder 'non-steady state'-lichtcondities. De experimenten sluiten aan bij project 831: 'Regulatie van groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening
bij teelt van tomaten op substraat'.
Regulatie van groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening
bij teelt van tomaten op substraat

831
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

B.W. Veen
A.G.M. Broekhuijsen, J.J. Uittien
PGB

1992-1995

Het doel van het project is de groei van tomateplanten en drogestofverdeling over
blad, stengel, wortel en vruchten te bestuderen in afhankelijkheid van de nitraatvoorziening. Daarbij is een voorwaarde dat gedurende de experimentele periode
een gedefinieerde optimale of suboptimale nitraatvoorziening wordt gehandhaafd.
In 1994 zal de hypothese worden getoetst dat groei kan worden onderscheiden in
twee componenten: 'produkt' en 'produktiecapaciteit', ieder met een karakteristiek
stikstofgehalte, waarbij de bijdrage van de groei aan het produkt in de tijd toe22
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neemt van 0tot 100 % en de bijdrage van de groei aan de produktiecapaciteit overeenkomstig afneemt. Op genoemde hypothese zal een doseerregime voor nitraat
worden gebaseerd, waarbij groei wordt gestuurd door in de plant te handhaven
stikstofgehalten. Een geautomatiseerde meetopstelling zal worden gebruikt om
plantgewichten, en daarmee groei in de tijd te kunnen volgen. De invloed van
nitraatdosering op groei zal worden beschreven door groeianalyse waarbij fysiologische (NAR) en morfologische (LWR en SLA) grootheden worden onderscheiden.
Verschillen in NARzullen worden onderbouwd met fotosynthesemetingen op plantniveau en op bladniveau in samenwerking met Schapendonk (project 830). De invloed van nitraat op de assimilatenverdeling zal worden bestudeerd door gelijktijdige pulslabeling met 13CC>2 en 15 N0 3 " van planten die verschillend van nitraat
zijn voorzien. Verdeling van 13C en 15N zal in de tijd worden vervolgd, zowel bij
vegetatieve alsvruchtdragende planten.
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Plantenbiochemie en inhoudstoffen (i.o.)

Werktitel:
Idem
Programmaleider(s):
dr. J.P.F.G. Helsper (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1996
Samenvatting
Het programma beoogt, via inzicht in de biochemische en fysiologische achtergronden, te komen tot een optimalisering van de accumulatie van kwaliteitsbepalende inhoudstoffen in landbouwprodukten. Dit inzicht kan worden verworven door onderzoek naar de chemische identiteit, de biosynthese, het
metabolisme en de enzymologie van deze inhoudstoffen.
Aanleiding
De kwaliteit van akker- en tuinbouwprodukten neemt, naast het aspect opbrengst,
in toenemende mate in importantie toe. Inhoudstoffen bepalen voor een belangrijk
deel deze produktkwaliteit. De belangstelling voor agrificatiegewassen zorgt voor
een extra impuls voor onderzoek aan nieuwe gewassen met specifieke inhoudstoffen. Een teeltmatig of genetisch sturen van de accumulatie van inhoudstoffen
kan sterk bevorderd worden door inzicht in de teeltkundige, genetische,
biochemische en fysiologische achtergronden van de biosynthese en het metabolisme.
Inhoudstoffen met een negatief effect op de kwaliteit, zoals fytotoxinen en antinutritionele factoren, moeten in concentratie verlaagd of totaal verwijderd worden.
Componenten met een positief kwaliteitseffect op bijvoorbeeld smaak en geur moeten op een optimaal niveau aanwezig zijn in het eindprodukt en substraten voor de
verwerkende industrie in zo hoog mogelijke concentraties. Naast de genetische
potenties bepalen ook de uitwendige teeltomstandigheden, al of niet door de mens
gestuurd, de uiteindelijke concentratie aan inhoudstoffen, die vervolgens weer
beïnvloed kan worden tijdens de naoogstfase.
Doel
Doel van dit onderzoekprogramma in engere zin is om inzicht te verwerven in de
chemische identiteit van kwaliteitsbepalende inhoudstoffen en in de biosynthese,
het metabolisme en de enzymologie die betrokken zijn bij de accumulatie hiervan.
De waarnemingen zullen worden vastgelegd in wetenschappelijke tijdschriften en
vakbladen, waar toepasselijk in een proefschrift of in tussentijdse rapportages aan
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de financier. De gevonden resultaten zullen tevens geëvalueerd worden op hun
maatschappelijke toepasbaarheid.
Het programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen.
Biochemisch en fysiologisch onderzoek naar de regulatie van de carvonopbrengst bij karwij en dille
881
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

HJ. Bouwmeester, J.P.F.G. Helsper, W.J.M. Meijer
vacature,J.A.R. Davies
CPRO-DLO, PAGV,Van Hall-instituut
Commissie herstructurering akkerbouw Noorden des
Lands
1994-1996

Het project zal 1april 1994van start gaan. Het isde bedoeling dat de eerstgenoemde projectleider de eerste zes maanden van het project verblijft in de groep van
prof. R. Croteau in The Institute of Biological Chemistry, Washington State
University, Pullman, Verenigde Staten, om daar ervaring en technieken op te doen
voor het biochemische deel van het project. Er zal in de Verenigde Staten worden
gewerkt met karwij. Om te beginnen zal de biosyntheseweg van limoneen en
carvon worden opgehelderd. Daarna zal worden gestart met de zuivering en karakterisering van de bij de biosynthese betrokken enzymen. Afhankelijk van de voortgang van dit werk zal of in de Verenigde Staten of na terugkeer naar Nederland
begonnen worden met het bepalen van de relaties tussen ontwikkelingsstadium van
de karwijvruchtjes en de activiteit van de betrokken enzymen. Naterugkeer zal ook
dille in het onderzoek worden betrokken.
Een groot deel van het praktische werk zal op en in nauw overleg met het PAGV
worden uitgevoerd aan karwij en dille. Het gewasfysiologische onderzoek is er op
gericht gegevens te verzamelen om een eenvoudig simulatiemodel te maken.
Inzicht in de zaadvorming en kwantitatieve relaties met omgevingsfactoren worden
verkregen via groeianalyse en beschaduwingsexperimenten. Voor karwij wordt
bevestiging gezocht van eerder gevonden relaties; voor dille moeten de verbanden
nog bepaald worden.
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Expertiseontwikkeling gasvloeistofchromatografie/massaspectrometrie
(GÜMS)

868
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

J.P.F.G. Helsper, W.J.R.M.Jordi, D. Kuiper
J.A.R. Davies
LUW-vakgroep Plantenfysiologie (dr. E. Knegt)
1993-1996

Expertise met GC/MS-analyses zal in eerste instantie ontwikkeld worden voor de
identificatie van gibberellines (GA's) in weefsels van alstroemeria (projecten 735 en
862) en Spatiphyllum (project 828). Gestart wordt met ontwikkeling van de methodologie voor derivatiseren van GA's (methylering en trimethylsilylering), gevolgd
door GC/MS-analyse, uitgaande van chemisch zuivere GA's. Vervolgens zullen
dezelfde analyses worden uitgevoerd aan extracten van de betreffende plantensoorten. Een voorzuivering van GA's met HPLC zal, waar nodig, voorafgaan aan of
volgen op derivatisering.
Fysiologische en biochemische regulatie van de vorming van stootblauw
bij aardappel
867
Projectleiding:
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Het biochemisch/fysiologische gedeelte van dit project zal starten met de chemische
identificatie van de component(en), die verantwoordelijk zijn voor stootblauwvorming.
De in aanmerking komende technieken zijn met name gelpermeatiechromatografie
en HPLC voor de voorzuivering en NMR voor de chemische identificatie. Nadat
voldoende kennis is verkregen met betrekking tot de chemische identiteit zal aan
de hand van de gevonden resultaten besloten worden om al of niet te starten met
onderzoek naar de biosyntheseroute. Mogelijk zal ook een start worden gemaakt
met de fysiologische omstandigheden (weefselbeschadiging, decompartimentalisatie) die van belang zijn bij de stootblauwvorming.
Voor het gewasfysiologische deel van het project zijn in 1993 vier rassen (Biltstar,
Bintje, Diamant en Lady Rosetta) met verschillende gevoeligheid voor stootblauw
aan twee teeltregimes (al dan niet met Nen K bemest), die leiden tot meer of minder stootblauw, geteeld op zand- of kleigrond. Na de oogst in september 1993 zijn
de partijen opgeslagen voor stootblauwtoetsen die in 1994 zullen worden uitgevoerd. Deze proeven zullen in 1994worden herhaald. Afhankelijk van de uitkomsten aan het in 1993 geoogste materiaal zal onder geconditioneerde omstandigheden (kas, fytotron) een proef worden opgezet om bepaalde omgevingsfactoren
(nutriënten-, vochtvoorziening) herhaalbaar gedoseerd toe te dienen. Het PAGV
27
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heeft een aantal rassen op een aantal locaties geteeld met verschillende niveaus van
stikstofvoorziening in 1990-1992. Van de knollen is het drogestofgehalte, het nitraatgehalte en de stootblauwindex bepaald. De gegevens zullen in samenwerking
met het PAGVworden geanalyseerd en voor het project beschikbaar zijn.
Vorming van lipiden en erucazuur in hauwen en embryo's van koolzaad
835
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

J.A. Wilmer (AIO),J.P.F.G.Helsper,W.J.R.M.Jordi,
LH.W. van der Plas (LUW)
J.A.R. Davies
Bundesanstalt für Getreide, Kartoffel- und
Fettforschung (Münster, Duitsland), LUW-vakgroep
Plantenfysiologie, CPRO-DLO
DLO
1992-1996

Uit experimenten met zomerkoolzaad is gebleken dat bij een lagere temperatuur
(15 °C) meer erucazuur wordt ingebouwd in de zaadolie van koolzaad dan bij een
hogere temperatuur (25 °C). Dit kan worden veroorzaakt doordat bij hogere temperaturen selectie tegen dit vetzuur optreedt bij assemblage van triglyceriden of door
een verminderde synthese van dit vetzuur. Om deze opties te onderzoeken en te
kunnen onderscheiden is het noodzakelijk om te beschikken over een systeem
waarin factoren als temperatuur en substraatbeschikbaarheid te manipuleren zijn.
Hiervoor is in het afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten en karakteriseren van
een microsporen-afgeleide embryocultuur. In 1994 wordt de laatste hand gelegd
aan de karakterisering van de olievorming in dit systeem. Daarnaast zal onderzoek
worden gedaan naar het effect van abscissinezuur (ABA) op het gehalte erucazuur
in de olie, al dan niet gecombineerd met een temperatuurseffect.
Afhankelijk van de resultaten van de bovengenoemde experimenten worden dan in
de loopvan het jaar vervolgstudies gedaan aan de rol van de diverse enzymen in dit
proces. Daarbij worden bepalingen gedaan aan de activiteit en substraatspecificiteit
van de acyltransferases, die vanuit acyl-CoA en glycerol-3-fosfaat glycerolipiden synthetiseren en naar de activiteit van de elongases die oliezuur omzetten in erucazuur.
Tevens zal een aantal experimenten gedaan worden waarin de relatie tussen de
temperatuur en de vetzuursamenstelling van de zaadolie in zaden van intacte planten wordt bestudeerd. Planten worden opgekweekt bij twee verschillende temperaturen (15 en 25 °C) en op bepaalde tijdstippen gewisseld naar de andere temperatuur. Na afloop wordt dan de vetzuursamenstelling van de diverse lipiden bepaald.
Dit betreft herhaling en aanvulling van experimenten uit 1993.
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Kwaliteit van gras in relatie tot
voederopname en stikstofbenutting

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

836
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

RJ. Hogendorp, J.J.M.H. Ketelaars,
L.W. van Broekhoven
B. Rutgers
IVVO-DLO, LUW-vakgroep Veevoeding
1993-1996

Centrale doelstelling van dit project is het verhogen van de kwaliteit van gras als
rundveevoeder via een (na-oogst)verbetering van de eiwitwaarde en stikstofbenutting. Deze doelstelling kan bereikt worden door de bestendigheid van graseiwitten
tegen microbiële afbraak in de pens van herkauwers te vergroten. Ons doel daarbij
is, om het eiwit in gras voor bovenmatige oplosbaarheid te behoeden door middel
van fysische dan wel 'chemische' behandeling.
De in 1993 ontwikkelde eiwit-extractieprocedure zal verder worden uitgebreid en
hiermee zal gras afkomstig van uiteenlopende groeiomstandigheden (met name Nbemestingsniveaus) worden geanalyseerd. Hierbij worden op systematische wijze
bepaalde voorbehandelingen van het gras geëvalueerd voor wat betreft hun effect
op eiwit-oplosbaarheid. Naast fysische voorbehandeling (bijvoorbeeld de wijze en
__

WERKPLAN 1994

PROGRAMMA 124

omstandigheden van drogen) betreft dit zoals gezegd ook chemische toevoegingen
die de eiwit-oplosbaarheid kunnen beïnvloeden, zoals anti-oxidantia, formaldehyde
en tannines. Deze tannines (natuurlijke eiwit-complexerende verbindingen) worden, vóór ze aan grasextracten worden toegevoegd, uit plantemateriaal geïsoleerd.
Het mag verwacht worden dat in deze planperiode één of twee wetenschappelijke
artikelen gereed komen. In het eerste wordt de extractiemethodiek geëvalueerd,
terwijl in het tweede het effect van (gecondenseerde) tannines op graseiwitten
beschreven zal worden.
Effecten van de chemische samenstelling van gras op de voederopname en
stikstofbenutting door melkvee
792
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

J.J.M.H. Ketelaars,J.H. Geurink
IWO-DLO, CPRO-DLO, LUW-vakgroepen Duurzame
Dierlijke Produktie en Fysiologie van Mens en Dier
1990-1994

De beschikbare mogelijkheden voor het uitvoeren van voederproeven met melkvee
worden volledig benut in het kader van project 797. De resterende tijd binnen dit
project zal gebruikt worden om in samenwerking met LUW-vakgroepen, waaronder
de vakgroep Duurzame Dierlijke Produktie, nieuw onderzoek voor te bereiden met
betrekking tot opname en benutting van nutriënten door herkauwers. Hiervoor zal
naar verwachting op korte termijn een AIO beschikbaar komen. Experimenteel
onderzoek is voorzien naar de voeder- en dierfactoren die de efficiëntie van
energiebenutting door het dier beïnvloeden. Dit onderzoek sluit aan op eerder
verrichte studies naar de regulering van de voederopname en de rol van
ruwvoedereigenschappen hierin.
Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op produktie en samenstelling van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting op
melkveebedrijven
797
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.M.H. Ketelaars,J.H.Geurink, H.G.van der Meer
IWO-DLO, IMAG-DLO
FOMA
1991-1994

Een belangrijke oorzaak van de hoge emissie van ammoniak uit bestaande rundveestallen isde snelle omzetting van ureum (uit urine) in ammoniak onder invloed van
bacterieel urease. Experimenten in de proefstal van Droevendaal hebben aangetoond dat dit enzym op stalvloeren in hoge concentraties aanwezig is in de vorm
van een zogenaamde urease-steenlaag: een hard mineraal neerslag waarin ureaseproducerende bacteriën goed beschermd zijn tegen chemische, thermische en
31
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mechanische invloeden. Beperking van de urease-activiteit van stalvloeren - door
een periodieke reiniging met verdund zuur - kan helpen de stikstofverliezen bij
stalvoedering terug te dringen en zodoende de stikstofherbenutting op melkveebedrijven te verbeteren. Belangrijke vragen in dit verband zijn:
a. Onder welke omstandigheden ontwikkelen vloeren een hoge urease-activiteit?
Bestaan er tussen gangbare vloertypen verschillen in activiteit en zijn er nieuwe
vloertypen te ontwikkelen met een relatief lage urease-activiteit?
b. Wat is een optimale keuze van aard en concentratie van zuur voor een periodieke verwijdering van vloergebonden urease-activiteit?
c. Welke emissiereductie wordt bereikt door de vloergebonden urease-activiteit te
onderdrukken?
In laboratorium-experimenten zal de snelheid van vorming van een ureasesteenlaag in vitro bestudeerd worden. Hierbij wordt de invloed vastgesteld van
verschillende factoren zoals mest- en urinesamenstelling, urine/mest-verhouding, en
temperatuur. De uitkomsten van deze proeven worden getoetst aan soortgelijke
metingen op stalvloeren.
Daarnaast zal van een reeks in-gebruik-zijnde, gangbare en experimentele vloersystemen de vloergebonden urease-activiteit gemeten worden. Hiervoor zullen vloertypes worden onderzocht die aanwezig zijn in de proefaccommodaties van AB-DLO
en IMAG-DLO. Deze metingen zullen worden aangevuld met metingen elders op
geselecteerde proef- en praktijkbedrijven.
Monsters van de urease-steenlaag zullen door Japenga en medewerkers (afdeling
Bodem- en Milieuchemie) worden geanalyseerd. Aan de hand hiervan en met
kennis van oplosbaarheidsverschillen van aanwezige mineralen zal een lijst
opgesteld worden met organische en anorganische zuuroplossingen die als
reinigingsmiddel in aanmerking komen. De effectiviteit van een aantal daarvan zal
experimenteel worden getoetst.
De emissiereductie die het gevolg is van de onderdrukking van vloergebonden
urease-activiteit zal worden gemeten in een langlopend experiment in de proefstal
van Droevendaal. Dit experiment wordt uitgevoerd met een stikstofrijk winterrantsoen. De uitkomsten zullen worden vergeleken met de in 1993 verkregen resultaten
uit een soortgelijke proef met een stikstofarm rantsoen.
Resultaten van reeds beschikbare gegevens omtrent de urease-activiteit van stalvloeren zullen worden bewerkt tot een eerste publikatie.

32

WERKPLAN 1994

PROGRAMMA 216

Gewasecologie en opbrengstvorming van
akkerbouw- en
vol legrondsgroentegewassen

Werktitel:
Gewasecologie van open teelten
Programmaleider(s):
dr.ir. A.J.Haverkort & ir.WJ.M. Meijer (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1997
Samenvatting
Experimenteel en modelmatig gewaskundig onderzoek wordt uitgevoerd naar de
invloed van biotische en abiotische beperkingen op de opbrengstvorming en
produktkwaliteit van akkerbouw-, agrificatie- en vollegrondsgroentegewassen, ten
behoeve van duurzame produktiesystemen. Expertise-opbouw vindt plaats op het
gebied van de fundamentele gewasfuncties, met name gasuitwisseling, de
worteldynamiek en de simulatie van de ontwikkeling en drogestofverdeling van
gewassen.
Aanleiding
Aanleiding tot het programma is de toegenomen zorg voor de duurzaamheid van
produktiesystemen en rentabiliteit in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelten. Om ongewenste milieu-effecten te vermijden wordt de plantaardige produktie in de open teelten in toenemende mate geconfronteerd met
beperkingen ten aanzien van de inzet van produktiemiddelen. Daarnaast dwingen
marktontwikkelingen tot het introduceren van nieuwe produkten (gewassen) en
het aanbieden van veilige produkten van hoge, concurrerende kwaliteit die bij
voorkeur het hele jaar vers beschikbaar moeten zijn. Ontwikkeling van duurzame
teeltsystemen, met name met betrekking tot bemesting en gewasbescherming,
vereist een optimaal gebruik van kennis van de wisselwerking tussen teelt- en
omgevingsfactoren en gewasreacties. De optimalisatie van de uiteindelijke gewasopbrengst in beperkende produktieomstandigheden, en van de kwaliteit van het
produkt in relatie tot de beoogde markt, vereist een vergroting van inzicht in de
effecten van zulke omstandigheden op groei en produktvorming. Kwantitatieve gegevens over adaptatie (plasticiteit), compensatie en herstelprocessen op orgaanplant- en gewasniveau in teeltsystemen met verlaagde inputs en biotische of
abiotische stress ontbreken vrijwel. Ten aanzien van nieuwe en kleine traditionele
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gewassen, voor afzet naar de industrie, is kennis van limiteringen en knelpunten in
hun specifieke produktiestrategie en van de vorming of kwaliteit van relevante
inhoudstoffen gewenst voor een nauwkeurige inschatting van huidige en toekomstige teeltpotenties.
Doel
Het programma isgesplitst intwee delen:
Gewasreacties op (a)biotische beperkingen
Het onderzoek verwerft de basiskennis om geïntegreerde, duurzame produktiesystemen te verbeteren en te optimaliseren wat betreft de eisen van produktiviteit
en produktkwaliteit, en van het milieu. Het richt zich op de volgende aspecten:
- beheersing van de schade door ziekten en plagen, met name door enkele soorten aaltjes,
- de consequenties van verminderde beschikbaarheid van stikstof, beperking van
beregening en de gevolgen van fluctuaties in de beschikbaarheid van deze
groeifactoren.
De eerste stappen in het onderzoek zijn het opsporen van het mechanisme van tolerantie dan wel resistentie tegen biotische en abiotische stressfactoren, en vervolgens
het kwantificeren van de effecten op produktiviteit, en kwaliteit, nutriëntenbenutting en verliezen. Voor een aantal aspecten worden de verkregen inzichten,
relaties en gegevens geïntegreerd in simulatiemodellen (schademechanismen van en
schadeniveau door aaltjes, stikstofbenutting en verliezen, gewasmodellen gericht
op efficiënt watergebruik). Die modellen worden gevalideerd aan experimentele
gegevens en aan praktijkgegevens. Devia experimenten en modelstudies verkregen
inzichten en gegevens worden aangewend om strategieën voor geïntegreerde teeltsystemen te formuleren. Ze leveren tevens aangrijpingspunten op voor de veredeling om genotypen te ontwikkelen die beter aangepast zijn aan de eisen van
duurzame produktie.
Gewasdiversificatie en agrificatie
In het kader van agrificatie worden van een aantal nieuwe en enkele oude gewassen de fundamentele fysiologische kenmerken onderzocht die de opbrengst
bepalen en worden de factoren geanalyseerd die de orgaanvorming, de chemische
samenstelling en de produktiviteit beïnvloeden. Het onderzoek beperkt zich tot
hoofdlijnen en tot optimale omstandigheden. Voor enkele gewassen worden de
experimenten aangevuld met gewassimulaties. De uitkomsten van dit onderzoek
worden vertaald naar de volgende uitgangspunten voor veredelings- en teeltonderzoek:
- aangeven welke aspecten van de ontwikkeling en groei van de nieuwe soorten
limiterend zijn voor de produktiviteit of kwaliteit,
- formuleren van aangrijpingspunten en criteria voor veredeling,
- beschrijven van basiskennis en richtlijnen voor de teelt.
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Een belangrijke doel bij nieuwe gewassen is het inschatten van het actuele opbrengstniveau en van bereikbare verbeteringen. Die kennis wordt toegepast bij
veredeling en teeltoptimalisatie ten behoeve van haalbaarheidsstudies en
-evaluaties, en bij keuzen tussen gewassen die hetzelfde produkt leveren.
Een belangrijk deel van het programma isgericht op expertiseopbouw:
- het verwerven van inzicht op het gebied van gasuitwisselingsprocessen, worteldynamiek en wortelactiviteit,
- de rol van koolstof- en stikstofaccumulatie en herverdeling voor de orgaanaanleg en produktvorming.
De uitkomsten van dat onderzoek en van de ontwikkelde methodieken en meettechnieken worden in beide deelprogramma's benut.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.
Keuze en teelt van voedergewassen bij beregeningsverboden
857
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Doel van het onderzoek isaan te geven hoe melkveebedrijven op droogtegevoelige
zandgronden de gevolgen van beperking van kunstmatige beregening zo goed
mogelijk kunnen ondervangen door aanpassingen in de keuze, teelt en benutting
van voedergewassen.
AB-DLO richt haar activiteiten op het modelleren van de groei en produktie van
gras en een aantal voedergewassen, op het valideren van de modellen met behulp
van gegevens uit experimenten en op het gebruik van de modellen voor het
verkennen van de gevolgen van beregeningsverboden voor de produktiviteit en de
emissies van produktiesystemen op bedrijfsniveau. Het onderzoek is verweven met
onderzoek dat door PAGV, PR en SC-DLO wordt uitgevoerd en waar de klemtoon
ligt op andere aspecten van de droogteproblematiek.
In 1993 isnagegaan welke gewasmodellen zich het beste lenen voor het onderzoek
en welke aanpassingen en experimentele gegevens noodzakelijk zijn. Met een eenvoudig model en met een complex model, en voorlopige aannames zullen verkenningen worden uitgevoerd van de effecten van een meer of minder diepe beworteling en van beregeningstijdstippen en -perioden op de produktiviteit van verschillende gewassen onder meer of minder droge omstandigheden. Een reeks van 30
jaar zal op dagbasis worden doorgerekend. De uitkomsten zullen waar mogelijk
worden getoetst aan 'oude' experimentele gegevens. Met deze kennis zullen de
effecten van beregeningsverboden op denkbeeldige produktiesystemen onder
uiteenlopende bodemvochtsituaties worden verkend.
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In bakkenproeven zullen het vochtverbruik en de invloed van de lengte van een
droogteperiode op het herstellingsvermogen van enkele gewassen worden onderzocht. In gewasvergelijkende veldproeven van de samenwerkende onderzoekinstellingen zullen gegevens worden verzameld waarmee de gewasmodellen kunnen
worden gevalideerd.
Gewasfysiologisch onderzoek naar de opbrengstvorming en kwaliteit van
spruitkool

810
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

R.Booij
E.J.J. Meurs
PAGV
Programma Geïntegreerde Plantaardige Produktie
(LNV-DWT)
1991-1994

In 1994 zullen in het kader van dit project geen experimenten worden uitgevoerd.
De capaciteit zal geheel worden ingezet ten behoeve van de verslaglegging. Hierbij
zullen de volgende onderdelen aan de orde komen:
1. Het effect van het topmeristeem op de verdeling van koolstof en stikstof in de
plant.
2. Bijdrage van de directe fotosynthese en van redistributie van eerder vastgelegde
assimilaten aan de spruitgroei in een gewas spruitkool.
3. Kwantificering van de redistributie van assimilaten tijdens de spruitgroei met behulp van 13 C0 2 -dosering.
Dynamiek van de bloei-inductie van plantesoorten met vernalisatiebehoefte
873
Projectleiding:
Medewerker(s):
Looptijd:

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

Uit een voorgaand project (724) is gebleken dat het uiteindelijke aantal bladeren
kan worden gebruikt om de voortgang van de bloei-inductie onder invloed van
lage temperatuur te kwantificeren. Er is gebleken dat een eerder verkregen mate
van inductie weer verloren kan gaan als nadien hoge temperatuur wordt aangelegd. Dit dynamische aspect van de inductie zal dit jaar nader worden onderzocht
bij knolselderij, waarbij tevens zal worden bestudeerd wat de rol van de leeftijd van
de plant en de daglengte hierbij hierbij is. De experimenten zullen worden uitgevoerd onder geconditioneerde omstandigheden. De basis van de methode is als
volgt: planten ontvangen een zekere mate van inductie bij 8°C of 14°C, waarna de
planten worden overgeplaatst naar 20 °C, gevolgd door terugplaatsing naar de lage
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temperatuur op verschillende tijdstippen. De snelheid waarmee de inductie verloren
gaat en de snelheid waarmee de planten opnieuw worden geïnduceerd wordt vastgesteld aan de hand van het uiteindelijke aantal bladeren dat wordt gevormd. In
hoeverre het ontwikkelde denkmodel met betrekking tot het proces van thermoinductie bij knolselderij toepasbaar is op andere plantesoorten, wordt nagegaan bij
witlof en prei. Allereerst wordt hierbij onderzocht of er een relatie istussen de mate
van inductie en het uiteindelijk aantal bladeren.
De invloed van omgevingsfactoren op de gewasstructuur en de vorming en
samenstelling van het zaad bij karwij
777
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.J. Bouwmeester, WJ.M. Meijer
J.A.R. Davies
CPRO-DLO,ATO-DLO
Karwijprogramma (LNV-AT)
1990-1994

In dit project wordt inzicht verkregen in de factoren die de zaadproduktie en het
carvongehalte bij karwij bepalen. De einddatum is 1 april 1994 en de laatste drie
maanden van het project zullen worden besteed aan verslaglegging. Twee publikaties over factoren die de zaadopbrengst bepalen zullen worden afgerond en er zal
een publikatie worden geschreven over 13 C0 2 -labeling voor het bestuderen van de
'source/sink'-relaties bij karwij. Er zal een AB-DLO-verslag verschijnen over het gebruik van een enantioselectieve GC-kolom om de enantiomeren van carvon, limoneen en cis-en trans-carveol te meten.
Ontwikkeling, standaardisatie en documentatie van methodieken voor de
studie van de dynamiek van beworteling van veldgewassen
880
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

S.C.van de Geijn,A.L Smit,J.J.Schröder, J. Groenwold
vacature
EG-partners in concerted action
AIR III
1994-1996

Het project heeft als doel de bestaande en in ontwikkeling zijnde methodieken
voor de bestudering en beschrijving van bewortelingsprocessen en wortelactiviteit
te inventariseren, verder te ontwikkelen, en te standaardiseren en documenteren.
Daartoe wordt een samenwerkingsverband gevormd met een aantal partners in EGen EFTA landen (EG-Concerted Action). Onderscheid wordt gemaakt tussen een
'Core-group' en een 'User-group', waarbij de Core-group de actieve ontwikkeling
voor zijn rekening neemt.
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Na een inventarisatie van lopende activiteiten wat betreft onderzoek en methodologie-ontwikkeling bij de deelnemers (1993) zal een rapport worden opgesteld met
een overzicht hiervan. Daarbij zal ook vastgesteld worden wat voor een gestandaardiseerde uitvoering van proeven minimaal de benodigde gegevens van wortel- en
bodemeigenschappen zijn. Dit kan een basis vormen voor standaardisatie van
experimenten en een eventuele gegevensbestand op dit gebied.
In een Workshop (User-group) zal de inventarisatie worden aangevuld en besproken, en zal een actieve uitwisseling van lopend onderzoek en resultaten plaatsvinden. Daarbij zal ook een gezamenlijke aanpak van openstaande (methodologische
en wetenschappelijke) vragen en het ontwikkelen van experimentele protocollen
aan de orde zijn. De resultaten van de Workshop zullen in een verslag worden vastgelegd. Ter voorbereiding van een 'Handbook' (Root research methodologies) zullen deelnemers in de Core-group taken verdelen en een begin maken met het beschrijven van hun bijdrage.
Tenslotte zal de bijeenkomst van de Core-group (begin 1995) worden voorbereid.
Evaluatie van kwaliteit en opbrengst van brouwgerst onder verschillende
weersomstandigheden en op verschillende locaties in Europa
858
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

C. Grashoff
H.G. Smid
Universiteit Viterbo (Italië), SCRI(Schotland)
EG-AIR (aangevraagd)
1993-1995

Uit de proef in 1993 is gebleken dat 'stress', in dit geval sterk lichtgebrek tijdens de
fase van stengelstrekking, via assimilatentekort van grote invloed is op het aantal
fertiele 'pakjes' in gerst. Daardoor ontstaat later in het seizoen een sterke sinklimitering en een groot effect op de kwaliteitsparameters korrelgrootte, korrelsortering
en eiwitgehalte in de korrel. Dit jaar wordt een veldproef uitgevoerd waarbij
gedurende de fase van stengelstrekking een aantal 'schaduwtrappen' wordt aangebracht om de precieze samenhang tussen stralingshoeveelheid en 'sink'-grootte
vast te stellen. In samenwerking met het AGRO-NIBEM-TNO zullen ook de effecten
op eiwit- en zetmeelsamenstelling, ß-glucaangehalte, vermoutbaarheid en extractrendement worden onderzocht.
Tevens wordt een proef uitgevoerd om de samenhang tussen het vochtgehalte in
afrijpend zaad en de ademhaling in dit zaad te kwantificeren. Hiermee wordt vastgesteld of deze ademhaling een belangrijke oorzaak is van opbrengstverliezen tijdens de afrijping. Hiertoe worden nauwkeurige veldwaarnemingen (verloop van
duizendkorrelgewicht en korrelaantal) gecombineerd met laboratoriummetingen
van de ademhaling van individuele zaden.
De in 1993 gemeten samenhang tussen temperatuur en korrelvullingssnelheid, de
uit literatuur gedestilleerde relaties tussen het stikstofgehalte in het blad op de
fotosynthesesnelheid en de in 1994te meten ademhalingssnelheid in afrijpend zaad
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worden in het simulatiemodel ingebouwd. De validatie van het model met behulp
van bodem- en experimentele gegevens van de European Brewery Convention (EBC)
en deverkenningen met het model zullen worden voortgezet.
Eveneens wordt voortgezet de serie rapporten en publikaties over de experimentele
resultaten en modelmatige analyses van de invloed van omgevingsfactoren op
kwaliteitsaspecten, zoals die werden verkregen uit het voorgaande project (711) en
het huidige project.
Ontwikkeling van methoden en aanpassing en beheer van de onderzoeksuitrusting van het 'Wageningen Rhizolab'
782
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

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

In 1994zullen twee projectgebonden experimenten worden voortgezet. Onderzoek
naar de biotische bodemstressfactoren op de groei van aardappelen (project 757) en
onderzoek naar de factoren die lachgasemissie uit grasland beïnvloeden bij verwijdering van nitraat uit de grond via denitrificatie (LUW-TPE). Daarnaast zal een
aantal nieuwe experimenten worden gestart. Onderzoek naar de effecten van een
verhoogd C0 2 -gehalte in de atmosfeer op de hergroei van gras na een winterperiode en na maaien (project 852); Onderzoek naar de benutting van stikstof door
groentegewassen in een teeltopvolging (project 877); en Kwantitatieve studie naar
de groei en stikstofhuishouding van vanggewassen met het oog op een betere stikstofbenutting in plantenteeltsystemen (LUW-TPE en Agronomie).
Het komend jaar zal het fotosynthesemeetsysteem worden aangepast om de betrouwbaarheid van de metingen van de bodemademhaling te vergroten. De C0 2 metingen van de bodemlucht van een bak zullen dan met dezelfde IR-analysator
worden uitgevoerd alsde metingen van de in-en uitgaande lucht van de gewaskap.
Tot nu toe werd de bodemademhaling van de bakken met een aparte analysator
gemeten. Vooral de software voor de besturing van deze metingen zal ingrijpend
moeten worden aangepast. Verder zullen de technische en financiële mogelijkheden moeten worden onderzocht om het fotosynthesemeetsysteem uit te breiden
van vier naar acht bakken, aangezien nu en ook de komende jaren het C0 2 -onderzoek volledig beslag legt op dit meetsysteem.
De resultaten van het onderzoek naar de vergelijking tussen de hoeveelheid anorganische N (N min ) bepaald in bodemvocht (onttrokken via keramische cups en/of
microporeuze slangetjes) en de anorganische N bepaald in grondmonsters zullen
worden verwerkt tot een publikatie. Ook zullen de in de eerste drie jaar verzamelde
gegevens omtrent bewortelingsdiepte, snelheid van beworteling en bewortelingsintensiteit bewerkt worden tot een publikatie waarin verschillende gewassen ten
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aanzien van deze karakteristieken vergeleken worden. Met TFDL-DLO wordt in het
kader van dit project verder samengewerkt om beeldverwerking te gebruiken voor
het routinematig analyseren van wortelmonsters.
De invloed van abiotische factoren op tolerantie voor het aardappelcysteaaltje
874
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A J . Haverkort
Vacature (assistent)
IPO-DLO, HLB,LUW-vakgroepen Theoretische
Produktie-ecologie en Evolutiebiologie
LNV-AT (Herstructureringscommissie Drenthe)
1994-1995

De veldproeven in het voorgaande project (757) met droogte en cysteaaltjes
{Globodera pallida) zijn drie jaar achtereen uitgevoerd. Deverwerking en publikatie
van de resultaten is in 1993 afgerond met een publikatie in het Netherlands Journal
of Plant Pathology. Het HLB in Assen voerde in 1992 nog twee proeven uit (pH en
Ca-opname) die in samenwerking met het AB-DLO in 1993 chemisch zijn geanalyseerd. De statistische en tekstuele verwerking isvoorzien in 1994. De pH-cysteaaltjes proeven van het HLB, het 1RS en het AB-DLO zijn geanalyseerd en de verwerking
tot een publikatie is in 1993 afgerond. Proeven onder de overkapping hebben
aangetoond dat er een interactie is tussen bodem-pH en de aanwezighed van
aaltjes. Deze interactie die geen gevolg is calciumionen (gips gaf niet het pH-effect
te zien), is mogelijk een gevolg van een verslechterde wortelgroei en/of nutriëntenopname. Om dit te onderzoeken zal een aantal proeven worden uitgevoerd. Een veldproef op het pH-trappenproefveld in de Veenkoloniën met als
doel het pH-effect voor een zestal rassen verschillend in tolerantie voor G. pallida
bij verschillend aanbod van fosfaat en verschillende besmettingsniveaus te toetsen.
Er zal een proef worden aangelegd in mobiele containers onder de overkapping
met hetzelfde doel doch met slechts een ras (Mentor) en met twee besmettingsniveaus (met en zonder eenzelfde aantal aaltjes bij pH 6,5 en 4,5 onder semi-gecontroleerde omstandigheden en een proef met een split-root systeem in potten in de
kas waarbij de helft van het wortelstelsel in een met aaltjes besmette grond zal
groeien om het effect van compensatie aan te tonen. Ten slotte is een proef in het
Wageningen Rhizolab voorzien om de invloed van pH en aaltjes op de beworteling
van een aardappelgewas te bestuderen. Voor dit onderzoek iseen sub-project ingediend bij de Herstructureringscommissie Drenthe dat medio 1993 is gehonoreerd.
Het voorziet in de financiering van een assistent bij DLO en het uitvoeren van de
veldproeven op, de van het 1RSovergenomen, pH-trappenproeven door het HLB in
1994 en 1995 'Onderzoek naar het mechanisme van toenemende schadegevoeligheid van het aardappelcysteaaltje door pH-verhoging'.
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Naast het pH-effect zullen publikaties over de invloed van aardappelcysteaaltjes en
abiotische factoren (droogte, pH) op de nutriëntenopname en doorworteling van
de bodem gereed worden gemaakt.
Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van
nieuwe oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen
803
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.J.M. Meijer
E.W.J.M. Mathijssen, A.D.H. Kreuzer
CPRO-DLO,ATO-DLO, IPO-DLO, PAGV
EG-Eclair; Nationaal Oliezadenprogramma
1990-1994

Het fysiologische onderzoek in dit project wordt uitgevoerd in het kader van het
Eclair-Voici en het Nationale Oliezaden Programma. Beide programma's worden
eind 1994 afgesloten en de activiteiten in dit project staan in het teken van afronding van experimenten en rapportage van de resultaten. In de tweede helft van de
projectperiode is het onderzoek geconcentreerd op drie soorten: Crambe, Limnanthes en Dimorphotheca. Voor Crambe is een eenvoudig groeimodel ontwikkeld
waarmee de zeer beperkte reeks opbrengstgegevens geëxtrapoleerd wordt naar
meerdere jaren en locaties. Die berekeningen maken vergelijking van Crambe met
koolzaad mogelijk als erucazuurproducenten voor industriële toepassingen. In
samenwerking met het PAGV wordt de vergelijking uitgebreid met saldoberekeningen en daarna in een rapport verwerkt. In samenwerking met het CPRO-DLO wordt
een publikatie geschreven over de knelpunten in de zaadvorming en aangrijpingspunten voor de veredeling van Crambe. Het experimentele onderzoek aan Limnanthes heeft zich sterk toegespitst op een leemte in de literatuur, namelijk de rol van
bladeren en stengels in de zaadaanleg en zaadvulling. Na analyse van de monsters
van een afsluitend experiment met 13 C0 2 -labeling worden de resultaten verwerkt.
Het gewasfysiologische onderzoek aan Dimorphotheca wordt in 1994 afgerond met
een 13 C0 2 -labelingsexperiment om een totaal-beeld van de assimilaten 'sources' en
'sinks' over het groeiseizoen te verkrijgen. De resultaten van het experimentele
werk aan Limnanthes en Dimorphotheca worden verwerkt in de eindrapportages
voor Eclair-Voici en het Nationale Oliezadenprogramma. Indien voldoende nieuwe
informatie verworven isworden tevens wetenschappelijke artikelen voorbereid.
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Kwantificering van schade door aaltjes bij aardappelen met behulp van
groeimodellen
805
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

M.van Oijen
IPO-DLO, HLB, PAGV,LEI-DLO
LNV-AT, bodemgezondheidsprogramma
1990-1994

Project 805 zal medio 1994volgens planning worden afgesloten. Het experimentele
deel van het project is eind 1993 afgerond met het binnenkomen van de laatste
gegevens van de in voorafgaande jaren uitgevoerde veldproeven. In 1994 zal de
rapportage van de projectresultaten in de vorm van publikaties en verslagen worden afgerond. Gezien de uitgebreide gegevensset zullen meer publikaties worden
voltooid dan oorspronkelijk voorzien, te weten: één methodologisch artikel over
meting van groei en sterfte van aardappelwortels in het veld (De Ruijter et al.), twee
artikelen over de waargenomen effecten van aaltjes en bodemverdichting op
wortelgroei en nutriëntenopname respectievelijk fotosynthese en gewasgroei
(beide Van Oijen et al.),een artikel over de populatiedynamica van aaltjes in bodem
en wortelstelsel (Van Haren (IPO-DLO) et al.) en een artikel over de modellering van
de interactie aaltjes-aardappelgewasgroei en de consequenties daarvan voor opbrengstderving op verschillende bodemtypes (Van Oijen et al.).
De gepresenteerde informatie over schademechanismen en opbrengstderving zal
bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen (Bodemgezondheid/TERRA) waarin de invloed van raskeuze en omgevingsfactoren op schade door
aaltjes wordt geschat. Omdat de onderzochte schademechanismen ook bij andere
bodemgebonden problemen een rol kunnen spelen zal bovendien een basis gelegd
zijn voor begeleidingssystemen die zich richten op bodemgezondheid in bredere
zin.
Ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen, toetsen en optimaliseren
van geïntegreerde plantaardige produktiesystemen

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

J.Schans, H.van Keulen,W.A.H. Rossing (LUW)
M.C. Plentinger
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie, LBO,
CLM
LNV-DWT
1991-1994

Dit project wordt in juli afgesloten. De aandacht is geconcentreerd op systeemanalyse van gewasrotaties, als basis van bedrijfssystemen in de landbouw. Er is een
interactief doelprogrammeringsmodel (IDP-model) gemaakt voor optimalisatie van
gewasrotaties naar economische en ecologische doelen; er is een gestandaardiseerde methode ontwikkeld voor het genereren van economische, ecologische en agro42
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nomische kengetallen voor het IDP-model, behorend bij een scala van teeltsystemen
voor één- en meerjarige gewassen; de onzekerheid van modeluitkomsten in relatie
tot variabiliteit van kengetallen is bestudeerd; en de modelresultaten zijn getoetst
aan geregistreerde gegevens van (bloembol)bedrijven. Over elk van deze aspecten
worden verslagen geschreven. De ontwikkelde software wordt gedocumenteerd. De
resultaten zullen worden bewerkt tot publikaties.
Genetisch-fysiologisch onderzoek naar de limiterende factoren bij de voorjaarsgroei van maïs; fotosynthese-efficiëntie en nutriëntenopname
850
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

A.H.C.M.Schapendonk, O. Dolstra (CPRO-DLO)
CS. Pot
CPRO-DLO
1993-1996

Lage temperaturen in het voorjaar veroorzaken bij de jonge maïsplant een reeks
van problemen die erg moeilijk tot de primaire oorzaken zijn te herleiden. Koudetolerantie isdaarom niet goed te definiëren maar het ismeestal gekoppeld aan een
reeks van genetische adaptaties. Twee processen zijn speciaal belicht: (1) effecten
van lage temperatuur op de fotosynthese en (2) effecten van lage temperatuur op
de wortelfunctie, met nadruk op de fosfaatopname. Beide effecten vertonen interactie. Het onderzoek zal gericht blijven op deze interactie.
Bij een laag fosfaataanbod is de redistributie van fosfaat naar jonge, groeiende delen een ontsnappingsmechanisme aan de opgelegde beperking. Bij zaailingen van
maïs treedt redistributie niet op. In een later stadium is reallocatie van fosfaat vanuit oudere bladeren naar jonge bladeren wel mogelijk. In 1994 wordt een nieuwe
opkweekfaciliteit in gebruik genomen. Hiermee is het mogelijk maïs op te kweken
bij een worteltemperatuur van 10°C en 20 °C en vervolgens systematisch de opname en de verdeling in de tijd te vervolgen, en de resultaten te koppelen aan
fotosynthesekarakteristieken. De luchttemperatuur zal in beide behandelingen gelijk zijn. Dit is weliswaar geen natuurlijke situatie, waarbij de 'lage-temperatuur'planten een relatief grote mineralenbehoefte hebben in vergelijking met de aanwezige hoeveelheid wortels, maar het biedt wel de mogelijkheid om het functioneren van het wortelstelsel te bestuderen bij verschillende temperaturen terwijl het
assimilatenaanbod gelijk blijft. Uiteraard zijn er interacties te verwachten, bijvoorbeeld door een effect van de lage worteltemperatuur op de bladmeristemen, die bij
maïs op een geringe afstand van de hoofdwortel bevinden. Door de koudebehandeling te faseren zal de afhankelijkheid van het ontwikkelingsstadium worden
bestudeerd. De opname, de distributie en eventuele reallocatie van fosfaat zal worden bestudeerd aan twee genotypen met zeer uiteenlopende koudegevoeligheid
en hun nakomelingschap bij optimaal en suboptimaal fosfaataanbod. De verschillen
in fosfaatgehaltes worden gerealiseerd door aanbodbeperking.
Metingen van de fosfaatverdeling over de verschillende plantorganen, en fotosynthese- en fluorescentiemetingen zullen periodiek worden verricht.
_
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Ontwikkeling, aanpassing en beheer van uitrusting voor fotosynthesemetingen ten behoeve van het onderzoek
737
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

A.H.C.M. Schapendonk, J.Goudriaan (LUW)
J.van Kleef, P.H.van Leeuwen,S.C.Pot
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie
1987-1994

De verhuizing van 'Cel 9' is om financiële redenen nog niet gerealiseerd en staat
daarom alsnog op het programma voor 1994. De verhuizing zal twee tot drie
maanden in beslag nemen.
Zowel bij metingen in 'Cel 9' als metingen met het fotomobiel zal 13C-labeling worden toegepast om niet alleen de netto-koolstofopname te meten maar ook de verdeling ervan.
Verdere activiteiten in 1994:
Er zijn metingen gepland ten behoeve van de volgende projecten: 852, 825, 783,
975, 821, 773,850,830,831, 844,757,799 en de vakgroepTPE.
Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw:
optimale bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief

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

J.J.Schröder
P.van Asperen
PAGV, LEI-DLO, IKC-AGV, DLV
LNV-AT
1989-1994

Door PAGV, IKC-AGV en DLV worden geïntegreerde bedrijfssystemen voor de
akkerbouw experimenteel geïntroduceerd op 35 'innovatiebedrijven'. Deze activiteit wordt ondersteund door onderzoek van AB-DLO, LEI-DLO en PAGV. Het onderzoek van AB-DLO richt zich op de ontwikkeling van modellen voor meervoudige
interactieve doelprogrammering en een analyse van de aan- en afvoer van stikstof
(N), fosfaat (P) en kali (K) op bedrijfs- en perceelsniveau.
Met technische coëfficiënten die ontleend zijn aan deelmodellen voor het beschrijven van effecten van verschillende teelttechnieken en produktiefactoren op opbrengsten en emissies, zal met meervoudige doelprogrammering worden verkend
welke invloed diverse teeltwijzen en variaties rond parameterinstellingen hebben
op de uiteindelijke realisering van agrarische en niet-agrarische, en maatschappelijke doelen. De bevindingen van deze verkenningen alsmede de deelmodellen die er
aanten grondslag liggen zullen dit jaar alsAB-DLO-verslagen worden gepubliceerd.
De activiteiten in het kader van het Introductieproject zullen verder hun weerslag
vinden in een eindrapport onder gezamenlijke redactie; dit rapport zal medio 1994
verschijnen waarmee het project zal worden beëindigd.

44

WERKPLAN 1994

PROGRAMMA 216

Een zes-maands voorstel is in voorbereiding waarbij verdere introductie van geïntegreerde akkerbouw in de praktijk zal plaatsvinden in het kader van 'Akkerbouw
naar 2000' onder auspiciën van Landbouwschap, DLV en IKC-AGV. De resultaten van
dit project zullen worden vergeleken met die van het Introductieproject Geïntegreerde Akkerbouw en het Innovatieproject Ecologische Landbouw teneinde over
een breed traject inzicht te krijgen in relaties tussen inputs en outputs. Ten behoeve
van een snelle evaluatie van de resultaten wordt onder dit project de registratie- en
analysesoftware ('FARM') aangepast aan de wensen van de de 'Akkerbouw naar
2000'-deelnemers.
Groei en functioneren van het wortelstelsel van maïs in relatie tot de
benutting en verliezen van stikstof
816
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Schroder
L.ten Holte
PAGV
FOMA
1991-1995

In de Nederlandse rundveehoudrij wordt maïs aangemerkt als een hoogproduktief,
betrouwbaar en betrekkelijk gemakkelijk te telen en te verwerken gewas. De teelt
van maïs kan evenwel met veel stikstof(N)-verlies gepaard gaan. Reductie van de Ngift kan deze verliezen beperken maar kost ook opbrengst. Voor een optimale groei
heeft maïs namelijk al in eenjong stadium een hoog aanbod van Nnodig. Lang niet
alle Nwordt echter door het gewas opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat reeds bij
bemesting volgens advies, na de oogst veel N in de bodem achterblijft. Deze N kan
bijdragen aan verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. Literatuuronderzoek heeft het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat een onvoldoende temporele
en ruimtelijke afstemming tussen actieve wortels en concentraties van minerale N
een belangrijke rol speelt bij de slechte N-benutting. Daarnaast geeft de literatuur
aanwijzingen dat de N-opname door wortels als zodanig niet steeds optimaal verloopt.
Voor het ontwikkelen van een teeltwijze die het milieu minder belast, zal met behulp van een door DeWilligen ontwikkeld model worden nagegaan bij welke combinatie van temperatuur, neerslag en teeltwijze op een hoge dan wel lage N-benutting gerekend moet worden. Vanwege de vergelijkbare problematiek bij een aantal
vollegrondsgroenten wordt voor het simuleren aansluiting gezocht bij project 799.
De resultaten van onderzoek in het Wageningen Rhizolab (1992 en 1993) naar
plaatsingseffecten van N zullen in een AB-DLO-verslag worden vastgelegd en tot
enkele publikaties worden bewerkt. In het kader van een FOMA-project rond de Nproblematiek van maïs- en grasland zal, evenals in 1993, op proefboerderij
Droevendaal een veldproef worden aangelegd waarin de plaatsingseffecten van
dierlijke mest worden bestudeerd. Door Meijboom en Brouwer (Haren) zullen in
deze proef wortelwaarnemingen worden verricht. Op proefboerderij De Marke zal
45
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opnieuw een vereenvoudige versie van bovenvermelde veldproef worden aangelegd. De resultaten van het rhizolab- en veldonderzoek zullen worden geïntegreerd
in een simulatiemodel waarmee de bevindingen naar diverse bodem-, klimaat- en
bedrijfssituaties kunnen worden geëxtrapoleerd.
Voorts zal in het kader van het voornoemde FOMA-project in samenwerking met A.
Whitmore modelonderzoek worden gedaan naar de lange-termijneffecten van een
restrictieve bemesting op de opbrengst van maïsen op verliezen naar het milieu.
Onderzoek naar de gewasfysiologische aspecten van opbrengstderving bij
een aantasting door wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne spp.)
833
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.L. Smit
J.T.W.M. Dorssers
PAGV, IPO-DLO
Additioneel Onderzoekprogramma MJPG (LNV-DWT)
1991-1994

In overleg met de deelnemende instellingen (PD, PAGV en IPO-DLO) zal het
gezamenlijke proefveld te Baexum worden voortgezet. Op dit zwaar met M.
chitwoodii besmette perceel is het afgelopen jaar de gewasontwikkeling bij erwten
en suikerbieten in relatie tot de zaaitijd onderzocht. De indruk bestaat dat vooral
een aantasting van het wortelstelsel in een vroeg plantstadium resulteert in
opbrengstvermindering. Bij het tot-stand-komen van de uiteindelijke opbrengst in
besmette situaties lijkt de bodemtemperatuur een grote rol te spelen. Deze bepaalt
namelijk zowel de uitloop van de aaltjes uit eieren, de overlevingsduur in de grond
(voordat een waardplant gevonden wordt) als de uitbreiding van het wortelstelsel.
In 1994 zal daarom met name aandacht geschonken worden aan de bodemtemperatuur als sturende variabele in het schadeproces door enkele zaaitijden aan te leggen bij verschillen besmettingsniveaus. Met behulp van veldwaarnemingen aangevuld met literatuurgegevens zal modelmatig getracht worden het schadeverloop
onder verschillende omstandigheden (zaaitijd, temperatuurverloop, bewortelingsgroei) te voorspellen. De gegevens van de proeven in de afgelopen jaren zullen in
twee of drie publikaties worden verwerkt. De basisgegevens zullen samengevat
worden in een Nederlandstalige publikatie.
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De invloed van heterogeniteit in ruimte en tijd van wortelgroei, water en
nutriënten op opname en benutting door gewassen in geïntegreerde
teelten
877
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

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

Een slechte benutting van de voor de plant beschikbare N valt te constateren als
stikstof, bodemvocht en beworteling niet op dezelfde plaats, niet in de goede verhoudingen en niet op het juiste moment aanwezig zijn. Denitrificatie en uitspoeling
van de niet-opgenomen stikstof kunnen dan het gevolg zijn.
Dit jaar zullen zowel in het Wageningen Rhizolab alsonder veldomstandigheden de
volgende aspecten van deze heterogeniteit worden onderzocht:
a) In onderzoek elders isaangetoond dat stikstof die in de laag 15-30 cm aanwezig
isslecht door spinazie benut wordt, zelfs in gebreksituaties. Devraag hierbij is in
hoeverre het wortelstelsel kwalitatief of kwantitief een beperkende factor is bij
de opname van deze stikstof.
b) Omdat spinazie tegen het einde van de groeiperiode stikstof met hoge snelheden op moet nemen (tot 15 kg/(ha dag)), laat dit gewas veel stikstof in het profiel achter. Deze noodgedwongen achterblijvende N zal zo goed mogelijk door
volgteelten moeten worden benut. Onderzoek naar een in dit kader geschikte
opvolging van teelten heeft nog weinig aandacht gekregen. Buitenlands onderzoek meldt dat de achterblijvende Nslecht door eenvolgteelt benut wordt.
In het Rhizolab zal een teelt spinazie(2 N-trappen x 2vochtregimes om verschillen in
de N-verdeling van het profiel te bewerkstelligen) gevolgd worden door een teelt
wortelen, prei of spruitkool. In het veld zal spinazie (4 N-trappen x 2 vochtregimes)
eveneens gevolgd worden door één of meer dieper wortelende gewassen. De mate
van benutting van de stikstof in het profiel zal via het waarnemen van het opnameen bewortelingspatroon van de gewassen verklaard worden.
Fysiologie van de zaadvorming bij grasgewassen
822
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.W.Warringa (AIO),W.J.M. Meijer, P.L Struik (LUW)
M.J. Marinissen (NGC)
LUW-vakgroep Agronomie, CPRO-DLO, PAGV
NGC
1992-1996

Het project heeft tot doel de kennis en het inzicht in de basisprocessen van de
zaadzetting en zaadvulling te vergroten. Het project beperkt zich tot de soort
Lolium perenne. In 1994 zal het onderzoek zich eerst richten op de koolstofverdeling binnen de plant gedurende de reproduktieve ontwikkeling. De activiteit
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van de verschillende groene delen en 'sink'-organen, zoals zaden, stengel en zijspruiten, zal worden vastgesteld met behulpvan labeling met 13 C0 2 .
Vervolgens zal de mogelijke concurrentie om assimilaten tussen de aar en de zijspruiten nader onderzocht worden. De uitstoeling van de planten wordt beïnvloed
door rood/vèrrood-belichting. Dit zal op meerdere momenten tijdens de reproduktieve ontwikkeling gebeuren. Tenslotte vindt onderzoek plaats naar het bloei- en
afrijpingspatroon binnen de aar. Dit geeft tevens een beeld van de zaadvullingsduur in afhankelijkheid van de positie in de aar.
De experimenten vinden plaats in de kas, met één à twee klonen per experiment.
Despruiten zijn kunstmatig gevernaliseerd.
Fysiologie en gewassimulatie van hennep in relatie tot kwaliteits- en
opbrengstverbetering
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

760
H.M.G. van der Werf (LUW),W.J.M. Meijer
M. Wijlhuizen
ATO-DLO, CPRO-DLO, PAGV, LUW-vakgroep Agronomie
LNV-AT
1990-1994

In voorgaand onderzoek isvastgesteld dat de beschikbare Westeuropese rassen matig zijn aangepast aan de produktiedoelen in het huidige ontwikkelingsprogramma
van hennep als papiergrondstof. Onder de relatief vocht- en stikstofrijke Nederlandse omstandigheden ontstaat een zeer bladrijk, dicht gewas. Door de sterke concurrentie en hoge ziektegevoeligheid sterven veel stengels voortijdig af en is de
levensduur van het blad zeer kort. Dat gaat ten koste van de stengel- en vezelopbrengst. De opbrengst wordt verder beperkt doordat deze rassen te vroeg
bloeien en dan de stengelvorming beëindigen.
In 1990 en 1991 is in het veld door middel van een langedag-behandeling de bloei
bij een West- en een Oosteuropees ras verhinderd. Op deze wijze is inzicht verkregen in de opbrengst en kwaliteit van zeer late hennep ten opzichte van die van de
tot nu toe gebruikte rassen. Daarnaast is in 1990, 1991 en 1992 de invloed van een
reeks plantdichtheden op opbrengst- en kwaliteitsparameters onderzocht. In dit
onderzoek wordt veel aandacht geschonken aan factoren die van invloed zijn op de
inter-plant-variabiliteit. Reduceren van deze variabiliteit kan vermoedelijk bijdragen
aan een geringer afsterven van planten tijdens het groeiseizoen.
Deze gegevens worden, samen met gegevens uit het PAGV-LUW-project, verslagen
in een reeks publikaties.
Volgend op een publikatie samen met Meijer en Mathijssen over het onderzoek
uitgevoerd van 1987t/m 1989 zijn in 1993 zesconcept-artikelen geschreven over het
onderzoek dat van 1990t/m 1992 isuitgevoerd. Deze artikelen betreffen:
1. de kwaliteit van hennepstengels voor papierproduktie;
2. het opbrengstpotentieel van niet-bloeiende hennep.
3. de invloed van plantgetal en zelfdunning op opbrengst en kwaliteit van hennep;
_
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4. de invloed van rijenafstand en N-bemesting op zelfdunning en opbrengst van
hennep;
5 de invloed van plantgetal en N-bemesting op de plantgrootteverdeling in
hennep;
6. de invloed van zaaitijdstip en temperatuur op de ontwikkeling en groei van
hennep.
In de twee maanden die dan nog resten zullen deze concepten worden voltooid en
zal gewerkt worden aan de inleiding en de algemene discussie van het proefschrift.
In de algemene discussie zullen enkele verkenningen met een Lintul-gewasgroeimodel besproken worden.
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Bodembïologie

Programmaleider(s):
dr. P.C.de Ruiter (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO, IPO-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1997
Samenvatting
In dit programma met als thema 'Bodembiologie' staat de bestudering van de
levende organismen in de bodem centraal, waarbij de bodemkunde een belangrijk
aanverwant vakgebied is. Het programma omvat een beperkt aantal onderzoekterreinen, gericht op het oplossen van fundamentele knelpunten die meer probleemgericht onderzoek in de weg staan: bodembiotechnologie, de rol van bodemorganismen in de nutriëntenkringloop en bodemecotoxicologie. Het programma heeft
tevens het doel om de strategische expertise-ontwikkeling binnen DLO op het terrein van de bodembiologie te bundelen.
Aanleiding
Bodembiotechnologie
Bodembiotechnologie wordt gekarakteriseerd door de integratie van verschillende
disciplines, zoals de microbiologie, moleculaire biologie en bodemkunde. De specifieke methoden en technieken van bodembiotechnologisch onderzoek pleiten voor
het samenbrengen van het bodembiotechnologisch onderzoek in een apart discipline-programma. Toepassingsgebieden zijn ondermeer de biologische bestrijding
van ziekten en plagen, de microbiologische reiniging van vervuilde gronden en de
versnelde afbraak van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast kan genoemd worden het
beleidsondersteunende onderzoek naar de mogelijke neveneffecten van het gebruik van gemodificeerde micro-organismen ('risk assessment').
Bodembiotechnologie omvat de (genetische) karakterisering en genetische manipulatie van bodemorganismen. Biotechnologische technieken kunnen op verschillende
manieren ingezet worden in het landbouwkundig onderzoek. Karakterisering van
bodemorganismen kan inzicht verschaffen in de rol van de organismen in de afbraak van organische-stoffracties en in de afbraak van bestrijdingsmiddelen. Het gericht inbrengen van al of niet genetisch gemodificeerde micro-organismen kan een
gewenste biologische functie in de bodem aanbrengen of versterken. Bij zo'n functie kan het gaan om biologische bescherming van gewassen tegen ziekten en plagen (ziektewerend vermogen van het bodemecosysteem) of om de afbraak van milieuvervuilende stoffen. Ten tweede kan met behulp van biotechnologische tech-
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Kwantitatieve beeldanalyse van microbiële activiteit in verschillende
bodemecosystemen

1062
Projectleiding:
Medewerker(s):

J. Bloem
P.R. Bolhuis en M.R. Veninga

Looptijd:

1992-1995

Het huidige project stelt zich ten doel de rol van bodemmicroben in de mineralisatie te verduidelijken door middel van kwantitatieve beeldanalyse. Opnamen van microben in bodemmonsters worden door middel van beeldverwerking kwantitatief
geanalyseerd, zodat op basis van deze analyse verschillen in microbiële activiteit
kunnen worden gekwantificeerd. Omgevingsfactoren welke van invloed zijn op de
activiteit van de bodemmicroben worden geïdentificeerd.
In 1994zullen de resultaten m.b.t. de bodembacteriën worden opgeschreven in een
wetenschappelijke publikatie. Verder zal de aandacht gericht zijn op de kwantificering van de bodemschimmels en op aanvullende activiteitsmetingen op basis van
thymidine-inbouwsnelheden.
Effecten van bacterivore organismen (nematoden, protozoën) op de C- en
N-mineralisatie in verschillende bodemecosystemen

1063
Projectleiding:
Medewerker(s):

L.A. Bouwman
G.H.J. Hoenderboom, K. Kampen

Looptijd:

1992-1995

Een van de factoren die van belang zijn voor de microbiële turnover en de daarmee
gepaard gaande mineralisatie en immobilisatie van stikstof isbegrazing door de microbivore fauna en het effect van predatoren op deze microben. 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 zich tot doel het effect
van microbivore organismen en hun predatoren op de stikstofmineralisatie te schatten, met speciale aandacht voor effecten op de microbiële turnover. Ook het effect
van contaminanten zoals zware metalen op de activiteit van micro-organismen, hun
begrazers en predatoren worden onderzocht in diverse agrarische bodemtypen.
In 1994 zullen drie wetenschappelijke publikaties verschijnen (in Agriculture,
Ecosystems & Environment, Biology and Fertility of Soils en Journal of Nematology)
waarin de resultaten van een aantal microcosmosexperimenten worden gepresenteerd. Verder zal in 1994 het experimentele werk naar de invloed van zware metalen op het functioneren van de nematodenpopulaties worden voortgezet.
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Onderzoek naar statistische technieken voor de analyse van voedselwebdata en toepassing daarvan op Lovinkhoeve-data
1183
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

S.L.G.E. Burgers
P.C.de Ruiter, G.HJ. Hoenderboom
GLW-DLO
1994-1995

Op de Lovinkhoeve isgedurende twee jaar zes weken bemonsterd op twee dieptes
in een conventioneel en een geïntegreerd bewerkt veld. De biomassa's van de functionele groepen van het voedselweb zijn bepaald. Er wordt onderzocht welke multivariate statistische technieken bruikbaar zijn om een dergelijke dataset te analyseren en te beschrijven. Vervolgens worden de technieken toegepast op de Lovinkhoeve-data. Bemonsteringen voor een voedselweb bestaan meestal uit een reeks
waarnemingen door de tijd. Tussen de groepen worden bepaalde relaties verondersteld die niet altijd lineair of direct zijn. Erwordt onderzocht of gebruikmakend van
deze relaties de doelmatigheid van de beschrijving nog verbeterd kan worden.
Activiteiten in 1994 zijn:
- uitvoeren van een aantal basisanalysen op de hele dataset zoals het berekenen
van correlaties en het doen van clusteranalysen,
- uitzoeken van andere bruikbare technieken door middel van overleg met GLWcollega's en literatuurstudie (op basisvan meer specifieke vraagstelling m.b.t. het
voedselweb),
- toepassen van de gevonden analysemethoden op Lovinkhoeve-data en beschrijving van de resultaten.
Emissie van lachgas (N 2 0) uit grasland

1094
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.G.van Faassen
J.Bril,W.J.Chardon,C. Rappoldt, P.A.C. Raats,
J.A. de Vos, K. Harmanny, G.van der Boom
LUW-vakgroep Theoretische Produktie Ecologie; NMI;
(RIVM; Milieu en Energie-TNO)
Nationaal Onderzoek Programma Mondiale
Luchtverontreiniging en Klimaatverandering
1992-1994

N20-emissie op grasland en de achterliggende verklarende factoren die deze
emissies beïnvloeden worden geanalyseerd. Wetenschappelijke modellen zullen
worden ontwikkeld die de N20-emissieuit grasland beschrijven.Op basis hiervan zal
worden getracht aan te geven hoe de N20-emissie beperkt zou kunnen worden
door manipulatie van genoemde factoren (ontwikkelen van een managementmodel). Bij het AB-DLO zal het accent liggen op het modelleren van de relevante
processen op veldschaal, met daarnaast het uitvoeren van hiervoor vereiste
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hebben belangrijke consequenties voor de mineralisatie van nutriënten en bodemorganische stof en daarmee op de concurrentieverhouding tussen plantesoorten.
Indien het project door BIONwordt goedgekeurd, wordt conform het werkplan een
AIO aangesteld die in 1994 de werkzaamheden zal aanvangen bij de vakgroep
Terrestrische Oecologie van de LUW. De bijdrage vanuit project 1171 zal bestaan uit
begeleiding. Ter voorbereiding zullen in samenwerking met H. Olff microbiële
biomassa en respiratie/mineralisatie van Cen Nworden bepaald in bodems waarop
in lange-termijn proeven snel en langzaam groeiende plantesoorten zijn gekweekt
gedurende drie jaar. Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding van de selectie
van plantesoorten die door de AiO worden gebruikt in het veld in volgende jaren.
Versnelde afbraak van nematociden
415
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

G. Lebbink
C.Verhagen,J. Bloem
H.L Hilbrands Laboratorium (HLB),Assen;SC-DLO,IPODLO (Van Elsas)
AGRO-ISP
1990-1994

Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke microbiële populaties en omgevingsfactoren verantwoordelijk, respectievelijk van belang zijn voor de versnelde
afbraak van bestrijdingsmiddelen. Hiertoe worden de microben die verantwoordelijk zijn voor afbraak geïsoleerd, geïdentificeerd en gekarakteriseerd. De factoren
die van invloed zijn op het ontstaan van versnelde afbraak worden bestudeerd om
te komen tot de ontwikkeling van een methode waarmee versnelde afbraak kan
worden voorspeld als onderdeel van een strategie waarbij een effectieve doding
van parasitaire aaltjes wordt verkregen met behoud van volledige afbraak.
In 1994 zullen de resultaten worden opgeschreven in een eindverslag en in een
aantal wetenschappelijke publikaties.
Voedselw e b en nutriëntenkringloop
1143
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

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

Het onderzoek stelt zich tot doel om zowel experimenteel als met behulp van
simulatiemodellen de nutriëntenkringloop in de bodem te relateren aan het functioneren van het bodemvoedselweb. Enerzijds vormen de voedselwebinteracties de
basis voor belangrijke onderdelen van de nutriëntenkringloop, zoals de minerali60
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satie van N en Cen (de)nitrificatie van N. Anderzijds geeft kennis over energie- en
nutriëntenkringloop in het voedselweb aanwijzing over het functioneren (inclusief
de stabiliteit) van het voedselweb.
In eerste instantie zal het onderzoek zich richten op:
- een voedselweb bestaande uit bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden en
micro-arthropoden,
- de C-en N-mineralisatie, en
- vergelijking tussen en binnen verschillende landbouw- en natuurlijke systemen.
In 1994 wordt een veldprogramma uitgevoerd waarin de ontwikkeling van het
bodemvoedselweb tijdens de eerste stadia van primaire successiereeksen wordt
gevolgd.
Modellering van effecten van bodemverontreinigingen op het
functioneren van bodemecosystemen
1107
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.C.de Ruiter
A.M. Neutel,G.H.J. Hoenderboom
University of Nothern Colorado, Greeley, Colorado,VS;
Van Hall Instituut, Groningen
PCBB
1994

Eenvan de hoofddoelstellingen van het Nederlandse milieubeleid isbescherming 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 en van het ecosysteem als geheel 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 dezetotale processnelheden te schatten.
In 1994zal een bemonsteringsprogramma worden afgerond waarin de effecten van
Zn en Cd op het bodemvoedselweb worden geëvalueerd. Dit bemonsteringsprogramma vindt plaats nabij de zinkfabriek Budelco in de Brabantse Kempen.
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Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem
en gewas

Werktitel:
Idem
Programmaleider(s):
dr. K.B.Zwart (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,SC-DLO
Aanvangsjaar:
1992
Eindjaar:
1996
Samenvatting
Het onderzoek is erop gericht stikstofbemestingstrategieën te ontwikkelen waarmee hoge gewasopbrengsten en goede produktkwaliteit kunnen worden behaald
bij minimale emissie van stikstof naar het milieu. Centraal staat hierbij het op elkaar
afstemmen van het stikstofaanbod in de bodem in de ruimte en de tijd op de
stikstofbehoefte van het gewas.
Aanleiding
Het grote overschot aan stikstof in de Nederlandse landbouw door het hoge
gebruik van geïmporteerde krachtvoergrondstoffen en van kunstmest gaat gepaard
met grote verliezen aan stikstof naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en
afspoeling) en naar de atmosfeer (ammoniakvervluchtiging en denitrificatie).
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 Actieprogramma
vragen om een herziening van het gebruik van stikstof in de landbouw.
In het advies van de Commissie Stikstof aan de ministers van LNV, VROM en V&W is
aangegeven dat er bij een aantal gewassen (beweid grasland, snijmaïs, aardappelen
en een aantal vollegrondsgroenten; tezamen ongeveer tweederde van het landbouwareaal) bij toepassing van de huidige stikstofbemestingsadviezen veel nitraat
aan het eind van het groeiseizoen in de bodem achterblijft. Dit isongewenst 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.
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Doel
Het doel van het onderzoek ishet ontwikkelen van de wetenschappelijke basis voor
het opstellen van stikstofbemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen (inclusief
snijmaïs), grasland en vollegrondsgroenten. Deze adviezen dienen milieukundig en
(zoveel als mogelijk) teeltkundig verantwoord te zijn.
Teneinde in staat te zijn om dergelijke bemestingsadviezen te ontwikkelen, dient de
kwantitatieve bijdrage van de relevante processen in de stikstofkringloop in bodem
en gewas op perceelsniveau bekend te zijn in afhankelijkheid van het teeltsysteem
en bijvoorbeeld de grondsoort. Hiertoe is in de eerste plaats meer kennis nodig op
het gebied van twee processen die zich in de bodem afspelen: mineralisatie en
immobilisatie van stikstof en denitrificatie.
Met behulp van simulatiemodellen waarin de afzonderlijke processen zijn opgenomen kan de stikstofkringloop in bodem en gewas in zijn geheel beschreven
worden en kan op elk gewenst moment in het groeiseizoen (en daarna!) aangegeven worden, of er bij een bepaalde bemestingsstrategie stikstofverliezen naar
het milieu optreden en,of het gewas over voldoende stikstof kan beschikken.Als de
modellen in staat zijn de stikstofdynamiek in bodem en gewas voldoende nauwkeurig te beschrijven, kunnen zij de basis vormen voor het opstellen van de gewenste stikstofbemestingsadviezen.
Denitrificatie (raamproject)

1025
Projectleiding:
Looptijd:

W.J.Corré
1992-1996

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.
Alle in 1994 te verrichten onderzoek op het gebied van denitrificatie is ondergebracht in project 1073 en project 1158.
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Denitrificatie op beweide graslandpercelen, onderdeel: De Marke
1158
Projectleiding:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.J.Corré
FOMA
1993-1996

Denitrificatie en lachgasemissie zullen intensief worden bepaald op twee in grondwaterstand verschillende permanente graslandpercelen op de proefboerderij De
Marke.
Dit onderzoek is in de eerste plaats gericht op het bepalen van het kwantitatieve
belang van denitrificatie op grasland op zandgronden met een verschillende
waterhuishouding. De metingen worden uitgevoerd door middel van incubatie van
ongestoorde grondkolommen met en zonder acetyleen.
Stikstofmineralisatie in graslandgronden
388
Projectleiding:
Looptijd:

J.Hassink
1994-1995

Doel van het onderzoek is het integreren en publiceren van de resultaten van
afgesloten experimenteel onderzoek naar N-stromen in graslandpercelen.
In dit project wordt gewerkt aan het gereedkomen van een proefschrift en aan het
publiceren van verschillende reeds uitgevoerde experimenten. In 1994 worden de
volgende publikaties afgerond:
- Biomassand turnover of roots in grassland soils;
- Radio carbon dating and decomposition rate of organic matter fractions;
- Transformations of organic residues in soilswith contrasting texture;
- Structure of a simulation model predicting organic matter dynamics and N
mineralization;
- Optimization of the rate of Nfertilizer application in grassland systems; effects of
differences in N mineralization and dynamics of above- and belowground
organic Npools;
- Immobilization and remineralization of fertilizer Nin grassland soils.
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Verhoging efficiëntie stikstofbemesting op zand-, klei- en veengrasland
1061
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Hassink
A. Lahr-Renkema
PR,NMI
FOMA
1992-1994

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.
In het voorjaar van 1994 zal de potentiële mineralisatie van Cen N, de omvang van
de microbiële biomassa en de samenstelling van de organische stof (fractionering
op basis van dichtheid) bepaald worden op de lokaties Zegveld (veengrond), Heino
(zandgrond) en Lelystad (zavelgrond).
Daarnaast worden er metingen verricht op praktijkpercelen in het noorden van het
land. In 1993 zijn SANS-veldjes aangelegd op drie veengronden, één kleigrond en
één zandgrond. Er zijn vijf stikstoftrappen aangelegd: NO (geen N-gift), CS1 (Nbemesting volgens de N-mineraal-voorraad op het referentieperceel), CS2(N-bemesting volgens de N-mineraal-voorraad op het perceel zelf) en CL1, CL2 en CL3 (N
bemesting 0,5 maal, 1 maal en 1,5 maal het nieuwe landbouwkundige advies). Per
lokatie wordt een opbrengstcurve bepaald. Het doel isom na te gaan of de hoogte
van de bemesting op deze percelen kan worden afgestemd op de N-mineraalvoorraad op het referentieperceel.
Bepaling van de kwaliteit van de bodem-organische stof en mest bij
biologische bedrijven
1149
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

J.Hassink
A. Lahr-Renkema
LUW-vakgroep Agronomie;PR
1993-

Doel van het onderzoek is het karakteriseren van de organische stof en het
kwantificeren van de koolstof- en stikstofmineralisatie bij biologische akkerbouwen graslandbedrijven.
Bij de akkerbouwbedrijven wordt vastgesteld in welke mate het nutriëntenleverend
vermogen uit de organische stof varieert in de rotatie; bij de graslandbedrijven
wordt vastgesteld hoe groot het verschil in het N-leverend vermogen en de
kwaliteit van de organische stof istussen gras-en klaverpercelen.
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In het voorjaar, in juni, in september en in november worden grondmonsters
genomen bij twee biologische en twee gangbare akkerbouwbedrijven. Alle
percelen die in de rotatie meelopen worden bemonsterd. De potentiële C- en Nmineralisatie, de omvang van de microbiële biomassa en de samenstelling van de
organische stof (scheiding op grootte en dichtheid en de zuurresistente fractie)
worden bepaald. Daarnaast wordt de gebruikte mest op de biologische bedrijven
gekarakteriseerd en wordt het N-leverend vermogen van de mest bepaald in een
incubatieproef.
In voorjaar en najaar worden grondmonsters genomen van gras- en klaverpercelen
die beheerd worden door de LUW (vakgroep Agronomie) en het PR. In deze
monsters wordt ook de potentiële C- en N-mineralisatie, de omvang van de
microbiële biomassa en de samenstelling van de organische stof bepaald.
N-mineralisatie op beweid grasland, onderdeel 'De Marke'
1158a
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Hassink
A. Lahr-Renkema
CLM;SC-DLO; RIVM
FOMA
1993-1996

Het doel van het onderzoek is het kwantificeren van alle stikstofstromen op het
proefbedrijf 'De Marke'. Op zes percelen zijn vaste bemonsteringsplekken aangelegd waar metingen worden uitgevoerd. Het AB-DLO (Haren) kwantificeert de
mineralisatie en immobilisatie van stikstof en de vastlegging van stikstof in de
wortels en stoppels.
Evenals in 1993 worden vaste bemonsteringsplekken op zes percelen steeds aan het
eind van elke snede bemonsterd. Bepaald worden de potentiële C- en N-mineralisatie, de microbiële biomassa, de hoeveelheid wortels, de verschillende organischestoffracties en de hoeveelheid stoppel.
Verliesarme toediening van dierlijke mest op kleigrond
882
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Afzet van dierlijke mest naar akkerbouwers in (veearme) kleigebieden vormt één
van de oplossingen voor het wegwerken van het mestoverschot. De betrokken
akkerbouwers geven daarbij de voorkeur aan herfsttoediening van dierlijke mest
(voorafgaand aan de teelt van hakvruchten). De grote stikstof(N)-verliezen die als
gevolg daarvan gedurende de winter optreden kunnen slechts ten dele door het
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gebruik van groenbemesters worden voorkómen. Anders dan op zandgrond, staat
voor kleigronden allerminst vast dat de N in dierlijke mest met voorjaarstoediening
wel goed benut wordt. De structuurschade die in dat geval kan optreden, leidt
namelijk ook tot N-verlies. Zolang de omvang van het totale verlies en ook de aard
van de verliezen nog onvoldoende bekend zijn, isde wetgever niet voornemens om
het geldende uitrijverbod gedurende de winter, ook op kleigronden van toepassing
te verklaren. In dat licht bestaat er behoefte aan een vergelijking van de landbouwkundige en milieueffecten van herfst- en voorjaarstoediening van dierlijke mest op
kleigrond. De behoefte aan een dergelijke vergelijking is toegenomen nu beter
bekend is welke aanvullende maatregelen op elk van beide toedieningstijdstippen
dienen te worden genomen om negatieve effecten te verminderen.
De geschetste problematiek speelt in dezelfde mate voor snijmaïstelende veehouders op kleigrond. Anders dan op eerdergenoemde akkerbouwbedrijven waar het
gebruik van dierlijke mest ter keuze staat, isde aanwezigheid van dierlijke mest op
veebedrijven een principieel gegeven. Daarom bestaan er zowel onder hakvruchttelende akkerbouwers als onder snijmaïstelende veehouders vragen rond het optimale toedieningstijdstip voor dierlijke mest op kleigrond. Het grote verschil in zaaitijdstip tussen hakvruchten en snijmaïs geeft mede aanleiding aan beide gewastypen onderzoek te doen. Naarmate later gezaaid wordt is het risico van structuurbederf immers geringer.
AB-DLO, PAGV en SC-DLO hebben onderzoek terzake opgestart. In het eerste jaar
zal het accent liggen op het verzamelen van experimentele gegevens. AB-DLO zal
zich daarbij vooral op snijmaïs-teeltsystemen richten in een veldproef op De
Bouwing. In het tweede jaar worden de experimenten herhaald en zullen hier en
elders verzamelde resultaten worden geïntegreerd in een eenvoudig model waarmee kan worden berekend hoeveel en hoe mest op een milieukundig verantwoorde
wijze kan worden toegediend.
Fertigatie in de fruitteelt
395
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.A.C. Raats
J.A. de Vos, K. Boersma,J.A. Kipp (PTG)
PFW, PTG, LUW-vakgroepTuinbouwplantenteelt
1987-1994

Het transport van water vanaf druppelpunten bepaalt direct de verdeling van het
water en het transport van nutriënten, en indirect de uitwisseling van gassen met
de atmosfeer. Problemen welke aandacht vragen zijn uitspoeling van nutriënten,
accumulatie van zouten en anaërobie. De meeste aandacht gaat uit naar de opname
van water en nutriënten. Hierbij gaat het in eerste instantie om de invloed van fertigatie op de groei en activiteit van het wortelstelsel en vervolgens het effect op de
groei, produktie en vruchtkwaliteit, zowel tijdens de aanloopfase als in de volproduktieve aanplant. Het uiteindelijke doel is het nagaan van de mogelijkheid om.
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door een gerichte keuze van wijze van druppelen en samenstelling van de opgeloste meststof, vruchtgroei en fysiogene afwijkingen ('stip', 'zacht') te beïnvloeden.
De projectmedewerker ir. J.A. Kipp is op 31-01-1992 vertrokken naar het PTG. Het
PTGgaat er mee akkoord dat hij nog enige tijd zal besteden aan het publiceren van
de resultaten van dit project. De hoop is dat dit in 1994 zal resulteren in een
proefschrift.
De voor fruitbomen aangepaste warmtebalansmethode voor het meten van sapstroom werd in 1993 operationeel. De methode krijgt nog enige verdere theoretische en technische aandacht. Er zal een bijdrage worden geleverd aan de tweede
internationale workshop over sapstroommetingen in stengels, boomstammen,
takken en wortels in november 1994 in Bonn, Duitsland.
Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en
kwaliteit van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van het
nutriëntenaanbod

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

A.K. van der Werf, R.Booij,A.L. Smit
CT. Enserink
LUW-vakgroep Agronomie, PAGV
LNV-DWT
1991-1994

In dit afsluitend jaar zal de verslaglegging van de resultaten van veld- en klimaatkamerexperimenten in wetenschappelijke tijdschriften de meeste tijd in beslag
nemen. Daarnaast zal er een Nederlandstalig eindrapport geschreven worden in
samenwerking met LUWen PAGV.Tevens zal nog enige tijd besteed worden aan afrondend klimaatonderzoek. Allocatiepatronen van Cen N naar spruit en wortel bij
prei en spruitkool worden verder geanalyseerd met behulp van stabiele isotopen.
In de publikaties zullen theorerische en experimenteel gevonden resultaten over de
effecten van een reductie in stikstofaanbod onder veld- en rhizotronomstandigheden op drogestofproduktie, kwaliteit van het te oogsten produkt, en stikstofverliezen naar het milieu behandeld worden. Wat betreft de klimaatkamerexperimenten zal de relatie tussen allocatie van Cen N, stikstofstatusvan de plant en stikstofvoeding bij diverse lichtintensiteiten zowel experimenteel als modelmatig geanalyseerd en beschreven worden.
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Turnover van 'jonge' organische stof in de bodem
377
Projectleiding:
Medewerker(s):
Looptijd:

A.P. Whitmore
F.Matus
1990-1994

Dit project is het promotie-onderzoek van F. Matus. Het experimentele werk is
beëindigd en de resultaten worden opgeschreven. Het onderzoek in 1994 zal
beperkt worden tot een modelstudie van reeds verkregen resultaten. Het model zal
het effect beschrijven van teelt, grondverstoring en toevoeging van stikstof op het
gedrag van gelabelde planteresten die aan de grond zijn toegevoegd. In het
bijzonder zal het zich richten op de stabilisatie van organische stof in de bodem in
relatie tot de kleifractie en de verdeling van klei over bodemaggregaten van
verschillende grootte.
Ontwikkeling N-adviesmodellen

1019
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.P. Whitmore
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek,
Oosterbeek (BLGG); PAGV; 1RS;NMI
BLGG
1993-1996

Het model zal worden getoetst met gegevens afkomstig van standaardpercelen uit
1991, 1992, 1992-1993 en, indien beschikbaar, 1993-1994. De noodzaak voor
precieze informatie, zoals werkelijke pF-curven van de grond en plaatselijke weersgegevens in plaats van die van verder weggelegen plaatsen zal worden vastgesteld.
Tijdens het gebruik zal het BLGG ongetwijfeld nog om de nodige aanpassingen
verzoeken. De rol van het AB-DLO is adviserend en dient ervoor om een model te
leveren dat het BLGGgemakkelijk kan aanpassen voor adviesdoeleinden.
Het testen van gecombineerde modellen van de N-cyclus met bestaande gegevensverzameling wordt voortgezet. Wanneer het organische-stofmodel verder gecompleteerd wordt, zal het gekoppeld worden aan uitspoel- en gewasgroeimodellen.
Kwantificering N-mineralisatie (raamproject)

1027
Projectleiding:
Looptijd:

A.P. Whitmore
1992-1996

Het modelleren van de afbraak van suikerbietresten heeft het belang aangetoond
van fracties zoals stabiele en opgeloste koolstof in de planteresten. Het uitspoelen
van koolstof zal nader worden bekeken in een poging om de mineralisatie en immobilisatie van N in uitspoelingsexperimenten in kolommen te kwantificeren. Als
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dat van belang blijkt te zijn, zullen andere gegevens worden onderzocht om te bekijken of het modelleren van oplosbaar koolstof de variantie van de N-mineralisatie
kan verklaren.Verder worden er proeven met 14C-gelabeld materiaal uitgevoerd om
het belang van diverse fracties van organische stof in bodems en planten te onderzoeken. Het model zal worden aangepast om gelijktijdig 14C en 15N te kunnen volgen.
C0 2 - en spoor-gasemissie: de rol van organische stof in de bodem

1166
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.P.Whitmore
J.Hassink,J.Bloem
Rothamsted, UK; University of Udine, Italië, Danish
Institute of Plant and SoilSciences, Denemarken
EG/Milieu

Organische stof in de bodem kan beschouwd worden als zijnde opgebouwd uit
verschillende homogene fracties. Deze gedachte iserg plezierig voor modelouwers,
maar de directie kwantificering van de fracties istot nu toe niet mogelijk gebleken.
Bij toekenning van de financiering zal AB-DLO dit project om moderne methoieken
te hanteren voor de karakterisering van organsiche stof coördineren.
Wetenschappers die beschikken over lange-termijn veldproeven uit heel Europa
zullen worden uitgenodigd om grondmonsters mee te nemen naar een bijeenkomst
op het AB-DLO in het voorjaar. In het eerste jaar van het project zal de organische
stof uit de bodem worden gefractioneerd op deeltjesgrootteverdeling en dichtheid.
Een aantal chemische en spectroscopische technieken zal worden toegepast en de
microbiële biomassa wordt gemeten. Incubatie om de afgifte van spoorgassen C0 2
en N 2 0te meten zullen worden gestart.
Als het project wordt goedgekeurd, wordt in ongeveer 1000 grondmonsters de
organische stof gescheiden in verschillende grootte- en dichtheidsfracties (lichte,
midden en zware fractie van de macro-organische stof en organische stof die
gebonden zit aan klei- en siltdeeltjes).
Er worden in 1994 grondmonsters geanalyseerd van maïspercelen waarvan de
historie exact bekend is. Gewasresten van maïs kunnen als natuurlijke tracer
gebruikt worden omdat ze verrijkt zijn aan 13C. Door de tracer te volgen wordt
informatie verkregen over de snelheid van de transformatieprocessen van de
organische stof in de bodem.
De organische stof wordt gefractioneerd in monsters van diverse successie-stadia
van ecosystemen op de Veluwe en op Schiermonnikoog. In deze monsters wordt
door andere afdelingen van het instituut de successie van de vegetatie en van het
ondergrondse voedselweb bestudeerd.
In de eerste maanden van 1994 wordt er gewerkt aan de structuur van het
organische-stofmodel.
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Kwantificering en modellering van de nutriëntenstromen in de
vollegrondsgroenteteelt
450
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.de Willigen
A.P.Whitmore, H. Niers,G. Brouwer, F.W. Meijboom
PAGV; LUW-vakgroep Agronomie
LNV-DWT
1991-1994

Resultaten van alle groentegewassen zullen worden gebruikt om het model te
testen dat is ontwikkeld om de afbraak van suikerbietresten (project 1027) te
voorspellen; zonodig zullen de gegevens worden gebruikt om het model te
valideren voor gebruik bij groenteresten. Daar andere fracties in de resten, zoals
oplosbaar Cen N, en ligninegehalte een rol blijken te spelen bij de vaststelling van
de afbraak van het materiaal zullen deze worden meegenomen in de toetsing van
het model. Zodra het werkt, zal het submodel voor organische stof worden
opgenomen in een meer omvattende beschrijving van de stikstofcyclus in de grond
(project 1028) en zal het worden getoetst aan de hand van veldgegevens die nu in
het kader van het project door het PAGVworden verzameld.
Kwantificering en modellering van stikstofstromen op beweide
graslandpercelen, onderdeel: denitrificatie
1073
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

K.B. Zwart
J.Hassink, F.W. Meijboom,W.J.Corré, C. Rappoldt,
A. Lahr-Renkema
SC-DLO
FOMA
1993-1995

Het doel van het onderzoek is het kwantificeren van de stikstofstromen in beweide
en gemaaide graslandpercelen en het ontwikkelen van een mechanistisch model
waarin deze stromen worden beschreven. Met behulp van het model kan dan
worden aangegeven of het mogelijk is om bij reductie van de stikstof-input de
stikstofemissies naar het grondwater en de atmosfeer te beperken, maar toch zoveel
mogelijk stikstof door het graste laten opnemen.
Voor het onderzoek wordt er in het veld een meetprogramma uitgevoerd waarin
wordt gevolgd waar de gegeven stikstof terecht komt. Gewasproduktie, wortelroduktie, worteltumover, turnover van de microbiële biomassa, denitrificatie en
mineralisatie worden zo goed mogelijk geschat. De invloed van mest- en urineplekken op deze processen wordt bepaald. Daarnaast worden er onder
gecontroleerde omstandigheden metingen verricht aan ongestoorde bodemkolommen, waaraan een bekende hoeveelheid stikstof wordt toegediend. In 1993
zijn de metingen verricht op een proefveld in Tynaarlo met een diep ontwaterde
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zandgrond. In 1994 zal het programma herhaald worden op een ondiep
ontwaterde zandgrond op de proefboerderij Droevendaal. Verder zal er aandacht
worden geschonken aan de ontwikkeling van het simulatiemodel, waarbij er zoveel
mogelijk van reeds ontwikkelde modules gebruik gemaakt zal worden.
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Stikstofstromen ingrasland in relatie tot
produktie, milieu en natuurwaarden

Werktitel:
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
Programmaleider(s):
ir. H.G.van der Meer (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,SC-DLO
Aanvangsjaar:
1992
Eindjaar:
1996
Samenvatting
In dit programma wordt onderzocht (1) op welke wijze de verliezen van stikstof op
produktiegrasland tot de gewenste niveaus kunnen worden teruggebracht met zo
gering mogelijke gevolgen voor grasopbrengst en -kwaliteit en (2) tot welke
niveaus de toevoer en/of beschikbaarheid van stikstof en andere nutriënten in graslanden in beheers- en reservaatsgebieden moet worden teruggebracht om behoud
of ontwikkeling van natuurwaarden mogelijk te maken.
Aanleiding
De sterke stijging van de stikstoftoevoer op grasland gedurende de afgelopen
decennia heeft enerzijds geleid tot een forse toename van de grasopbrengst en de
dierlijke produktie, anderzijds t o t grote verliezen van stikstof naar de atmosfeer
(ammoniakvervluchtiging en denitrificatie) en naar het grond- en oppervlaktewater
(uit- en afspoeling) entot sterke afname van de soortenrijkdom (flora en fauna) van
graslanden. Deze negatieve effecten vragen een beperking van het gebruik van stikstof en mogelijk ook aanpassing van het graslandgebruik. Doelstellingen tot vermindering van stikstofemissies zijn recent gepubliceerd in het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw, het Plan van Aanpak Beperking
Ammoniakemissie van de Landbouw, de Derde Nota Waterhuishouding en het Rijnen Noordzee Actie Programma. Met de thans beschikbare kennis is echter niet
nauwkeurig aan te geven tot welk niveau de stikstoftoevoer op grasland moet worden beperkt en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om onder verschillende
omstandigheden te voldoen aan de milieudoelstellingen (zie Advies Commissie
Stikstof). Dit geldt in het bijzonder voor beweid grasland. Het onderzoek zal zich
daarom vooral richten op kwantificering van de effecten van beweiding op de
stikstofbehoefte en -verliezen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de
ontwikkeling van betere methoden van stikstofmanagement op grasland.
In het Natuurbeleidsplan wordt hoge prioriteit gegeven aan onderzoek over
natuurgerichte normstelling en aan onderzoek over de mogelijkheden voor natuur-
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ontwikkeling. In dit kader is het niet alleen van belang om aan te geven wat de
mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling in grotere, relatief weinig door de
mens beïnvloede gebieden (zoals gebeurt in programma 120: Bos- en natuurontwikkeling), maar is het ook noodzakelijk aan te geven aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan voor behoud of ontwikkeling van soortenrijke
graslanden in beheers- of reservaatsgebieden. Deze randvoorwaarden hebben voor
een belangrijk deel betrekking op de nutri_nten- en zuurhuishouding. Het
onderzoek in dit programma richt zich op toetsing van verschillende beheersvormen
als instrument om te grote voorraden nutri_nten in de bodem af te voeren of vast te
leggen (verschraling) en om de stikstof- en zuurbalans op een zodanige manier te
manipuleren, dat natuurwaarden ook op langere termijn worden gehandhaafd. In
het bijzonder zal het noodzakelijk zijn om aante geven welke immissiesvan stikstof
maximaal aanvaardbaar zijn afhankelijk van bodemtype en hydrologische situatie.
Doel
De primaire doelstellingen van dit programma zijn om aan te geven (1) op welke
wijze de emissiesvan stikstof op produktiegrasland tot de gewenste niveaus kunnen
worden teruggebracht met zo gering mogelijke negatieve gevolgen voor grasopbrengst en -kwaliteit en (2) tot welke niveaus de toevoer en/of beschikbaarheid
van stikstof en andere nutri_nten in graslanden in beheers- en reservaatsgebieden
moet worden teruggebracht om behoud of ontwikkeling van natuurwaarden
mogelijk te maken.
Op produktiegrasland zal hiertoe de meeste aandacht worden besteed aan kwantificering van de effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen. Met de
resultaten van dit onderzoek wordt een nauwkeuriger afstemming van de stikstofdosering mogelijk en kan tevens vastgesteld worden of beperking van beweiding
noodzakelijk is. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van
methoden en hulpmiddelen voor een beter stikstofmanagement op grasland.
Voor soortenrijke graslanden zal aan het eind van de planperiode een goed inzicht
bestaan in de effecten van verschillende beheersvormen op de beschikbaarheid van
nutriënten. Daarnaast zal het in 1996 mogelijk zijn om voor een aantal bodemsoorten stikstofimmissienormen te geven en om aan te geven hoe de maximaal toelaatbare stikstofinput varieert bij verschillende beheersvormen.
Dit programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen; daarnaast is er
en substantiële bijdrage van FOMA.
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De invloed van de nutriëntenbeschikbaarheid op de concurrentie tussen
graslandplanten
736
Projectleiding:
Medewerker(s):

Looptijd:

F.Berendse (LUW), H.G.van der Meer
B. Rodriguez-Vazquez de Aldana (Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiologîa, Salamanca), R.H.M.E.Geerts,
J.G. Heij
1988-1994

Dit project wordt nog een jaar voortgezet om een aantal nog lopende activiteiten
af te ronden. Dit betreft:
- Verwerking en rapportage van de resultaten van een in de periode 1987-1990 op
het proefterrein 'De Sinderhoeve' uitgevoerde concurrentieproef met de grassoorten Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius en
Alopecurus pratensis. Het doel van deze proef was om op basis van het groeiverloop en planteigenschappen in monocultures het concurrentieverloop in de
mengsels te voorspellen bij twee vruchtbaarheidsniveaus.
- Het pot-experiment waarin na een eenmalige dosering met 15N de turnover van
stikstof in zeven grassoorten wordt gemeten, wordt tot medio 1994 voortgezet.
Daarna worden de resultaten verwerkt en in een wetenschappelijke publikatie
vastgelegd.
- De in 1990 en in 1993 gestarte experimenten over de invloed van veertien verschillende soorten graslandplanten op de accumulatie van organische stof in de
bodem en op de stikstofmineralisatie worden voortgezet. De tot nu toe
verzamelde gegevens over wortelturnover zullen worden bewerkt. In het oudste
experiment worden in 1994 mineralisatiemetingen en oogsten uitgevoerd. Over
detot dusver verkregen resultaten worden twee publikaties geschreven.Voor dit
onderzoek is BION-financiering aangevraagd en zal een nieuw project worden
geformuleerd in samenwerking met Kuikman (afdeling Rhizosfeer- en
Plantenoecologie).
- Het onderzoek dat was gericht op de ontwikkeling van een simulatiemodel van
de produktie en stikstofhuishouding van wegbermvegetaties (project 767) zal
met enkele wetenschappelijke publikaties en/of een proefschrift worden afgerond.
- De waarnemingen in het inmiddels ruim 30 jaar oude bemestingsexperiment op
'De Ossekampen' worden voortgezet.
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Modellering van vegetatiesuccessie ten behoeve van natuurontwikkeling
834
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H. Olff
W. de Visser
IBN-DLO,SC-DLO
LNV-DWT
1992-1995

In het kader van dit project wordt een simulatiemodel ontwikkeld waarmee de
vegetatie-veranderingen onder verschillende scenario's van natuurontwikkeling
voorspeld kunnen worden.
Allereerst zal een indeling gemaakt worden van Nederlandse plantesoorten in
zogenaamde functionele groepen, dat wil zeggen groepen van soorten met een
overeenkomstige rol in de nutriëntenhuishouding, bovengrondse architectuur en
reproduktieve strategie. Per standplaatstype zal vervolgens een potentiële soortenset gedefinieerd worden, dat wil zeggen een selectie van soorten die fysiologisch aangepast zijn aan een bepaalde set van fysisch-chemische condities (als
droogte, waterdiepte, waterlogging, overstroming, zout, lage pH). Deze condities
worden vervolgens eerst verondersteld constant te blijven in de tijd. Deze classificatie van soorten zal gebaseerd zijn op literatuurgegevens. Relaties met nutriënten en
licht worden (alste modelleren processen) expliciet buiten deze selectie gehouden.
Belangrijke te modelleren processen zijn: concurrentie om licht en nutriënten, opname van nutriënten, groei, allocatie, abscissie,strooiselproduktie en -decompositie.
Door simulatie van deze processen lijkt het mogelijk om een voorspelling te maken
van de biomassa van verschillende functionele groepen planten, van N-mineralisatie
en van de uitkomst van concurrentie om licht en nutriënten. Belangrijke parameters
in dit model worden: potentiële groeisnelheid, relatieve nutriëntenbehoefte,
hoogte/biomassa-relaties (lichtinterceptie) en C/N-ratio van het strooisel.
In een kas-experiment worden deze modelparameters gemeten in zes soorten die
representatief zijn voor de verschillende functionele groepen. De soorten die gebruikt worden in dit experiment komen voor in een primaire successiereeks op
Schiermonnikoog. In het kas-experiment zal met name bepaald worden in welke
mate de soortsspecifieke compartimentatie van Cen nutriënten binnen de plant (als
waargenomen op een bepaald moment) het gevolg is van een verschil in allocatie
per tijdseenheid naar de verschillende organen, of van een verschil in turnoversnelheid van de verschillende organen. Deze relatieve verliessnelheid (als
afhankelijk van allocatie) zal per nutriënt bepaald worden.
Het dode organische materiaal dat in dit experiment geoogst wordt, zal gebruikt
worden in een decompositie/mineralisatie-experiment, waarmee de organischestofmodule van het simulatiemodel geparameteriseerd wordt. Het model kan vervolgens gevalideerd worden aan de N-mineralisatiewaarden zoals gemeten in verschillende tijdsstadia van de successiereeks waarin de betreffende soorten voorkomen. In verschillende tijdsfasen van deze successiereeks worden voorts nog
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metingen gedaan aan de mineralisatie en beschikbaarheid van fosfaat, als aanvulling op de verrichte metingen van N-mineralisatiesnelheden.
Het bovengenoemde kas-experiment zal in het najaar van 1994verwerkt worden tot
een publikatie. Voorts zal een publikatie over de N-mineralisatiemetingen gereed
komen. Daarnaast wordt gewerkt aan twee overzichtsartikelen (op uitnodiging)
over 'mechanismen van vegetatiesuccessie'.
Een studie van de effecten van interacties van water en nutriënten op de
primaire produktie en soortenrijkdom van extensieve graslanden
846
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

M.J.M. Oomes, E.P.H. Best
H.Altena, F.H.H.Jacobs
LUW-vakgroepen Waterhuishouding en Natuurbeheer,
SC-DLO,RUG-vakgroep Plantenoecologie, IGER (North
Wyke, Engeland)
EG-AIR
1993-1996

Dit project beoogt twee belangrijke vragen te beantwoorden die spelen bij een
graslandbeheer dat is gericht op herstel van soortenrijkdom op veengronden,
namelijk:
1) Ishet mogelijk om door ingrepen in de hydrologie de nutriëntenbeschikbaarheid
zodanig te verlagen dat de primaire produktie op het gewenste niveau komt om
soortenverrijking toe te laten?
2) Welke fysisch-chemische en biologische processen liggen hieraan ten grondslag?
Het project is speciaal gericht op bestudering van de effecten van grondwaterstand
en waterkwaliteit op de afname in nutriëntenbeschikbaarheid en de daaraan gekoppelde afname in primaire produktie. Hierbij wordt op procesniveau de samenhang onderzocht tussen vochtgehalte, pH,basebezetting en de beschikbaarheid van
N, Pen K in de bodem enerzijds, en de drogestofproduktie en nutriëntenopname
van de graslandvegetatie anderzijds.
Het werkplan voor 1994omvat de volgende onderdelen:
1.Veldwaarnemingen op De Veenkampen
Onderzoek naar de effecten van maaibeheer en afplaggen op de biomassaproduktie, nutriëntenopname en soortensamenstelling van grasland bij verschillende
grondwaterstanden en watertypen. Monitoring van produktie, nutriëntenopname
en waterkwaliteit.
Op vijf percelen, die verschillen in grondwaterregime en watertype, worden
opbrengsten van de graslandvegetatie, en drogestof- en nutriëntgehaltes bepaald.
Tevens wordt de botanische samenstelling van de graslandvegetatie op drie
percelen beschreven.
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2. Mesocosmos-experiment
Dit is een modelopstelling voor onderzoek naar de effecten van de grondwaterstand en waterkwaliteit op de biomassaproduktie en nutriëntenopname door de
vegetatie van 'De Veenkampen'. De drogestofproduktie in vier subsystemen zal
bepaald worden.
3. Laboratorium-experimenten
De effecten van kalkrijk grondwater en regenwater op het gedrag van nutriënten in
veenbodemkolommen zal worden onderzocht.
In het kader van dit project wordt deelgenomen aan het EG-project 'Extensive
management of grassland, impact on conservation of biological resources and farm
output'. Een onderdeel van onze inbreng is de op het AB-DLO vergaarde kennis
over effecten van verschraling op de opbrengst en soortensamenstelling van drie
extensieve graslandsystemen (De Veenkampen, Born-Zuid en Ossekampen) te
vergelijken met gegevens van andere participanten.
In 1994 zal de AB-DLO-inbreng bestaan uit:
- analyse van reeds uitgevoerde bemestingsexperimenten;
- bepalingen op de drie locaties volgens standaardprocedures van:
- de totale drogestofproduktie en nutriënteninhoud van de graslandvegetatie;
- de totale hoeveelheid plant-opneembare nutriënten met behulp van een fytometer (Holcus lanatus);
- een eenmalige chemische karakterisering van de bodem;
- beschrijving van de botanische samenstelling van de graslandvegetatie;
- het mesocosmos-experiment.
Een publikatie over de effecten van beheer op de soortensamenstelling van de graslandvegetatie op deVeenkampen in de periode 1986-1992 zal worden afgerond.
Effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen van grasland
842
Projectleiding:
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.H.J. van der Putten,G.W.J.van de Ven
H.W.J.van Kasteren,G. Mekking
FOMA
1993-1996

Doel van dit project is de kennis van de stikstofhuishouding van beweid grasland
zodanig te verbeteren dat een goede afstemming van de hoogte en de verdeling
van de stikstofgift en het graslandgebruik op zowel produktie- als milieudoelstellingen mogelijk wordt. Op basisvan analyse van resultaten van eerdere beweidingsexperimenten en verkennende modelberekeningen is in 1993 een begin gemaakt
met experimenten waarin aanvullende gegevens omtrent de invloed van beweiding
op de drogestofproduktie en stikstofhuishouding van grasland zijn verzameld. Dit
betrof met name de effecten van het niveau van stikstofbemesting en van de urine
van weidend vee op de grasproduktie, de benutting van het gras en de stikstofhuis82

WERKPLAN 1994

PROGRAMMA 178

houding van het grasland. Daarnaast zijn gegevens verzameld over de drogestofopbrengst van grasland onder een beweidings- en een maairegime, en zijn (nieuwe)
methodieken ontwikkeld waarmee ervaring is opgedaan voor opbrengstbepaling
op beweid grasland en voor kartering van urineplekken.
In aansluiting hierop wordt begin 1994 de structuur opgezet van een grasgroeimodel waarmee de effecten van beweiding op gewasproduktie en stikstofhuishouding kunnen worden gesimuleerd.
Het onderzoek zal zich in 1994 met name richten op een detaillering van het niveau
van de waarnemingen, waarbij aspecten als het effect van betreding en vertrapping, verschillen in hergroeisnelheid tussen gemaaide en beweide percelen, en de
ontwikkeling van de zodestructuur onder invloed van het graslandgebruik, nader
zullen worden bestudeerd. Deze waarnemingen zullen het mogelijk moeten maken
een nadere (meer verklarende) invulling te geven aan het simulatiemodel.
Begin 1994 zullen stikstofbalansen van de in 1993 beweide percelen worden opgesteld. In samenwerking met onderzoekers van de afdelingen Bodemvruchtbaarheid, en Bodemfysica zal getracht worden de gaten in die balansen te verklaren (die
in eerder onderzoek groot bleken te zijn). Daarnaast zal de in 1993 binnen dit
project ontwikkelde methode om urineplekken te traceren worden verfijnd en
zullen mogelijke toepassingen van de methode worden verkend en nader
bestudeerd.
Fysiologische eigenschappen betrokken bij genetische variatie in groeisnelheid en N-benutting bij Lolium perenne L.: respons van groei en koolstofmetabolisme op abiotische stressfactoren
844
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

A.J.C,de Visser
M.J. de Koek
RUU-vakgroep Botanische Oecologie en Evolutiebiologie; CPRO-DLO; Universität Bonn (Institut für
Pflanzenbau)
1993-1996

Groeisnelheid is de belangrijkste factor die de N-benutting door gras beïnvloedt.
Intraspecifieke genetische variatie in groeisnelheid wordt benut voor het onderzoek
van de fysiologische mechanismen van regulatie van groeisnelheid. Uit onderzoek
van fotosynthese-eigenschappen en C-balans is gebleken, dat de fotosynthese van
groot belang is voor de bladexpansie. Simultane 'steady-state labeling' met 13C en
15
N (samenwerking H. Schnyder, Bonn) heeft deze conclusie bevestigd en de verwachte genotypische verschillen aangetoond. In het onderzoek zijn de voordelen
van 'steady-state'-13C-labeling (tegenover 'pulse-chase') duidelijk gemaakt. De gevoeligheid van de methode blijkt ruimschoots te voldoen aan de eisen van kwantitatieve koolstofverdelingsstudies op intacte-plant-, weefsel- en zelfs op moleculair
niveau, waarbij ook de tijdsresolutie ruim voldoende is. Ook binnen verscheidene
andere projecten op het AB-DLO blijkt grote behoefte te bestaan aan een 'steady83
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state- 13 Carbon-labeling Plant growth unit' (afgekort SCALP). Dergelijke apparatuur
bestaat momenteel slechts op twee plaatsen elders in de wereld: in Duitsland en
Frankrijk. Belangrijk doel voor 1994 is dan ook voorbereiding van een SCALP-faciliteit (algemeen project), gebruik makend van de expertise in Bonn en de in het
eigen onderzoek opgedane ervaring. Voor toepassing van SCALP in het fotosynthese- en ademhalingsonderzoek bestaan grote perspectieven (relaties tussen, en
activiteiten van 'sinks' en 'sources'). Bepaling van de C-isotopenratio in ademhalings-C0 2 blijkt mogelijk. Een gemeenschappelijke locatie voor SCALP en Fotosyntheselaboratorium ('Cel 9') isdaarom gewenst.
Onderzoek naar mechanismen van de genetische variatie in de respons van de fotosynthese op wisselende lichtintensiteit en temperatuur zal voortgezet worden, ook
op moleculair niveau (samenwerking met Van der Krieken en Visser). Samenwerking
met Van der Meer en Baan Hofman (project 750) zal enkele publikaties opleveren
en geeft de mogelijkheid van toetsing aan materiaal in het veld. Bestudeerde eigenschappen van blad zijn de samenstelling van pigmenten en foto-elektronen-transport, en activiteiten van enzymen betrokken bij C-metabolisme en neutraliseren van
vrije radicalen. Gebruik van genotypen bevordert daarbij de identificatie van relevante processen. Publiceren (fotosynthese, 'steady-state'-13C-labeling) krijgt hoge
prioriteit.
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Beoordeling van de landbouwkundige
werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten

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

1034
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

H. Loman
P.A.I. Ehlert, BJ.van Goor
In het kader van het Meststoffenbesluit en de
Commissievan Deskundigen inzake het
Meststoffenbesluit wordt samengewerkt met het
RIKILT-DLO, IKC-AT-MKT, IKC-V-RSPen in voorkomende
gevallen met zusterinstellingen van DLOen met de
proefstations. Bij het opstellen van criteria voor
contaminanten wordt samengewerkt met de Directie
stoffen VROM,Afdeling Landbouw VROM, LNV-AT,
LNV-MKT-M, IKC-AT-MKT, IKC-V-RSPen RIKILT-DLO
onbepaald

In de raamwet Meststoffenwet zijn de kwaliteitsvoorschriften voor de deugdelijkheid en veiligheid van meststoffen vastgelegd in de algemene maatregel van
bestuur 'Het Meststoffenbesluit 1977'. Deze maatregel omvat een aantal beschikkingen die de kwaliteit en de controle van meststoffen regelen. De definitie van meststoffen omvat thans produkten waarvan nutriënten de belangrijkste waardegevende bestanddelen zijn en produkten alskalkmeststoffen, 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 voormalige IB-DLO, thans AB-DLO, heeft als lid van de
Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit bij de toelating van
meststoffen een taakstelling ten aanzien van de beoordeling van de landbouwkundige waarde en milieu-effecten van meststoffen.
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De AB-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 landbouwkundige doeltreffendheid en de consekwenties
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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PROGRAMMA 188

Landbouwkundige waarde en milieueffecten van mest- en afvalstoffen

Programmaleider(s):
ir. P.A.I. Ehlert (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1992
Eindjaar:
1996
Samenvatting
Het programma omvat de ontwikkeling van een geïntegreerd bemestingsbeleid
voor fosfor en kalium voor een duurzame plantaardige produktie op basis van
mechanistische modelvorming. Daarnaast worden toetsingen aan mest- en afvalstoffen uitgevoerd op hun geschiktheid, hun landbouwkundige doelmatigheid, hun
effect op de veiligheid van de voedselketen en de duurzaamheid van de bodem als
produktiefactor.
Aanleiding
Het omvangrijke aanbod en gebruik van nutriënten van meststoffen en afvalstoffen
oefenen een grote belasting uit op de bodem van de Nederlandse landbouw.
Voorgenomen beleidsdoelstellingen en geïmplementeerde regelgeving in het kader
van de Wet Bodembescherming vereisen daarentegen een steeds zorgvuldiger
afstemming van aanvoer van noodzakelijke nutriënten en andere waardegevende
bestanddelen van meststoffen en afvalstoffen op gewasbehoefte enerzijds en
milieukwaliteitsdoelstellingen anderzijds. Het streven is om verliezen naar andere
milieucompartimenten tot een acceptabel niveau terug te brengen. Ter beperking
van de nutriëntenoverschotten in de Nederlandse landbouw door het hoge gebruik
van geïmporteerde grondstoffen in krachtvoer en door intensieve bemesting met
kunstmeststoffen wordt door de Nederlandse overheid het hergebruik van afvalstoffen gestimuleerd. Bovendien wordt het hergebruik gestimuleerd vanwege economische overwegingen betreffende afvalverwerking en -verwijdering.
Dit onderzoekprogramma wil enerzijds een bijdrage leveren aan een verantwoord
bemestingsbeleid voor in het bijzonder de nutriënten fosfor en kalium in relatie tot
de milieukwaliteitsdoelstellingen voor bouwland, akkerbouwmatige teelten en
intensieve vollegrondsgroenteteelten, en grasland. Anderzijds worden meststoffen
in de betekenis van de definitie van de Meststoffenwet 1986 getoetst op hun
landbouwkundige doeltreffendheid, hun veiligheid voor de voedselketen, hun
effect op de duurzaamheid van de produktiefactor bodem en de gevolgen van hun
gebruik voor het milieu. In dit verband wordt gewezen op de brede betekenis die
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de Meststoffenwet 1986 thans geeft aan het begrip meststof. Ook substraten,
grondmengsels, bladmeststoffen, bacteriepreparaten, entstoffen en dergelijke
vallen onder het begrip meststof. Het onderzoekprogramma heeft eveneens tot
doel om de expertise op het gebied van meststoffen in de betekenis van de
Meststoffenwet 1986te handhaven.
Doel
Bij het ontwikkelen van een verantwoord bemestingsbeleid voor fosfor en kalium
kunnen de volgende projectresultaten worden geformuleerd:
1. ontwikkeling van kennis over het gedrag van kalium in de grond en de
gevoeligheid voor uitspoeling op bouwland,
2. ontwikkeling van bodemchemische en (mechanistische) modelmatige kennis over
het lange-termijngedrag van in de bodem geïntroduceerde fosforverbindingen,
3. ontwikkeling van inzicht over de betekenis van onder de graszode gelegen
bodemlagenvoor de fosfaatvoorziening van grasland,
4. ontwikkeling van inzicht over de P- en K-werking van geïnjecteerde mest op
grasland.
Onder het voorbehoud dat externe financiering wordt verworven voor het
onderzoek, kunnen tevens devolgende projectresultaten aangegeven worden:
5. ontwikkeling van het principe van evenwichtsbemesting bij fosfaat en het
verkrijgen van meer chemische kennis betreffende de dynamiek van fosfaat in de
bodem,
6. heropstelling van bemestingsadviezen voor fosfaat en kalium voor intensieve en
extensieve teelten op bouwland en grasland door overschakeling van huidige
methoden van grondonderzoek naar één uniforme methode op basis van een
CaCI2-extract,
7. integratie van de adviesbasis voor fosfaat voor bouwland en intensieve
vollegrondsgroententeelt op basis van gecombineerd empirisch en modelmatig
onderzoek waarbij wortel-ecologische en bodemchemische aspecten centraal
staan,
8. ontwikkeling van een landbouwkundig verantwoorde sanering van met fosfaat
verzadigde gronden met behulp van gewassen op basis van geïntegreerd
empirisch en modelmatig onderzoek,
9. ontwikkeling van kennis over de betekenis van organische fosfaatvormen voor
Europese gronden voor de fosforvoorziening van gewassen en hun gevoeligheid
voor uitspoeling.
Voor de projecten 5 t/m 9 is financiering aangevraagd bij respectievelijk de EG,
BLLG, DWT, FOMA en nogmaals deEG.
Bij het onderzoek naar het instandhouden en de ontwikkeling van expertise op het
gebied van meststoffen kunnen als projectresultaten geformuleerd worden:
Evaluatie van diverse minerale fosfaatvormen op hun beschikbaarheid voor het
gewas, de mate waarin de fosfaattoestand van de bodem wordt verhoogd en de
mate waarin een belasting van bodem en gewas plaatsvindt met zware metalen (Cd,
Ni, Pb).
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Het fosfaatonderzoek in het kader van het IMPHOS/FSAGx-netwerk
268
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Het doel van deze internationale samenwerking tussen Westeuropese landen is het
bestuderen van effecten van verschillende bemestingspraktijken met fosfaat op het
fosfaatniveau van de bodem, de gewasontwikkeling en de opbrengst en de
verplaatsing van fosfaat in de bodem. 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 conceptvan 'evenwichtsbemesting'.
Op de Dr. H.J. Lovinkhoeve te Marknesse wordt in 1994 het vierde proefjaar met
aardappelen uitgevoerd op de veeljarige P-hoeveelheden-veldproef IB 0013. De
uitvoering is overeenkomstig het protocol dat geldt voor alle partners. Naast
chemisch grond- en gewasonderzoek van AB-DLO-monsters zullen grondmonsters
van partners op Pw-getal geanalyseerd worden. Er zal een voortgangsrapportage
over het jaar 1994 en een jaarverslag van het onderzoek met zomergerst van het
proefjaar 1993 worden geschreven teneinde te voldoen aan bepalingen van de
Conventie met IMPHOS.Tevens zal overeenkomstig deze Conventie een bijeenkomst
van partners te Cordoba in Spanje bijgewoond worden, waar resultaten van 1993
gepresenteerd zullen worden. Afhankelijk van de onderwerpen van onderzoek kan
deze bespreking mogelijk een vervolg krijgen in Gembloux, België.
De betekenis van de fosfaattoestand van de onder de zode gelegen
bodemlagen voor de fosfaatvoorziening van grasland

364
Projectleiding:
Medewerker(s):
Looptijd:

P.A.I. Ehlert
G. Brouwer, J.W. Steenhuizen
1983-1994

Onderzocht wordt wat de betekenis is van 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
_
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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 van
toepassing.
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 1994afgesloten.
Invloed van heterogene verdeling van geïnjecteerde drijfmest op de
fosfaatvoorziening van grasland
399
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.A.I. Ehlert
G. Brouwer, J.W. Steenhuizen
NMI
FOMA
1987-1994

Het onderzoek heeft tot 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.
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 is afgesloten. Het samenvattend verslag dat in ruwe
vorm gereed is wordt, voorzover dat niet in 1993 voltooid is, in 1994 afgerond. De
resultaten van het onderzoek worden voor publikatie in het Netherlands Journal of
Agricultural Science gereed gemaakt.
Effecten van bemesting op de kaliumdynamiek in de bodem
1036
Projectleiding:
Medewerker(s):

P.A.I. Ehlert
J.W. Steenhuizen

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 de K-toestand in de ondergrond voor
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de kaliumvoorziening van genoemde teelten. Het onderzoek beoogt uitsluitsel te
geven over de mate en omstandigheden waaronder kalium uitspoelt en op een
mogelijke integratie van kaliumbemestingsadviezen voor intensieve vollegrondsgroenteteelten en die voor akkerbouwmatige teelten.
Het experimentele onderzoek omvat een veldproef op de proefboerderij van het
AB-DLO te Haren. De veeljarige toestanden-hoeveelheden veldproef IB 1925 wordt
voortgezet met twee intensieve teelten. Bij deze toestanden-hoeveelheden proef
wordt gebruik gemaakt van de voorkomende variatie in kaliumtoestand in de
ondergrond. Getracht zal worden om mogelijke interacties met zwavel op proefveld
IB 1925 te achterhalen door middel van chemisch grond- en gewasonderzoek.
Literatuurstudie van het gedrag van kalium in de bodem ten behoeve van
modellering wordt voortgezet. Verkregen gegevens van proeven zullen worden
bewerkt. Getracht wordt om tot dusver verkregen resultaten in samenhang te
brengen literatuurstudie en zowitte vlekken in kenniste lokaliseren.
Effecten van bemesting op de fosfaatdynamiek in de bodem

1037
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):

Looptijd:

P.A.I. Ehlert
W.J. Chardon,J.W. Steenhuizen, P.de Willigen
Betekenis van organische P-vormenvoor 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
Integratie van de adviesbasesvoor fosfor voor
intensieve en extensieve vollegrondsgroentegewassen:
PAGV
Fosfaatwerking van dierlijke meststoffen:
IMAG-DLO; NMI; PAGV;PR
Onvermijdbare afname van de beschikbaarheid van
fosfaat in grond;een studie naar 'fosfaatverliezen'
door fixatie en immobilisatie: NMI; LUW-vakgroep
Bodem-kunde en Plantevoeding;SC-DLO;PAGV;PR
EG(aanvraag voor subsidie in het kader van het
programma Human Capital and Mobility); DWT
(aanvraag voor subsidie via IKC-AT-MKT);
1992-1996

Het doel van het onderzoek iseen bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een
verantwoord en duurzaam bemestingsbeleid voor fosfor afgestemd op gewas-
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behoefte in de breedste betekenis van het begrip en milieukwaliteitsdoelstellingen.
Daartoe wordt gestreeft 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 bij variërende aanvoer van fosfor, aan het
effect hierop van de chemische vorm van aanvoerbronnen van fosfor, aan nevenbestanddelen van fosformeststoffen, de gewasreactie op variërende fosfortoestand
van de bodem en fosformeststoffen, en aan extractiemiddelen ter identificatie van
de fosfortoestand ten behoeve van de vaststelling van de gewasbehoefte. De relatie
tussen bodemvruchtbaarheidsparameters en parameters voor de vaststelling van de
fosforverzadigingsgraad van de bodem en onderzoek naar het principe van evenwichtsbemesting vraagt daarbij bijzondere aandacht.
De vijf projectvoorstellen voor onderzoek die genoemd zijn onder 'samenwerking'
van dit projectnummer zijn ingediend bij EG (organische P-vormen), FOMA (onvermijdbare afname fosfaatbeschikbaarheid en fosfaatwerking van dierlijke mest) of
LNV-DWT (integratie van adviesbasis voor fosfaat). Bij acceptatie en/of het
beschikbaar stellen van voldoende onderzoeksmiddelen zullen de projecten
conform hun inhoud worden uitgevoerd.
Naast genoemd in acquisitiefase verkerend onderzoek worden de veeljarige
hoeveelheden-vormen veldproeven IB 1920, IB 1757 en IB 0013 (exclusief IMPHOSdeel) 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 is
voorgenomen, evenals een wetenschappelijke publikatie van relevante resultaten
van onderzoek.
Daarnaast worden de toestanden-hoeveelheden veldproeven IB0016 en IB0077/KL1
voortgezet met vollegrondsgroentegewassen.
Beleid ten aanzien van zware metalen: normen voor de grond, onderzoek
met betrekking tot bodem/gewasrelaties

1039
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

K.W. Smilde
P.van Lune, B.van Luit
diverse instanties, ad hoc
1993-1995

Het doel van het project is het op peil houden van expertise op het gebied van
zware-metaalgehalten in de bodem en de (mogelijke) opname van zware metalen
door gewassen.
Het werkplan voor 1994 omvat:
- 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;
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- bewerken van de gegevens betreffende de invloed van Cd in de ondergrond op
het Cd-gehalte van de plant; rapportage (voortzetting met zomertarwe);
- 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.
Het gaat hier overwegend om bewerking van bestaande gegevens.
Onderzoek naar het effect van gedroogde mestkorrels op de opbrengsten
van enkele hoogrenderende gewassen in Spanje
1119
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

K.W. Smilde
P.van Lune
ICM
ICM/FOMA
1994-1996

In Nederland worden jaarlijks grote hoeveelheden dierlijke mest geproduceerd. Om
de afzetmogelijkheden van dierlijke mest te vergroten, wordt deze de laatste tijd
industrieel verwerkt tot gedroogde mest en in pellets geperst. De samenstelling en
kwaliteit van de gedroogde mestprodukten varieert, afhankelijk van de mestsoort
en het verwerkingsprocédé. Daardoor kunnen de landbouwkundige waarde en de
gebruiksmogelijkheden van de diverse gedroogde mestprodukten verschillend zijn.
Het overgrote deel van de geproduceerde mestprodukten zal moeten worden
afgezet op buitenlandse markten. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan
Spanje en overeenkomstige (mediterrane) gebieden (varkens en pluimveemest).
Het doel van het onderzoek is om het effect van gedroogde mestprodukten op de
produktie en kwaliteit van hoogrenderende gewassen onder praktijkomstandigheden in mediterrane gebieden (Spanje) te onderzoeken.
Het werkplan voor 1994 omvat:
- medewerking verlenen aan het opzetten van experimenten met gedroogde
mestkorrels in Spanje en eventueel andere mediterrane gebieden;
- verzorging van de 'backstopping' aan een agro-consultant in Spanje bij de
begeleiding van de proeven;
- medewerking verlenen aan de tussen-en eindrapportage van het onderzoek,
- vergelijking dierlijke-mestkorrels en kunstmest: rijenbemesting/breedwerpig
strooien, al of geen gedeelde giften, spoorelementen, enz.
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Mestbenutting

Programmaleider(s):
dr. K.B. Zwart (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1987
Eindjaar:
1994
Samenvatting
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
programma bestaat uit drie delen: (1) onderzoek naar de werking van nutriënten
uit dierlijke mest, (2) onderzoek naar beperking van ammoniakvervluchtiging na het
toedienen van dierlijke mest, (3) ontwikkeling van betrouwbare analysemethoden
voor de samentellingvan dierlijke mest.
Aanleiding
De aanleiding tot het onderzoek is het spanningsveld tussen enerzijds het zoveel
mogelijk willen toedienen van dierlijke mest op landbouwgronden in verband met
verkleining van het mestoverschot en anderzijds het minimaliseren van de
ongewenste milieu-effecten van het gebruik van dierlijke mest. Dit spanningsveld
treedt op omdat ten gevolge van het toedienen van grote hoeveelheden mest de
gewasbehoefte aan nutriënten overschreden wordt en de niet opgenomen nutriënten daarna een negatieve werking kunnen uitoefenen op 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 is dat er substantiële
ammoniakvervluchtiging optreedt.
Doel
De doelstelling van het FOMA (Financierings Overleg Mest en Ammoniak) is het
maximaliseren van de mestafzet. De doelstelling van LNV is dezelfde maar dan
binnen de randvoorwaarde van het minimaliseren van schadelijke milieu-effecten.
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.
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- Het onderzoek iserop gericht de kennis omtrent de werking van nutriënten (met
name stikstof en fosfaat) afkomstig uit dierlijke mest te vergroten. Met deze
kennis ishet mogelijk om te komen t o t een betere afstemming van de bemesting
op de behoefte van gewassen aan nutriënten. Hierdoor zal de kans op nitraaten fosfaatuitspoeling verkleind worden.
- Het onderzoek zal ook uitsluitsel geven op de vraag of de ammoniakvervluchtiging na het toedienen van mest op landbouwgronden in voldoende
mate is te 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 is van 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.
Ontwikkeling analysemethoden dierlijke mest
Deel 3: Organisch gebonden stikstof
1049
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Japenga
J.Hassink, D.Wiersma
IMAG-DLO
FOMA
1992-eerste helft 1994

Gestreefd wordt naar het ontwikkelen van eenvoudig uitvoerbare, reproduceerbare
analytisch-chemische methoden, waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen
(bio)chemisch gemakkelijk afbreekbaar en refractoir organisch gebonden stikstof in
grond en andere voor de landbouw belangrijke substraten.
Erzijn aanwijzingen dat de molecuulgrootte (c.q.deeltjesgrootte) mede bepalend is
voor de mate van biologische beschikbaarheid. Gelpermeatiechromatografie (GPC)
zou dan een snelle screeningsmethode voor deze biologische beschikbaarheid
kunnen leveren. Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek gaat uit van organischestoffracties uit de bodem, verkregen door middel van de LUDOX-methode (een
scheidingsmethode op basis van dichtheid) waarvan de beschikbaarheid van de
stikstof voor de plant bekend is. Problemen zijn gerezen als gevolg van de voor het
verkrijgen van opgelost organisch materiaal noodzakelijke pH en zoutconcentratie
en de condities waaronder GPC optimaal functioneert. Het laatste deel van dit
project zal dan ook gericht zijn op het oplossen van deze problemen, waarna
resultaten zullen worden gerapporteerd. Het onderzoek zal worden voortgezet c.q.
uitgebreid binnen het kader van project 1179, wat neerkomt op zowel een
uitbreiding van gebruikte technieken (HPSEC (high performance size exclusion
chromatography) en FFF (field flow fractionation)) als een uitbreiding naar
organisch gebonden fosfor naast organisch gebonden stikstof.
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Bodemverontreiniging en bodemsanering

Programmaleider(s):
dr. P.E. Rijtema (SC-DLO) &dr. W. Salomons (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1998
Samenvatting
Dit programma heeft tot doel het wetenschappelijk onderbouwen van methoden
voor het handhaven of verbeteren van de chemische kwaliteit van de bodem, het
grondwater en oppervlaktewater in het landelijk gebied. Het programma is onderverdeeld in een aantal onderzoekthema's betreffende bodemverzuring, fosfaatbelasting, mobiliteit van zware metalen en organische micro's, verontreinigde
waterbodems, landfarming en biologische beschikbaarheid in verband met normstelling voor verontreinigde gronden.
Aanleiding
Als gevolg van menselijke activiteiten wordt de bodem, zowel via atmosferische
depositie als door het direct opbrengen, belast met stoffen die nadelige gevolgen
hebben voor het milieu. In het kader van regelgeving voor het handhaven van de
bodemkwaliteit, en de bescherming van grondwater en oppervlaktewater is het
noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de kritische belasting van de bodem en
de mobiliteit van de verontreinigingen en/of eventuele afbraakprodukten.
Verontreinigde gronden en baggerspecies zijn ongeschikt voor andere bodemfuncties. Sanering is zeer kostbaar en voortzetting van het onderzoek naar relatief
goedkope technieken isessentieel.
Doel
1. Het verrichten van onderzoek naar voorkomen, gedrag en mobiliteit van anorganische en organische stoffen in de bodem:
- Het ontwikkelen van modellen waarmede de verspreiding van stoffen in de
bodem en het grondwater kan worden gesimuleerd.
- Het ontwikkelen van criteria voor het beoordelen van de bodemkwaliteit,
gedifferentieerd naar bodemtype, hydrologie en bodemgebruik.
2. Het verbeteren van de de effectiviteit van technische maatregelen voor de
bevordering van de biologische omzetting van organische microverontreinigingen ten behoeve van het bodemsaneringsonderzoek:
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- Het verrichten van onderzoek naar de milieurisico's van verontreinigde
bodemlocaties in het landelijk gebied in verband met het hergebruik van
deze locaties.
- Onderzoek naar methoden om vervuilde gronden en baggerspecies biologisch
te reinigen en de ontwikkeling van criteria op basis van biologische beschikbaarheid voor beperkt hergebruik van deze gronden.
- Onderzoek naar de milieurisico's van het diffuus verspreiden van verontreinigde slootbagger in het landelijk gebied.
3. Het wetenschappelijk onderbouwen van de wet- en regelgeving op het gebied
van de bodembescherming.
Concentratie en speciatie van koper in de bodem en de effecten op het
bodemeven; flankerend onderzoek bij de ontwikkeling van een biologische
test voor het Nationaal Bodemmeetnet
1181
Projectleiding:
LA. Bouwman
Medewerker(s):
P.del Castilho, J. Bril
Looptijd:
1994-1995
Dit project is opgezet ter toetsing van de hypothese dat de opgeloste ionogene
koperconcentratie de biologische effecten van koper bepaalt.
Bij een experiment met grond werd in 1993 bij verschillende opgelegde koperconcentraties vastgesteld welke effecten op een vereenvoudigd ecosysteem waar te
nemen waren. De resultaten hiervan zullen medio 1994ter publikatie aan een vakblad worden aangeboden. Aangezien het onderzoek beperkt bleef tot één bodem,
dus ook met slechts een set bodemkenmerken, worden verbanden tussen totaal
koper en de effecten gerapporteerd. De effecten bij gelijke koperconcentraties in
andere bodemtypen zullen zeker sterk verschillen. Erwordt verwacht dat de koperconcentraties, of meer precies de koperionactiviteiten in de bodemoplossing, meer
bepalend zullen blijken te zijn voor de effecten. Een bodem zal door toevoeging
van extra organische stof, klei of kalk een aantal testbodems opleveren met sterke
verschillen in koperconcentratie in de bodemoplossing. De waargenomen concentratie en speciatie op verschillende tijdstippen en de daarbij waargenomen biologische effecten zullen met elkaar in verband worden gebracht. Er zal worden vastgesteld welke koperionen-niveaus kritisch lijken voor het ecologisch functioneren
van de testbodems.
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Modelontwikkeling SEKTRAS (Simulation of Equilibria, Kinetics and
Transport in Soils) en STRASS (Simulation of TRAnsport and Sorption in
Soils) alsmede toepassingen

431
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

J. Bril
S.D.Scheltens
Agricultural University, Lublin, Polen; NASA, Laxenburg,
Oostenrijk; Princeton University, Princeton,VS;
Nottingham Trent University, Nottingham, Engeland
1991-1996

Degenoemde modellen hebben de volgende doelstellingen:
SEKTRAS: het ontwerpen en valideren van een algemeen, bodemchemisch model
waarmee in principe alle nutriënten- en zware-metalencycli in de bodem over relatief korte perioden (1-10jaar) kunnen worden gesimuleerd.
STRASS: het ontwerpen en valideren van een model voor de simulatie van het
lange-termijn (10-1000jaar) gedrag vanverontreinigende stoffen in de bodem.
Tot 1993 isde ontwikkeling van SEKTRASgericht geweest op het modelleren van de
nutriëntencycli in landbouwgrond. In 1994 zal de nadruk bij de modelontwikkeling
verschuiven naar de simulatie van het gedrag van zware metalen. Daarnaast zal het
model geschikt gemaakt worden voor de simulatie van systemen anders dan landbouwgrond: met name de bodemchemie in bossen en natuurgebieden zal aandacht
krijgen. Er zal ook aandacht worden besteed aan de modellering van het gedrag
van opgeloste organische stoffen (met name humus- en fulvozuren) in het bodemvocht. Vooral de concentratie-bepalende factoren zullen worden bepaald en gekwantificeerd. Dit onderzoek zal worden ondersteund door experimenteel werk.
STRASS is in 1992 ontwikkeld in het kader van het Chemische Tijdbommen (CTB)
onderzoek. In 1994 zal in samenwerking met NASA hieraan een vervolg gegeven
worden (gedrag zware metalen op lange termijn). Hierbij is ook de Princeton
University betrokken. Met de Poolse counterpart zal in het kader van het samenwerkingsverband Nederland-Polen een onderzoek worden uitgevoerd naar de
modellering van het gedrag van zware metalen in verontreinigde landbouwgrond
in Polen. Met de Engelse counterpart zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van
bodemnormen.
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Modelmatige en praktijktoetsing van de betekenis van de calciumchloridemethode en van andere gangbare extractiemethoden voor de voorspelling
van de opname van cadmium, zink en koper uit grond door het gewas
1123
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.del Castilho
J. Bril, S.D.Scheltens,W. Schuurmans,
J. Koopmans, D.Wiersma,
Universiteit van Bonn, Duitsland; LUW-vakgroep
Bodemkunde en Plantevoeding
1994-1998

Bedoeld wordt een modelstudie uit te voeren, aangevuld met grond- en gewasonderzoek in de kas, ter bepaling van de betekenis van laboratoriumtests bij de
voorspelling van de opname van zware metalen uit grond.
Er zijn reeds verschillende wetenschappelijke uitgangspunten gepostuleerd om tot
een onderbouwing van effectgerichte normen voor contaminanten in de bodem te
komen: correctie van totaalgehaltes voor organische-stof- en kleigehaltes en voor
de pH;vaststellen van werkzame concentraties in het bodemvocht (speciatie); vaststellen van de concentratie aan zware metalen bij laboratoriumextractie-testen. De
tweede genoemde benadering heeft als uitgangspunt dat de mate van opname van
cadmium wordt bepaald door de variatie van de cadmiumconcentratie in de
bodemoplossing gedurende het groeiseizoen met daarop gesuperponeerd een
gewasfactor. De andere benaderingen beogen daar een schatting van te geven of
ermee te correleren. Experimenten waarbij directe verbanden tussen bodemvochten gewasconcentraties werden bepaald ontbreken tot dusver. Voorspelling van
cadmiumopname door het gewas op grond van berekende cadmiumconcentraties
in bodemvocht (met behulp van een Freundlich sorptiemodel) heeft bemoedigende
resultaten opgeleverd. In 1994/95 zullen cadmiumgehaltes worden gemeten in calciumchloride-extracten van diverse bodemtypen en in de actuele bodemvochtconcentraties gedurende twee groeiseizoenen. De cadmiumconcentratie in de eetbare delen van bladgewas, gekweekt op onderhavige gronden, wordt bepaald. Het
verband tussen de opname enerzijds en de cadmiumconcentratie in bodemvocht
(gemeten en gemodelleerd) of in (calciumchloride-)extracten anderzijds wordt bepaald. De pot-experimenten worden in de kas uitgevoerd. De intrinsieke eigenschappen van calciumchloride-, ammoniumnitraat-, natriumnitraat- en ammoniumacetaat-extracties worden nagegaan. Een theoretische onderbouwing van de keuze
tussen meting, voorspelling van cadmium in bodemvocht of extractiemiddel is het
eindprodukt.
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Concentratie van cadmium in de bodemoplossing en de opname door het
gewas in West-Europa
1180
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.del Castilho
W.J. Chardon
RU,Gent, België; Universiteit van Bonn, Duitsland;
INRA-Bordeaux, Frankrijk
EG-aanvraag
1993-1994

Er wordt naar gestreefd na te gaan of de Freundlich-modelvoorspelling geschikt is
voor de schatting van de opname van Cd door het gewas op grond van bodemkenmerken.
In het kader van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid van zware
metalen voor gewassen werd voor de Nederlandse situatie vastgesteld dat de opname van Cd door bladgewassen met een redelijke mate van nauwkeurigheid kan
worden voorspeld uit modelmatig berekende cadmiumconcentraties in de bodemoplossing. Via het verzamelen van gegevens uit West-Europa, aan te leveren door
de participanten, wordt nagegaan of deze methode ook geschikt is voor een grotere variëteit aan bodems. Tot het onderzoek behoort ook de ontwikkeling van
verbeterde Freundlich-modellen.
Ontwikkeling van een voor het Nationaal Bodemmeetnet geschikte
biologische bodemkwaliteitstest
1182
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

P.del Castilho
LA. Bouwman
RIVM,Terrestrische ecologie
1994-1998

Het doel is een biologische test te ontwikkelen die past binnen de doelstelling van
een Nationaal Bodemmeetnet.
Bij het meetnet wordt periodiek de toestand van een aantal bodems geregistreerd.
Op deze wijze worden mogelijke trends gesignaleerd. Bij een Biotisch Nationaal
Bodemmeetnet worden de (micro)biologische eigenschappen geregistreerd. Het
RIVM plaatst een en ander in het kader van bodemvervuiling. De microbiologische
toestand van bodems kan op tal van verschillende wijzen worden beïnvloed: vocht,
temperatuur, voedingstoestand en de aanwezigheid van contaminanten. De toestand als zodanig zegt dus niets over vervuilig. Bij een goede biologische test op
vervuiling worden de eerste drie parameters vastgelegd, en kan de invloed van de
contaminanten worden bepaald. Er kan worden verwacht dat de invloed van contaminanten, behalve van het concentratieniveau, afhangt van bodemkenmerken
(klei- en organische-stofgehalte, zuurgraad). Deze bodemkenmerken zijn bepalend
voor de concentraties aan contaminanten in de bodemoplossing. Er wordt ver_
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ondersteld dat de concentratie (activiteit) van contaminanten in de bodemoplossing
het meest van belang isvoor de biota (bodemvocht-beschikbaarheidshypothese). De
wetenschappelijke onderbouwing en rechtvaardiging van het gebruik van de biologische test wordt verkregen door toetsing van de bodemvocht-beschikbaarheidshypothese aan de biologische effecten. Na adequate voorbehandeling van de testgrondmonsters, gevolgd door achtereenvolgens sterilisatie en enting met bekende
organismen worden gemeten: a) het koolstof- en stikstofmetabolisme, en b) de
aantalsontwikkeling van micro- en meso-flora/fauna (drie à vier typen organismen:
bacteriën, protozoën en nematoden, en soms ook nog nematofage schimmels). Zo
wordt een vereenvoudigd, gestandaardiseerd ecosysteem met alle functieniveaus
getest. Een en ander biedt in beginsel goede mogelijkheden voor het inzetten van
de genoemde techniek bij een Nationaal Bodemmeetnet.
Modelleren van lange-termijn gedrag fosfaat
430
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

W.J. Chardon
D. Blaauw
LUW-vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding
1993-1994

Doel van dit project ishet mathemathisch beschrijven van het gedrag van fosfaat op
lange termijn, in een zodanige vorm dat het ingepast kan worden in bestaande of
te ontwikkelen modellen welke de dynamiek van fosfaat in de bodem beschrijven.
Het in 1992 in ruwe vorm ontwikkelde model dat de kinetiek van de vastlegging
van fosfaat beschrijft zal worden vervolmaakt. Resultaten van het model zullen
worden vergeleken met die van in de literatuur beschreven modellen en met in de
literatuur beschreven experimenten. Indien noodzakelijk zal, op grond hiervan,
aanpassing van het model plaatsvinden. Vervolgens zal het model in eigen experimenten worden getoetst. Het model zal onder andere worden toegepast bij de
problematiek van met fosfaat verzadigde gronden en voor het bepalen van
'onvermijdbare verliezen' bij normale bemestingsregimes.
Organisch gebonden fosfor in de bodem als functie van landbouwkundig
grondgebruik en klimaat: uitspoeling en bijdrage aan eutrofiëring
1174
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.J. Chardon
R.Vriesema,J.Japenga
MLURI(Schotland); UNL (Portugal)
EG(aangevraagd 1993)
1994-1995

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat van het fosfor dat in bodemvocht voorkomt een groot percentage in organisch gebonden vorm aanwezig is. Kennis om104
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trent het gedrag van organisch gebonden fosfor in de bodem is noodzakelijk om
tot betrouwbare voorspellingen van de uitspoeling vanfosfaat te komen.
In een oriënterend veldonderzoek zullen monsters genomen worden van drainwater en van bodemvocht. Dit bodemvocht zal worden verkregen door veldvochtige grondmonsters te centrifugeren bij lage snelheid. Op de monsters zal een fractionering worden toegepast (ontwikkeld in Schotland, MLURI) waarbij een scheiding wordt verkregen tussen reactief P,organisch Pen een restfractie (totaal minus
reactief en organisch P). Indien mogelijk zal de verdeling van P over de drie genoemde fracties worden gerelateerd aan de bemesting welke op het betreffende
perceel heeft plaatsgevonden (aard en hoeveelheid), en aan bodem(vocht)kenmerken zoals DOC (dissolved organic carbon), pH, Ca-gehalte, enz. De monsters zullen
verder worden onderworpen aan gelpermeatiechromatografie (GPC) om een (zo
goed mogelijke) scheiding op deeltjesgrootte te verkrijgen, waarna de verkregen
fracties zullen worden gekarakteriseerd met behulp van HPSEC (high performance
size exclusion chromatography). Tevens zullen in de GPC-fracties totaal P en totaal C
worden bepaald en, indien technisch mogelijk, zal ook FFF(field flow fractionation)
worden toegepast op de fracties. Het eventueel optreden van een zwakke binding
van Paan DOC (in uitwisselbare vorm) zal worden onderzocht door 32Ptoe te voegen aan vochtmonsters alvorens deze worden onderworpen aan een scheiding op
GPC, HPSECof FFF.
Mobilisatie van zware metalen onder invloed van varkensdrijfmest
1146
Projectleiding:
Programma:
Looptijd:

J.W. Dalenberg
Bodemverontreiniging en bodemsanering
1992-1994

Binnen dit project wordt nagegaan of, en zo ja in welke mate, de organische stof,
in hoge concentraties aanwezig in de vloeistoffractie van al dan niet verouderde
varkensdrijfmest, bijdraagt aan de mobilisatie van in grond aanwezige zware metalen. Gebruik wordt hierbij gemaakt van recent en 15 jaar geleden met 65Zn en
109Cd geïncubeerde zandgrond, voortbouwend op waarnemingen die erop wijzen
dat met name de hoogmoleculaire opgeloste organische stof (in feite colloïden) het
meest belangrijk is voor de binding van zware metalen in oplossing. Door middel
van gelpermeatiechromatografie zal de mestvloeistof worden gescheiden op basis
van molecuulgrootte, waarna de fractie met hoogmoleculair organisch materiaal na
voorzuivering verder zal worden gekarakteriseerd (massaspectrometrie, 'field flow
fractionation'). Indien voldoende van het hoogmoleculaire materiaal kan worden
verkregen zullen experimenten worden uitgevoerd waarbij met 65Zn en 109Cd
geïncubeerde zandgrond met deze fractie zal worden geëxtraheerd.
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Uitspoeling van matig oplosbare grondwatercontaminanten, versneld door
organische colloïden; de invloed van de Europese regio en van het
toepassen van dierlijke mest

1068
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

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

Een kwantitatieve analyse wordt beoogd van verhoogde uitspoeling van pesticiden
uit de bodem tengevolge van de aanwezigheid van (organische) colloïden in de
waterfase.
Nagegaan wordt hoe bodemchemische factoren (pH, ionsterkte enz.) en fysische
factoren de dispersie van colloïden uit de bodem beïnvloeden. Een uitspoelingsmodel voor pesticiden wordt ontwikkeld, met inachtneming van de invloed van colloïden, en testen in hoeverre lysimeterresultaten hiermee kunnen worden gemodelleerd.
Voor 1994 zijn de volgende activiteiten voorzien voorzover deze de verantwoordelijkheid zijn van het AB-DLO.
1. De selectie van pesticiden, geschikt om te worden gebruikt voor lysimeter- en
laboratoriumstudies, waarbij de volgende criteria zullen worden gebruikt:
- mogelijkheden t o t extractie en chemische bepaling van de pesticiden,
- mogelijkheden om de pesticiden gelijktijdig toe te passen in lysimeterstudies,
- waarneembaarheid van versnelde uitspoeling, en
- lage biologische afbreekbaarheid onder de gekozen omstandigheden.
2. In laboratorium-experimenten 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 en de vloeibare fractie in de bodem.
3. Het bepalen van chemische 'constantes' voor de interactie tussen colloïden en
pesticiden, die kunnen worden gebruikt voor het modelleren van uitspoeling.
Het opzetten van een kwaliteitsborgingssysteem en het verwerven van
laboratoriumerkenning
1009
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

A.F.Groneman
RIKILT-DLO
1992-1995

Er wordt naar gestreefd om voor het einde van 1995 een kwaliteitssysteem te
ontwikkelen, vast te leggen en te beschrijven in een samenvattend kwaliteitshandboek.
__
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Standaardprocedures ('IBSV's') voor de chemische laboratoria en voor de (huidige)
afdeling Bodemchemie zijn in een vergevorderd stadium van uitwerking en zullen
in 1994 gereedkomen. Hiervoor is 20 % van de tijd van berokken medewerkers toegezegd. Ook andere afdelingen zullen hun inspanningen op dit terrein intensiveren. Voor het organiseren van de werkzaamheden zijn de STERLAB CRITERIA
ALGEMEEN-93 als uitgangspunt gekozen. Uitgebreide standaardvoorschriften voor
de laboratoria zullen worden opgesteld, uitgetest en geredigeerd.
Lotgevallen van gechloreerde organische microverontreinigingen in een
tropisch rivierstelsel; onderzoek aan de Paraiba do Sul rivier (Brazilië)
1102
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Japenga, W. Salomons (EG-coördinator)
J. Bril, S.D. Scheltens
UFRJ,Rio deJaneiro, Brazilië
EC
1994-1996

Het project beoogt onderzoek te verrichten naar het gedrag van chemisch persistente organische contaminanten in een tropisch rivierbekken. Hiervoor is gekozen
voor een rivier, de Paraiba do Sul, met een intensief geïndustrialiseerd stroomgebied met aanzienlijke landbouwactiviteiten en een hoge bevolkingsdichtheid.
Het gedrag van de contaminanten wordt bestudeerd in relatie tot inputgegevens
(landbouw en industrie) en hydrologische variabelen.
De eerste fase van het project, die in 1994dient te worden afgesloten, omvat het installeren en doen functioneren van laboratoriumfaciliteiten en bemonsteringsmethoden op locatie. Een eerste bemonstering van sedimenten, water, biota en
consumptievis zal worden uitgevoerd en een aanvang zal worden gemaakt met de
bepaling van gechloreerde verbindingen (HCB, DDT, PCB) in deze vier soorten monsters.Analyse vindt plaats in Rio de Janeiro met controlemonsters, die ook in Haren
zullen worden geanalyseerd. Gegevens over industriële en agrarische input zullen
worden verzameld en een gedetailleerd plan zal worden geformuleerd met betrekking tot de in een tweede fase uit te voeren modellering van verkregen resultaten.
Binnen het kader van dit project zijn werkbezoeken aan Brazilië voorzien.
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Ontwikkeling van 'field flow fractionation' procedures als middel om de
uitspoeling en de gewasbeschikbaarheid van organisch gebonden fosfor
en zware metalen te kunnen voorspellen
1179
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

J.Japenga
J.Dolfing, S.D.Scheltens,J.W. Dalenberg
Monash University, Melbourne, Australië
1994-1995

Er wordt naar gestreefd een chemische bepaling te ontwikkelen waarmee de beschikbaarheid van organisch gebonden fosfor en zware metalen voor plantopname
en uitspoeling zo accuraat mogelijk kan worden voorspeld.
Uitgegaan wordt van recent bemeste bodems, van onbemeste bodems en tevens
van een aantal organische-stoffracties uit bodems. Van deze bodems en organischestoffracties worden verschillende extracten bereid (waterextractie, zoutextractie,
alkalische extractie), waarna de in het extract aanwezige organische colloïden door
middel van gelpermeatiechromatografie (GPC) ruwweg worden gescheiden in fracties van onderscheiden deeltjesgrootte. In deze fracties worden C, P en zware metalen bepaald, waarna 'fingerprints' zullen worden verkregen door middel van hogedruk-vloeistofchromatografie (HPSEC) en 'field flow fractionation' (FFF). Hierna
wordt nagegaan welke soorten deeltjes (qua deeltjesgroote en C/P-verhouding) in
verband kunnen worden gebracht met een hoge, c.q. lage beschikbaarheid voor het
gewas (zware metalen) en voor uitspoeling (organisch gebonden fosfor en zware
metalen). Hiervoor zijn gewasopnamegegevens noodzakelijk, evenals uitspoelingsgegevens. Indien dit alles succesvol verloopt kan een standaardprocedure worden
ontwikkeld voor een bepaalde extractie, met daaraan gekoppelde chromatografische screening, die optimaal correleert met de waargenomen beschikbaarheid. Het
project sluit aan bij onderzoek naar uitspoeling van organisch gebonden fosfor
(projecten 1068en 1174) en iseen uitbreiding van project 1049.
Lange-termijn gedrag van stoffen in de bodem
1057
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W. Salomons
J. Bril, S.D. Scheltens
RU,Groningen; AIO (100 % ingezet): P.F.A.M. Römkens
PCTB
1992-1996

De verdeling van zware metalen over de opgeloste en vaste fase in bodem wordt
bepaald door een groot aantal factoren als pH, adsorptiecapaciteit en opgeloste
organische stof. Op de korte termijn zijn deze factoren min of meer als constant te
beschouwen; op de lange termijn en bij veranderingen in grondgebruik zijn ze aan
verandering onderhevig. Door middel van laboratoriumstudies en veldmetingen
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aan bossen van verschillende ouderdom worden de factoren die de lange-termijn
mobiliteit van metalen beïnvloeden bepaald.
Na de eerste inventarisatie van de tijd-afhankelijke veranderingen in de samenstelling van het bodemvocht wordt een tweede, meer gedetailleerde studie uitgevoerd.
Bij deze studie zal de nadruk liggen op het pH-traject waar de overgang plaatsvindt
van een door calcium (landbouwgrond) gedomineerd systeem naar een door aluminium gedomineerd systeem (zure bosgrond). Op laboratoriumschaal wordt de
invloed van de opgeloste organische stof op het metaalgedrag alsfunctie van de pH
bestudeerd. De verdeling van de metalen over verschillende organische-stoffracties
wordt bestudeerd door de Field Flow Fractionator (scheiding op deeltjesgrootte) te
koppelen aan atomaire absorptie-apparatuur. De verschillen in organische-stofdynamiek tussen een landbouwsysteem en een cultuurbos worden aan de hand van
een gedetailleerde literatuurstudie vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens en
veldmetingen wordt het bestaande model voor gedrag van metalen in landbouwgronden aangepast.
Bodemmeetnet
1079
Projectleiding:
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

W. Salomons
D. Blaauw, W. JChardon
RIVM
1993-1997

Het leveren van een bijdrage aan het doen functioneren van het Bodemmeetnet,
zoals gecoördineerd door het RIVM.
De werkzaamheden bestaan uit het routinematig bepalen van zware metalen en
algemene bodemkenmerken in grondmonsters en het ontwikkelen van een analysemethode voor de bepaling van antimoon invloeistofmonsters en grondmonsters.
Zware-metalenproblematiek Cyprus
1129
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Op Cyprus zijn vele kleine actieve en niet-actieve pyrietmijnen. Door oxydatie aan
de lucht ontstaat zwavelzuur die de in het mijnafval aanwezige zware metalen
mobiliseert. Mogelijke negatieve effecten van verhoogde beschikbaarheid voor
planten en verhoogde uitspoeling naar het oppervlaktewater worden door bemon109
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tioneren van de bodem als groei/produktiemedium voor planten/gewassen, leefmilieu voor bodemorganismen, transport- en opslagmedium voor water, warmte,
gassen en stoffen, en omzettingsomgeving van stoffen. Kennis van het fysisch functioneren van de bodem vindt ruime toepassing in studies op gebied van landbouw,
water-, milieu- en natuurbeheer. Hierbij gaat het enerzijds om meer inzicht in de
betekenis van de fysische bodemkwaliteit voor de diverse bodemfuncties en anderzijds om een beter instrumentarium voor evaluatie van effecten van beleids- en/of
beheersmaatregelen. Voor oplossing van onderzoekvragen waarbij de bodem een
rol speelt, worden in toenemende mate computersimulatiemodellen gebruikt, die
fysische, chemische en biologische processen beschrijven, afzonderlijk of in samenhang, van sterk vereenvoudigd tot zeer complex. Toepassing van deze modellen kan
afhankelijk van het beoogde doel uiteenlopen van bodemaggregaatniveau t o t simulaties van water- en Stoffentransport binnen percelen of grote gebieden. De
bodemfysische processen vormen een cruciaal onderdeel van veel van deze modellen en zijn dikwijls voorwaardenscheppend voor het verloop van chemische en biologische processen. De complexiteit van de onderzoekvragen neemt steeds meer toe
en ook worden de eisen ten aanzien van de kwaliteit en voorspellingskracht van
modeluitspraken steeds hoger. Hierbij vormen enerzijds de beschikbaarheid van betrouwbare invoerparameters en gegevens voor modelvalidatie, en anderzijds
gebrekkige inzichten, modelconcepten en -beschrijvingen van het werkelijk gedrag
van water, gassen en stoffen in de bodem meer en meer beperkende voorwaarden
voor detoepassing van modellen.
Naast kennis van het fysisch functioneren van de bodem in relatie t o t verschillende
bodemfuncties is er uit het oogpunt van duurzaam landgebruik behoefte aan inzichten omtrent mechanismen en processen die het goed functioneren van het fysisch bodemmilieu bedreigen. Door te zware belastingen van gronden in de gangbare landbouw kunnen op daarvoor gevoelige gronden verdichtingen ontstaan, die
de structuur en daarmee de fysische en mechanische eigenschappen verslechteren.
Daardoor wordt niet alleen het produktievermogen van bodems aangetast, maar
wordt ook het risico groter op bovengrondse afspoeling van water en stoffen, en
wordt de effectiviteit van nutriëntengebruik beperkt, met name dat van stikstof.
Mondiaal is erosie de grootste oorzaak van fysische bodemdegradatie en daarmee
de grootste bedreiging voor duurzaam landgebruik. Kennis van bodemfysische
eigenschappen en processen die bij erosie optreden, is onmisbaar om van voornamelijk empirische tot proces-georiënteerde modellen te komen, waarmee erosiebeperkende maatregelen op hun effectiviteit kunnen worden onderzocht. Een
derde belangrijke oorzaak van fysische bodemdegradatie vormt het verlies van organische stof uit bodems. Kennis van samenstelling en afbraak van organische stof
is van belang voor behoud en regeneratie van veengebieden, het ecologisch functioneren van de bodem, voor structuur(stabiliteit), waterhoudend vermogen en
porositeit ter vermindering van structuurdegradatie en erosiegevaar.
Voor het oplossen van onderzoek-, beleids- en beheersvragen op het gebied van
landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer is kennis vereist van de fysische bodemkwaliteit voor de diverse bodemfuncties. Hierbij gaat het enerzijds om kennis van
112
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het fysisch functioneren van de bodem en anderzijds om inzicht in processen die de
fysische bodemkwaliteit en daarmee duurzaam landgebruik bedreigen. Operationalisering van kennis van bodemfysische eigenschappen en processen vindt meer en
meer plaats in de vorm van computersimulatiemodellen, die ingezet worden in studies op bovengenoemde terreinen, onder andere voor effectevaluatie. Toepassing
en voorspellingskracht van zulke modellen isvaak zeer beperkt, enerzijds door onvoldoende beschikbaarheid van gegevens op verschillende schalen voor modelinvoer en -validatie, en anderzijds door modelconcepten die het werkelijk gedrag
van water en stoffen in de bodem onvoldoende beschrijven. Daarnaast ontbreekt
het in sterke mate aan kennis van mechanismen en processen die optreden bij verschillende vormen van fysische bodemdegradatie, zoals bodemverdichting, structuurdegeneratie en bodemverliesdoor erosie en verliesvan organische stof.
Doel
1. Vergroting van kennis van bodemstructuur, en bodemfysische eigenschappen en
parameters, om tegemoet te komen aan de grote vraag naar deze gegevens bij
modelstudies door het ontwikkelen en automatiseren van methoden voor bepaling en monitoring van bodemfysische gegevens en door het ontwikkelen van
vertaalfuncties en methoden voor regionalisatie van bodemfysische parameters.
2. Vergroting van kennis van transportprocessen van water, gassen en stoffen op
verschillende schalen, het mechanisch gedrag en de invloed van de bodemstructuur hierop, om te komen tot nauwkeuriger modelinstrumentarium voor effectvoorspelling ten behoeve van het bodem-,water-, milieu- en natuurbeheer.
3. Vergroting van kennis van processen van fysische bodemdegradatie en het
onderbouwen van maatregelen ter voorkoming, vermindering en herstel ervan
met het oog op duurzaam landgebruik. Oplossingsmogelijkheden worden gezocht voor problemen als bodemverdichting, bodemverlies door erosie en verlies
van organische stof.
Evaluatie van het effect van losmakende en verdichtende processen op de
bodemstructuur
470
Projectleiding:
Looptijd:

C.van Ouwerkerk
1989-1994

Verwerken van de vele gegevens die in de loop van 30 jaar aan het IB zijn verzameld met betrekking tot 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.
Bestuderen en verwerken van de in de loop der jaren op de grondbewerkingsproefvelden van het AB-DLO (Dr. H.J. Lovinkhoeve te Marknesse) en van het IMAG-DLO
(Oostwaardhoeve te Slootdorp) verkregen gegevens met betrekking tot de kwaliteit
van de wintervoor, het zaaibed/pootbed en de structuur van de bouwvoor in het
groeiseizoen, in samenhang met de ontwikkeling van het gewas en van het on__
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kruid. Publiceren van de resultaten in AB-Nota's en artikelen in Soil & Tillage
Research. Bijwonen van relevante internationale symposia en conferenties.
Ervaring met de toepasbaarheid van gewasproduktie zonder grondbewerking in Westeuropese landen
Projectleiding:
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

1151
C.van Ouwerkerk
Fac.SciencesAgronomiques, Gembloux (Belgium);Res.
Centre Foulum,Tjele (Denmark); Res.Centre Slagelse
(Denmark); ITCF, Boigneville (France); Univ. Giessen
(Germany); Univ.Thessaloniki (Greece);Oak ParkRes.
Centre,Carlow (Ireland); Univ. Padua (Italy); Agric.
Univ.Wageningen (Netherlands); Univ. Évora
(Portugal); Univ. Cordoba (Spain); Silsoe College, Silsoe
(VK); Scot.Centre Agric. Eng., Penicuik (VK).
EG-AIRconcerted action
1993-1996

Een internationale werkgroep 'Gewasproduktie zonder grondbewerking', waarin
onderzoekers uit elf EG-lidstaten zitting hebben, zal de resultaten van in het verleden in West-Europa verricht wetenschappelijk onderzoek over gewasproduktie
zonder grondbewerking inventariseren, alsmede relevante praktijkervaringen verzamelen. De werkgroep zal trachten vast te stellen welke perspectieven het geheel
achterwege laten van grondbewerking voor de produktie van gewassen in WestEuropa zou kunnen bieden. Daarbij zal vooral ook aandacht worden besteed aan de
socio-economische aspecten en aan de consequenties voor het milieu en voor het
landschap.
De leden van de werkgroep zullen literatuur en archieven bestuderen met betrekking tot wetenschappelijke experimenten die in West-Europa de laatste decennia
onder lokaal zeer verschillende omstandigheden van grond, gewas, klimaat op het
gebied van gewasproduktie zonder grondbewerking zijn verricht en zij zullen
tevens relevante praktijkervaringen verzamelen. De verzamelde gegevens zullen
worden geharmoniseerd en opgeslagen in een gegevensverzameling. De voorlopige
resultaten zullen worden gepresenteerd en besproken in vier workshops. De definitieve resultaten zullen, tezamen met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen, in boekvorm worden gepubliceerd.
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Toepassing van de continuümmechanica in de bodemkunde
425
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

P.A.C. Raats
doctoraalstudenten
LUW-vakgroepen Wiskunde, Agrotechniek en -fysica;
TUD-vakgroepWiskunde; CSIROCentre for
Environmental Mechanics
LUW
1994-1998

Het primair doel van dit project is het geven van onderwijs in de continuümmechanica en het begeleiden van doctoraalstudenten en AlO-ers. Bij voldoende belangstelling zal in het najaar van 1994 een serie colleges gegeven worden over toepassingen van de continuümmechanica in de bodemkunde en de plantkunde. Overigens ligt in 1994 de nadruk op bijdragen aan de begeleiding van de volgende AIOprojecten/promotie-onderzoekactiviteiten (zie ook projecten 395, 417, 476, 488 en
489):
1. Dynamica van water en nutriënten van potplanten in een eb & vloed fertigatiesysteem (W. Otten).
2. Bodemfysische transportprocessen in relatie tot bodembiologie, -chemie en
-vruchtbaarheid (J.A.de Vos).
3. Dynamica van water en nutriënten in een teeltsysteem gebaseerd op een zandbed (M. Heinen).
4. Transport van warmte en massatransfer in een composthoop (J.T.van Ginkel).
5. Fertigatie in de fruitteelt (J.Kipp).
6. Evaluatie van maatregelen voor de preventie van winderosie middels het meten
van transport door saltatie en de ontwikkeling van modellen voor de planning
van bodembescherming in de Sahel (G.Sterk).
Dit project zal in de loop van 1994opnieuw worden geformuleerd.
Mechanica en preventie van winderosie
476
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.A.C. Raats
J.A. deVos,J.S.Zwiers, K. Boersma, doctoraalstudenten
LUW-vakgroep Tropische cultuurtechniek; ICRISAT
Sahélian Centre at Niamy (Niger); NIOO; LBO; VAM
WOTRO
1990-1995

Erosie door water en wind, in Nederland zo nu en dan lokaal van belang, is internationaal gezien (nog steeds) een gigantisch probleem, met name in een groot aantal
ontwikkelingslanden. Het lijkt zeer gewenst om in de toekomst erosieproblemen
steeds te bezien in samenhang met de waterhuishouding. Zo vormen korsten een
sterke belemmering voor de infiltratie van water en zijn daarmee veelal van over115

PROGRAMMA 223

WERKPLAN 1994

wegend belang bij erosie door water. Erosie door wind daarentegen hangt nauw
samen met sterke verdamping van water vanuit de bovenste paar millimeters. Op
basis van inzicht in erosieprocessen kan meer gericht worden gezocht naar preventieve maatregelen.
De samenwerking met de LUW-vakgroep Tropische Cultuurtechniek in het WOTRO
AlO-project 'Evaluation of wind erosion control measures by measurement of saltation transport and development of models for conservation planning in the Sahel'
wordt voortgezet. In de windtunnel van het AB-DLO zal de effectiviteit van gewasresten als middel voor preventie van winderosie worden getest.
De windtunnel zal ook gebruikt worden in een AlO-project bij het Nederlands
Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Dit project betreft het effect van verstuiving
van besmet duinzand op de voor helm schadelijke bodemnematoden en -schimmels.
Convectief en dispersief transport van nutriënten en contaminanten in de
bewortelbare zone
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

1161
P.A.C. Raats
LUW-vakgroepen Wiskunde, Waterhuishouding; North
Carolina State University; USSalinity Laboratory
1994-1998

Dit project zal begin 1994 in detail worden geformuleerd.
De belangstelling voor convectief en dispersief transport van stoffen in de bewortelbare zone komt primair voort uit de nutriëntenbehoefte van gewassen. Synchronisatie en synlokalisatie van vraag en aanbod van nutriënten, ontwikkeling van gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw, terugdringing van uitspoeling van nutriënten en contaminanten in de open teelten, bestudering van de gevolgen van
veranderend grondgebruik, en het bijdragen aan ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen in ontwikkelingslanden zijn allemaal uitermate relevant voor de
formulering van een wijs beleid. De bewortelbare zone isde plaats waar veel van de
met voedselproduktie samenhangende milieuproblemen bestaan en ontstaan, en
dus ook de plaats waar oplossingen gevonden moeten worden. Tot nu toe iser relatief weinig aandacht besteed aan transport van stoffen in de context van concrete
teeltsystemen, met karakteristieke patronen in ruimte en tijd van ondergrondse en
bovengrondse groei.
Het onderzoek naar convectief en dispersief transport van stoffen in de bewortelbare zone omvat drie aspecten:
1. het formuleren van modellen, met name van modellen gebaseerd op de mechanica van continua, de fysische chemie, de plantenfysiologie en de statistische
fysica;
2. het oplossen van randvoorwaardeproblemen met a) analytische, of b) numerieke
methoden;
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3. fysico-chemische karakterisering in het laboratorium en observatie in het veld, in
kassen of in geconditioneerde ruimten.
In dit project krijgen vooral aspecten 1en 2a aandacht.
Aëratie van gestructureerde gronden
1159
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

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

Microbiologische en chemische processen in de bodem worden bepaald door de in
de bodem optredende lokale condities. Het belang van denitrificatie, bijvoorbeeld,
wordt mede bepaald door lokale zuurstofloosheid. Hierdoor bestaat er een natuurlijk verband tussen het onderzoek aan gastransport en dat aan de nitraathuishouding. Lokale zuurstofconcentraties worden bepaald door de geometrische structuur
van de bodem enerzijds en een heterogeen verdeelde vraag naar zuurstof anderzijds. Het resultaat daarvan iseen ingewikkelde verdeling van zuurstof in de bodem,
die wordt gemeten met behulp van zuurstofelektroden waarvan er meerdere tegelijk en automatisch een concentratieprofiel opmeten in een ongestoorde kolom bij
een bekend vochtgehalte en een ingestelde temperatuur. Behalve het aantal zuurstofloze plekken en hun grootte, leveren deze metingen ook een indruk van de
lokale bodemactiviteit, een voor de bodembiologie belangrijke maar slecht bekende grootheid.
Voor de interpretatie van concentratieprofielen en hun statistische eigenschappen is
theoretisch onderzoek noodzakelijk. Het doel van dat onderzoek is om te komen
tot een operationele beschrijving van de bodemstructuur en de bodemactiviteit die
met behulp van zuurstofprofielen gekwantificeerd kan worden en die het verder
mogelijk maakt om berekeningen uit te voeren aan denitrificatie en andere processen. De metingen zullen meestal uitgevoerd worden aan bodems waarvoor de stikstofkringloop bestudeerd wordt in het kader van andere projecten.
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Fysische meetmethoden
473
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Looptijd:

J.A. de Vos
K. Boersma, M. Heinen,A.M. Lahmar, P.A.C. Raats,
C.Rappoldt, J.S.Zwiers
SC-DLO;LUW-vakgroepen Waterhuishouding,
Theoretische Produktie Ecologie; RUG-vakgroep
Microbiologie; UvA; PFW
1994-1998

Dit project betreft de introductie van bodemfysische laboratorium- en veldmeetmethoden, waarbij het bestuderen van transportprocessen onder veldomstandigheden centraal staat. De activiteiten met betrekking t o t het weerstation op de
Lovinkhoeve zijn onderdeel van dit project. De resulterende meetgegevens zullen
vaak gebruikt worden als randvoorwaarden voor numerieke modellen. Ook kunnen
de meetgegevens gebruikt worden voor de calibratie, gevoeligheidsanalyse en
validatie van dergelijke modellen.
Voor 1994zijn er devolgende plannen:
1. De ontwikkeling van de warmtebalansmethode voor het meten van de sapstroom in boomstammen, takken, stengels en wortels wordt voortgezet. Hiertoe
wordt samengewerkt met het PFW(zie AB-395) en de methode wordt toegepast
in het PSSproject (AB-446).
2. Het construeren van ijklijnen voor specifieke grondsoorten voor de interpretatie
van TDR-signalen zal worden voortgezet. Hierbij zal ook de analyse van TDRsignalen aandacht blijven vragen, zowel voor TDR-systemen gebaseerd op de
Tektronix cable-tester als het TRASE-systeem.Ook de mogelijkheid om de geleidbaarheid van de bodem uit het TDR-signaal te berekenen zal worden
geïntroduceerd.
3. 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-gegevensverzameling wordt
voortgezet.
4. Er zal tijd besteed moeten worden aan het verbeteren van bestaande meettechnieken, zoals tensiometrie, ijkopstellingen voor drukopnemers, temperatuur,
enz.
5. Het verder verbeteren van de opstelling voor het meten van diffusiecoëfficiënt
voor zuurstof en de bijbehorende programmatuur voor het uitwerken van ruwe
meetgegevens.
6. De activiteiten met betrekking t o t kwaliteitswaarborging van bodemfysische
meetmethoden zullen binnen dit project worden uitgevoerd. Er wordt gedacht
aanvoorschriften en procedures voor:
a) fysische karakterisering van grond in het laboratorium;
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b) het meten van bodemfysische toestanden in experimenten in het veld, in
kassen of in labopstellingen. Bij het formuleren van voorschriften zal zoveel
mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande NNI-normen.
Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone van een 'low input'
teeltsysteem, voor een locatie met een ondiepe, fluctuerende grondwaterspiegel
489
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.A. de Vos
K. Boersma, K.Harmanny,A.M. Lahmar, P.A.C. Raats,
J.S.Zwiers
LUW-vakgroepWaterhuishouding; Department of Soil
Science, North Carolina State University
PCBB
1991-1995

Het bestuderen van het transport van water en opgeloste stoffen onder
veldomstandigheden staat in deze studie centraal. Naast de balans van stikstof (N),
krijgen ook de balansen van fosfaat (P) en kalium (K) de nodige aandacht. Gezien
de verschuiving van de gangbare akkerbouwsystemen naar geïntegreerde
akkerbouw-systemen, wordt in deze studie het transportgedrag bij een vorm van
geïntegreerde akkerbouw bestudeerd.
Develdsituatie 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.
De veldmetingen op de Lovinkhoeve zullen t o t het voorjaar van 1994 voortgezet
worden. Na de oogst van aardappelen in het najaar van 1993 wordt het proefveld in
de winter braak gehouden, waarna in het voorjaar van 1994 zomertarwe ingezaaid
zal worden. Na het voorjaar van 1994 zal, afhankelijk van mogelijke financiering
door de EEG,de veldproef in een aangepaste vorm worden voortgezet.
Het meten van de waterdoorlatendheid bij verzadiging zal veel aandacht krijgen.
De verhouding tussen de horizontale en verticale doorlatendheid kan grote
gevolgen kan hebben voor de twee-dimensionale stromingspatronen en het
transport van opgeloste stoffen naar de drain. Op een strook op een vaste afstand
van de drain zal een bromide tracer op het bodemoppervlak worden aangebracht.
Na een bepaalde hoeveelheid neerslag en na een situatie met een hoge
grondwaterstand zal het bodemprofiel bemonsterd worden om de verdeling van de
tracer te meten. Tevens zullen de concentraties bromide in het drainagewater
gemeten worden. Uit deze gegevens kan eveneens belangrijke informatie omtrent
het stromingspatroon en de verblijftijden verkregen worden.
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Voor de beschrijving van de stroming van water en het transport van stoffen in de
onverzadigde en verzadigde zone van de bodem zal gebruik gemaakt worden van
het tweedimensionale numerieke model SWIM.
Op basis van een synthese van theorie, modellen en experimentele gegevens zal
door J.A. de Vos gewerkt worden aan een proefschrift, met R.A. Feddes (LUW) en
P.A.C. Raats (AB-DLO en LUW) als promotoren.
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Weerstand van het bodemecosysteem
tegen het schadelijk optreden van wortelnematoden en geïntegreerde beheersing
van aardappelmoeheid

Programmaleider(s):
ir. P.W.Th. Maas (IPO-DLO)
Uitvoerende instelling(en): IPO-DLO,AB-DLO
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1997
Samenvatting
Onderzoek vindt plaats naar de interactieve processen tussen potentieel antagonistische micro-organismen en wortelnematoden, in samenhang met de karakteristieken van de bodemmatrix die van invloed zijn op de weerstand van het bodemecosysteem tegen het optreden van gewasschade door wortelnematoden, als basis
voor de voorspelling van het risico op dergelijke schade en voor de ontwikkeling
van geïntegreerde, maatschappelijk verantwoorde gewasbeschermingsstrategieën
tegen deze nematoden.
Aanleiding
Mede als gevolg van de intensieve (zware bemesting en mechanisatie) en eenzijdige
teelt van gewassen (monocultures van homogene genotypen van overwegend dicotyle hakvruchten in korte rotatiecycli) vormen bodemgebonden planteziekten en
plagen, met name wortelnematoden, een toenemend probleem. Hiertegen worden
grote hoeveelheden breedwerkende, chemische bestrijdingsmiddelen als grondontsmetting ingezet, die het bodemecosysteem in onacceptabele mate belasten en
verontreinigen. Ongeveer de helft van het totale verbruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw betreft ongeveer 10000 ton
grondontsmettingsmiddelen, die overwegend worden toegepast in de open teeltsectoren: akkerbouw, groenteteelt, bloembollenteelt en boomkwekerij. Het grootste deel van deze grondontsmetting wordt toegepast ter bestrijding van de aardappelcysteaaltjes die wettelijk wordt voorgeschreven in het belang van de pootaardappelteelt. De brede werking van deze pesticiden, die niet alleen ook andere
schadelijke wortelnematoden en bodemschimmels maar bovendien veel onkruiden
effectief bestrijden, resulteert bij toepassing in de meeste gevallen in een
verbeterde begingroei van het gewas.
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Een drastische vermindering van het verbruik van deze middelen is taakstellend
aangegeven in het Meerjarenplan Gewasbescherming (1990) en kan worden gerealiseerd door een betere perceelsgerichte voorspelling van het risico op schade en het
toepassen van alternatieve methoden in systemen ter beheersing van het schadelijk
optreden van wortelnematoden.
Over de aardappelcysteaaltjes is reeds veel bekend. Zij hebben slechts één waardgewas en bovendien is er een reeks van aardappelcultivars met verschillende resistentie die gericht kunnen worden ingezet. Deze uit Zuid-Amerika geïmporteerde
nematoden met hun dominante waardplantrelatie worden, in een geoptimaliseerde
aardappelteelt, weinig beïnvloed door het type bodemecosysteem, waardoor het
ontwikkelen van een expertsysteem voor een geïntegreerde beheersing op korte
termijn binnen bereik ligt. Om dit beslissingsondersteunend kennissysteem te
ontwikkelen zijn operationele, dynamische modellen nodig van de betrekkingen
tussen populatiedichtheid en gewas, effect van bestrijdingsmaatregelen op de
populatiedichtheid en het gewas, en van de kosten en baten van alle betrokken
activiteiten. Om het systeem de nodige flexibiliteit te geven zijn algemene betrekkingen nodig, die kunnen worden beschreven met een aantal modelparameters.
Dezevergelijkingen moeten bij voorkeur gebaseerd zijn op biologische processen of
resultanten van biologische processen. Adviezen moeten gebaseerd zijn op actuele
dichtheden in het veld op het moment van poten of zaaien. Hiervoor moeten
extractie- en bemonsteringsmethoden beschikbaar zijn met bekende nauwkeurigheid, en informatie over maximaal toelaatbare monsterfouten. De bemonsteringsmethoden moeten zijn gebaseerd op wiskundige modellen van verspreidingspatronen op verschillende schaalgroottes in het veld, zowel horizontaal als verticaal. Op het IPO-DLO is door het werk van Seinhorst hiertoe veel expertise opgebouwd. Dat wil echter nog niet zeggen dat het expertsysteem voor aardappelcysteaaltjes dan klaar' is. Onzekerheden die belangrijke economische consequenties
kunnen hebben zullen verder ingevuld moeten worden.
Naast de aardappelcysteaaltjes komt nog een aantal andere wortelnematoden
algemeen voor, zoals wortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjes en vrijlevende, virusoverdragende, trichodoride aaltjes die vooral in zand- en zavelgronden economische schade kunnen veroorzaken aan aardappelen en de meeste andere gewassen.
Vermindering van de grondontsmetting kan resulteren in een toename van het
schadelijk optreden van deze nematodensoorten. Van deze inheemse aaltjessoorten
is bekend dat het populatieverloop van seizoen tot seizoen en dus de kansen op
schade, moeilijk te voorspellen is. In sommige gevallen door een zeer sterke vermeerdering (meerdere generaties per jaar) tot zeer hoge dichtheden (wortelknobbelaaltjes), in andere gevallen ook doordat vermeerdering en schade aan het
waardgewas, veel meer dan bij aardappelcysteaaltjes, sterk worden beïnvloed door
wisselende en permanente systeem gebonden omstandigheden. Deze door veel
factoren bepaalde relaties tussen nematodenpopulaties en gewasrotaties vragen om
een interactieve benadering van het systeem, die kan worden gevonden in onderzoek dat gericht is op het ziektewerend vermogen van het bodemecosysteem. In
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zulke ziektewerende gronden treedt geen belangrijke gewasschade op, omdat er
niet voldoende ontwikkeling of schadelijke activiteit van de ziekteverwekker tot
stand komt. Het ziektewerend vermogen van een grond isafhankelijk gebleken van
een groot aantal interactieve biotische en abiotische factoren die per ziekteverwekker en per gewas kunnen verschillen. In het algemeen lijken complexen van
biotische factoren, in samenhang met de karakteristieken van de bodemmatrix, de
belangrijkste component te vormen van het ziektewerend vermogen. Daarnaast zijn
uit ziektewerende gronden, ook in Nederland, vaak micro-organismen, met name
schimmels geïsoleerd met een specifieke antagonistische werking tegen wortelnematoden. Verstoring van de activering of de lokking van de nematoden door
snelle afbraak van wortelexudaten is daarentegen een belangrijk microbiologisch
proces dat veel meer (organisch) substraat-afhankelijk dan pathogeen-specifiek lijkt
te zijn.
De probleemstelling omvat dus de beheersing van schadelijke populatieontwikkeling van aardappelcysteaaltjes door de gerichte inzet van partieel
resistente aardappelcultivars en teeltfrequentie met behulp van een te ontwikkelen
expertsysteem op basis van bestaande modellen (voor de populatiedynamica, de
schaderelatie en de bemonstering). Het gebruik van chemische middelen (grondontsmetting) ter bestrijding van deze aaltjes zal dan drastisch kunnen afnemen, maar
de kans op schadelijke ontwikkeling van andere schadelijke wortelnematoden, zoals
wortelknobbelaaltjes en trichodoride nematoden die naast aardappel veel andere
gevoelige waardgewassen kennen, neemt daardoor toe. Over deze inheemse
wortelnematoden is veel minder bekend en het populatieverloop en de kans op
schade worden, veel meer dan bij de aardappelcysteaaltjes, sterk beïnvloed door
bodemecosysteem gebonden omstandigheden. Voor deze aaltjes zijn bodemtypen
bekend waarin ze niet schadelijk optreden. Voor wortelknobbelaaltjes speelt parasitering door bodemschimmels hierin wellicht een belangrijke rol en voor de trichodoride nematoden bestaan aanwijzingen dat hierbij de verstoring van hun relatie
met de plant via wortelexudaten een belangrijke component is.
Doel
Het doel van het programma is door methodologisch-strategisch onderzoek fundamenteel inzicht te verwerven in de belangrijkste bodemecologische processen die
de mate van het schadelijk optreden van wortelnematoden bepalen. Op grond hiervan kan een betere methode voor de voorspelling van het risico op gewasschade en
een effectieve, maatschappelijk verantwoorde gewasbeschermingsstrategie worden
ontwikkeld. Binnen de planperiode wordt hiertoe gekozen voor drie modelsystemen van belangrijke wortelnematoden: aardappelcysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en (vrijlevende) trichodoride nematoden.
- Over aardappelcysteaaltjes is zoveel bekend dat binnen de planperiode een
voorlopige versie van een expertsysteem beschikbaar zal komen dat gebaseerd is
op wiskundige modellen, die ontwikkeld werden door Seinhorst op het IPO-DLO.
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- Deze modellen zullen verder worden uitgebreid, onderbouwd en uitgewerkt tot
een expertsysteem voor de geïntegreerde beheersing van aardappelcysteaaltjes.
- Dit kennissysteem zal worden overgedragen aan het Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) en in samenwerking met het LEIDLO worden opgenomen in een geautomatiseerd aardappelteeltbegeleidingssysteem (TERRA).
- Met behulp van het geplande expertsysteem zal niet alleen het gebruik van
bestrijdingsmiddelen met minimaal 80 % worden gereduceerd, maar zal bovendien een rendementsverhoging voor deteler worden gerealiseerd.
- Voor wortelknobbelaaltjes en vrijlevende, virusoverdragende, trichodoride
nematoden moeten nog veel technieken en kennis worden ontwikkeld.
- Kwalitatieve en kwantitatieve bestudering van de tri-trofe deelsystemen (plantwortelknobbelaaltje of trichodoride nematode-antagonist) in relatie tot ziektewerende gronden zal bijdragen tot fundamenteel inzicht in de structuur, ontwikkeling, dynamica en regulering van pathosystemen van wortelknobbelaaltjes
en trichodoride nematoden.
- Bovendien zal informatie worden verkregen waarmee de ziektewering door
introductie van microbiële antagonisten in de bodem effectiever kan worden
toegepast dan tot nu toe het geval is geweest.
- Uit internationaal en recent IPO-DLO-onderzoek zijn goede perspectieven naar
voren gekomen voor de bestrijding van wortelknobbelaaltjes met biologische
agentia. Effectieve toepassing van deze agentia onder veldomstandigheden vereist een goed inzicht in de ecologie van zowel de gewasbelagers als hun antagonisten, in een bodemmatrix die wordt beheerst door de aanwezigheid en activiteit van plantewortels.
- Uit recent IPO-DLO-literatuuronderzoek is de belangrijke invloed van door
plantewortels geëxudeerde signaalstoffen en van de bodemmatrix op het
schadelijk optreden van trichodoride nematoden sterk naar voren gekomen.
Ecologisch onderzoek naar de produktie en het gedrag (transport, afbraak,
inactivering) van deze signaalstoffen onder invloed van rhizosfeerflora, fysischchemische en ruimtelijke eigenschappen van de bodem is nodig om gerichte
manipulatie van deze componenten ter bescherming van het gewas tegen
schadelijke aantasting door deze nematoden mogelijk te maken via grondbewerking, toediening van organisch materiaal en/of specifieke microorganismen.
- Het onderzoek aan de weerstand van het bodemecosysteem tegen het schadelijk
optreden van deze wortelknobbelaaltjes en trichodoride nematoden zal het
mogelijk maken om op basis van een gebieds- of perceelsgerichte risicoschatting
aan te geven waar grondontsmetting tegen deze aaltjes achterwege kan blijven.
- Hierdoor kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het realiseren van
de taakstellende vermindering van het verbruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoals aangegeven in het Meerjarenplan Gewasbescherming.
Na de planperiode moet het expertsysteem uiteindelijk worden uitgebreid met
andere nematoden die van economisch belang zijn in bouwplannen met
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aardappelen. De onderzoekresultaten zullen aangeven welke mogelijkheden er zijn
om door middel van vruchtwisseling met gericht gekozen cultivars van gewassen en
cultuurmaatregelen (organische en chemische bemesting, grondbewerking) het
ziektewerend vermogen van het bodemecosysteem tegen schade door wortelnematoden te behouden,te stimuleren en te introduceren (biologische bestrijding).
Door dit onderzoek zal ook expertise worden verkregen over de mogelijkheden van
een gericht beheer van het bodemecosysteem en van in de bodem geïntroduceerde
micro-organismen ten behoeve van de onderdrukking van andere bodemgebonden
ziekten en plagen.
Biologische bestrijding van het pre-infectieve stadium aardappelcyste- en
wortelknobbelaaltjes in de fabrieksaardappelteelt van Noord-oost
Nederland
1097
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

H.Velvis
P. Kamp
H.L. Hilbrands Laboratorium (HLB),Assen;Van Hall
Instituut, Groningen
1992-1996

Het doel van het onderzoek is om de potentiële bijdrage van antagonisten van het
vrijlevende pre-infectieve stadium van aardappelcyste- en wortelknobbelaaltjes aan
de onderdrukking van deze nematoden te kwantificeren. Daartoe wordt de ecologie en effectiviteit van deze antagonisten in het wortelmilieu van aardappel onderzocht. In eerste instantie isde aandacht gericht op schimmelantagonisten.
Uit de resultaten van 1992 en 1993 blijkt dat de schimmel Hirsutella rhossiliensis de
belangrijkste infectant isvan vrijlevende juvenielen van het aardappelcysteaaltje, en
dat deze schimmel wijdverbreid is in het fabrieksaardappelgebied. In 1994 is de
aandacht gericht op de vragen of er onderdrukking optreedt en bij welke schimmeldichtheid dat gebeurt. Verder zal aandacht worden gegeven aan de bruikbaarheid
van H.rhossiliensis voor de bestrijding van het wortelknobbelaaltje.
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Ontwikkeling en toetsing van produktiesystemen met een stringente beperking
van de inzet van nutriënten en biociden

Werktitel:
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
Programmaleider(s):
prof.dr.ir. H.van Keulen (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1991
Eindjaar:
1994
Samenvatting
Het programma omvat onderzoek naar de mogelijkheden van, en beperkingen voor
ontwikkeling, introductie entoetsing van geïntegreerde produktiesystemen in landen tuinbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met stringente randvoorwaarden
ten aanzien van emissies van stoffen naar het milieu, en wordt gestreefd naar een
zo volledig mogelijke realisatie van de (vaak conflicterende) doelstellingen van
landbouw, milieu en natuur.
Aanleiding
De gangbare landbouwproduktiesystemen voldoen vaak niet aan het criterium van
'duurzaamheid', in de zin van het op middellange en lange termijn vermijden van
ongewenste economische, ecologische, milieukundige en maatschappelijke effecten. Daarom bestaat er behoefte aan het ontwikkelen van alternatieve produktiesystemen, die wel voldoen aan dit criterium. De kaders voor het onderzoek worden
onder meer gegeven in de Structuurnota Landbouw (SNL), het Meerjarenplan
Gewasbescherming en het Nationaal Milieubeleidsplan.
Doel
Doel is het ontwerpen, analyseren en toetsen van geïntegreerde teelt- en bedrijfssystemen, die niet alleen voldoen aan economische doelstellingen, maar evenzeer
aan maatschappelijke doelstellingen, zoals verantwoord milieubeheer, natuurbescherming en veilige voedselvoorziening. Dit betreft teelt- en bedrijfssystemen in
de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt, de bloembollenteelt en de melkveehouderij.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.
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Stofstromen in de Nederlandse landbouw: nutriëntenstromen in de
zandgebieden
854
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M. Aarts,J.Dijk (LEI-DLO)
E.R.Boons-Prins
LEI-DLO,SC-DLO
FOMA
1993-1994

Doel van het onderzoek is stofstromen van de Nederlandse landbouwbedrijven te
berekenen. Daarvoor wordt een bedrijfsmodel gebruikt met als input individuele
bedrijfskenmerken. Die zijn bekend uit de Landbouwtelling, een produktierechtenbestand en een geografisch bodeminformatiesysteem. De uitkomsten worden niet
per individueel bedrijf gepresenteerd maar voor regio's of groepen bedrijven. Het
onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd. In deze tweede fase zullen de nutriëntenstromen op landbouwbedrijven in de zandgebieden, met uitzondering van de
Veenkoloniën, worden gemodelleerd. Schadelijke emissies worden zo nauwkeurig
mogelijk gekwantificeerd. De melkveehouderij gebruikt veruit de meeste cultuurgrond in deze gebieden. Vooral voor deze sector zullen ontwikkelingsscenario's
worden opgesteld en doorgerekend (technisch en economisch). Daarin zullen de
verwachte ontwikkelingen op het gebied van techniek, milieuwetgeving en landbouwbeleid worden verwerkt. De tweede fase van het onderzoek zal in 1994 worden afgerond. Indien tijdig financiering wordt verkregen zal gestart worden met de
volgende fase: nutriëntenstromen in de klei- en veengebieden. Hiervoor zal een
nieuw project worden geformuleerd.
De ontwikkeling van een melkveebedrijf op zandgrond bij stringente
milieunormen
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

779
H.F.M. Aarts, A.B. Meijer (PR), N. Middelkoop (CLM)
T. Baan Hofman, L.ten Holte
CLM, PR,SC-DLO, RIVM
LNV,VROM, Landbouwschap, Produktschap voor Zuivel
1990-1995

Het onderzoek op het proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu 'De Marke'
heeft als doel binnen stringente milieuvoorwaarden en bij redelijke omstandigheden voor mens en dier, tot een economisch optimale bedrijfsopzet en bedrijfsvoering te komen. In 1992 is gestart met een bedrijfssysteem dat volgens verkennende berekeningen het beste aan de doelstellingen voldoet. Dit systeem zal
moeten worden beoordeeld op milieuhygiënisch en economisch functioneren en
verder moeten worden ontwikkeld in de richting van de gestelde doelen.
Evenals in 1993 is een belangrijk deel van het onderzoek gericht op het meten en
verklaren van de produkties van de gewassen, en van de nutriëntenstromen die
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daarmee verband houden. Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met SCDLO uitgevoerd. De nadruk van de CABO-DLO-activiteiten ligt bij de processen met
betrekking tot de groei en kwaliteit van de gewassen in relatie tot de vocht- en
nutriëntenvoorziening. SC-DLO zal vooral aandacht besteden aan de processen in
de bodem, met name die met betrekking tot de waterhuishouding en de stikstofuitspoeling. Ten behoeve van dit onderzoek is een gezamenlijk meetprogramma opgezet. Op 6 plekken (3 relatief droge en 3 relatief vochtige) worden intensieve
metingen verricht aan de vocht- en nutriëntenhuishouding van de bodem, aan de
gewasgroei en aan de nutriëntenopname. Ook de 'praktijk'-opbrengst van de percelen waarin deze plekken liggen wordt nauwkeurig vastgesteld. Voor 21 andere
vaste plekken geldt een veel beperkter meetprogramma. Op de percelen waarop
deze plekken liggen zullen weliswaar de opbrengsten ook zo goed mogelijk worden gekwantificeerd, maar bij beweiding zal worden volstaan met een schatting
van de hoeveelheid gras bij in-en uitscharen. Om processen voldoende nauwkeurig
te kunnen beschrijven en het management te kunnen verbeteren is het soms nodig
ook over informatie te beschikken over situaties die afwijken van de gangbare bedrijfsvoering. Daarom wordt op het proefbedrijf een aantal experimenten uitgevoerd. Voor 1994zijn de volgende experimenten voorzien:
- een proef in grasland, bedoeld om de effecten van stikstofniveau, zodemesting
en klaver op gewasproduktie en -kwaliteit en op nitraataccumulatie in de bodem
te kwantificeren en te verklaren, om daarmee het nutriëntenmanagement van
grasland te verbeteren;
- een proef in maïs, bedoeld om de effecten van een rijenbemesting met dierlijke
mest op percelen met een lagere fosfaattoestand te kwantificeren;
- een proef op een perceel met een zeer hoge fosfaattoestand, bedoeld om de
effecten van het geheel of gedeeltelijk achterwege laten van bemesting met P
op de gewasopbrengst, P-opname en P-huishouding van de bodem te bestuderen. Deze proef zal meer jaren blijven liggen en dient vooral om na te gaan hoe
een te hoge P-toestand verantwoord kan worden gesaneerd;
- op een aantal plekken zal de onderzaai van gras in maïs achterwege worden gelaten om het effect van de onderzaai op nitraatuitspoeling te bepalen (kwantificeren milieuwinst van deze maatregel);
- mogelijk wordt een proef aangelegd om de effecten van het op het veld achterlaten van bieteblad en maïsstro op de stikstofhuishouding van de bodem na te
gaan:
- mogelijk zal onderzoek worden gestart naar de effecten van de leeftijd van een
graszode en het graslandgebruik op de stikstofmineralisatie na scheuren.
Samen met CLM heeft CABO-DLO als taak de milieuhygiënische prestaties van het
bedrijf als geheel in kaart te brengen en te evalueren. Dat moet zo snel mogelijk
gebeuren in verband met de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Daarom zal in
1994 veel tijd worden besteed aan het opstellen van N-, P- en K-balansen en
-stroomdiagrammen van het bedrijf en haar componenten. De gerealiseerde
nutriëntenstromen zullen worden vergeleken met de verwachte stromen, dus met
de resultaten van de in het bedrijfsplan beschreven modelberekeningen. Op basis
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daarvan zullen voorstellen voor bedrijfsaanpassingen worden ontwikkeld en zal het
onderzoekplan worden aangepast.
Methodiekontwikkeling voor het modelleren van duurzame teeltsystemen
884
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

B.A.M. Bouman, B. Habekotté
SARP, H.van Keulen
1994 (0,8jaar)

Doelstelling van dit project is het modelleren van teeltsystemen (met meerdere gewassen),waarin langjarige effecten op met name de waterbeschikbaarheid, NPK-balans en ziektedruk expliciet gemaakt zijn. Het modelleren van teeltsystemen kan
gebruikt worden bij ontwerp, analyse en optimalisatie van teeltsystemen waarbij
het duurzaamheidsaspect een rol speelt.
Door verschillende personen wordt thans gewerkt aan enerzijds de ontwikkeling
van een model waarin de langjarige effecten van teeltsystemen (met twee of drie
gewassen) op de waterbeschikbaarheid gesimuleerd kunnen worden (binnen SARP),
en anderzijds aan het beschrijven en modelleren van langjarige effecten van teeltsystemen op de NPK-balans (H. van Keulen). In 1994 zal gewerkt worden aan het
koppelen van beide onderwerpen, dat wil zeggen aan een uitbreiding van het model met waterbalans, met modellering van de langjarige effecten op de NPK-balans
in hetzelfde teeltsysteem.
Invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof
818
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

L.ten Holte, J.J.Schröder
PAGV, SC-DLO,ROC'sHeino en Wijnandsrade
1991-1994

Gewassen zoals maïs en aardappelen laten na de oogst veel minerale stikstof (N)
achter. In de braakperiode die volgt kan deze hoeveelheid nog verder toenemen
door mineralisatie. Met wintergewassen kan minerale N in principe voor uitspoeling
worden behoed. Het uiteindelijke effect op de uitspoeling hangt echter sterk af van
de mate waarin de gebonden N benut kan worden door volggewassen. Om het inzicht in deze materie te vergroten, zijn de volgende werkzaamheden voorzien.
De in 1993 afgesloten veldproef op ROC Heino rond de herbenutting van wintergewas-N door maïs, zal in een gezamenlijk verslag met PAGV en SC-DLO worden
geëvalueerd. Het onderzoek naar de effecten van wintergewassen op ROC
Wijnandsrade zal in 1994 worden afgesloten. De resultaten van dit onderzoek zullen worden geïntegreerd in een verslag van eerder wintergewassenonderzoek, dat
op het ogenblik invoorbereiding is.
AB-DLO zal deelnemen aan een door de LUW-vakgroepen Agronomie en Theoretische Produktie-ecologie georganiseerde EU-workshop over N-opname door winter132
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gewassen. AB-DLO zal iniatieven nemen tot een 'concerted action' in Europees verband rond de lange-termijn betekenis van wintergewassen voor het beperken van
nitraatuitspoeling.
Beperking van het gebruik van kunstmest en aangekocht voer op
melkveebedrijven

861
Projectleiding:
Samenwerking met:

Medefinancier(s):

Looptijd:

H.G.van der Meer, T. Baan Hofman
The Danish Institute of Plant and SoilScience (Foulum,
Denemarken), Centro Regionale per la Sperimentazione
Agraria (Pozzuolo del Friuli,Italië), Proefstation voor de
Rundveehouderij (Lelystad), Scottish Agricultural
College (Dumfries, Schotland), Centro de
Investigaciones Agrarias Mabegondo (La Coruria,
Spanje)
EU-AIR

1993-1996

In het kader van dit project wordt het door EU-AIR medegefinancierde project
'Reducing inputs and losses of nitrogen and energy on dairy farms' gecoördineerd
en wordt een deel van het daarin geplande onderzoek uitgevoerd. Doel van het EUproject is het verminderen van de overschotten op de nutriëntenbalansen van
melkveebedrijven door de nutriëntenkringlopen beter te sluiten. Het onderzoek is
daarbij vooral gericht op:
- verbetering van de stikstofbenutting door het vee door strategische bijvoedering
van gras en gras/klavermengsels (vers en geconserveerd);
- vermindering van de nutriëntenaanvoer via voeraankopen door vergroting van
het aandeel op eigen grond verbouwde voeders;
- verbetering van de benutting van nutriënten uit drijfmest, in het bijzonder op
gras/klaver-weiden en maïs.
Op CABO-DLO onderzoeken we de benutting van nutriënten uit drijfmest door een
mengsel van Engels raaigras en witte klaver. De twee in 1993 op de Proefboerderij
Droevendaal aangelegde proeven worden voortgezet. In één proef wordt de benutting van Pen K uit drijfmest onderzocht bij verschillende methoden van mesttoediening en een op P-evenwicht afgestemde gift (de P-gift is gelijk aan de geschatte
P-opbrengst in het gewas). In de andere proef onderzoeken we de effecten van
emissie-arme mesttoedieningssmethoden entijdstip vantoediening op de produktie
en samenstelling van het gras/klaver-mengsel en op de bijdrage van de klaver daaraan.
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Gebiedsgewijze integratie van veehouderij en akkerbouw: Optimalisering
van meerdere doelen
840
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

G.W.J.van deVen,J.Schans
LUW-vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie en
Agrarische Bedrijfseconomie
FOMA (aangevraagd)
1993-1996

Sectorale en regionale scheiding van akkerbouw en veehouderij heeft geleid t o t
problemen met onkruiden, bodemgebonden ziekten en plagen en nutriëntenbalansen en t o t vermindering van natuur- en landschapswaarden. Gebiedsgewijze
integratie van akkerbouw en veehouderij, gericht op optimalisering van meerdere
doelstellingen van de landbouw, kan bijdragen aan een vermindering van deze
problemen. Dit project richt zich op de landbouwsectoren akkerbouw, melkveehouderij met grasland en voedergewassen, en varkenshouderij. Voor optimalisering
wordt interactieve doelprogrammering gebruikt.
In hettweede jaar van dit project staan devolgende activiteiten centraal:
- uitbreiden van GRASMOD met P-stromen;
- uitwerken van een deelmodel voor de nutriëntenstromen in de varkenshouderij;
- uitwerken van de interacties tussen de drie sectoren akkerbouw, melkveehouderij envarkenshouderij (onder andere voer en mest);
- verkennende optimaliseringen;
- afronden van het proefschrift van Van deVen en het schrijven van enkele daaruit
voortkomende wetenschappelijke publikaties.
De optimaliseringen worden uitgevoerd voor een homogene regio. De invloed van
gewas- en rotatie-keuze, veebezetting en de verhouding tussen rundvee en varkens
op de optimale verweving van de drie sectoren wordt geanalyseerd.
Daarna zal een aantal nieuwe of in-ontwikkeling-zijnde technieken worden geïnventariseerd. Met behulp van het model kan de bijdrage van deze technieken aan
de realisatie van de doelstellingen worden geanalyseerd. Op deze manier kunnen
veelbelovende ontwikkelingen gesignaleerd worden. Als nieuwe technieken weinig
opleveren kan in een post-modelanalyse uitgezocht worden waar dat door komt.
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Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw, groenteteelt,
graasveehouderij en fruitteelt (ï.o.)

Werktitel:
Ecologische landbouwsystemen (i.o.)
Programmaleider(s):
dr. P.Vereijken (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO, IPO-DLO. LEI-DLO, Proefstations
Aanvangsjaar:
1994
Eindjaar:
1997
Samenvatting
Ecologisch geavanceerde produktiesystemen zullen worden ontworpen, getoetst en
verbeterd, al voortbouwend op onderzoek naar geïntegreerde systemen en op de
kennis en ervaring van ondernemers uit de biologische landbouw, in sectorgewijze
innovatieprojecten met een interdisciplinair karakter. Vergeleken met het onderzoek naar geïntegreerde landbouw zal het programma de betrokken beleidsdoelstellingen meer consistent benaderen, met het oog op een duurzame ontwikkeling
van de landbouw op de lange termijn.
Aanleiding
Directe aanleiding tot het onderzoek is het DWT-Plan 'Aanpak Onderzoek Biologische Landbouw', dat is opgesteld in opdracht van de Minister van LNV en op verzoek van de Tweede Kamer. Hierin wordt met prioriteit aandacht gevraagd voor de
bedrijfssystemen die, conform de doelstellingen van het beleid, binnen de randvoorwaarden voor de biologische produktie milieu- en natuurvriendelijk, en economisch rendabel moeten kunnen produceren (paragraaf 3). Dit vereist mede aandacht voor knelpunten op onderdelen welke bij voorkeur in de context van het bedrijfssysteem moeten worden opgelost. De bedrijfssysteemontwikkeling dient ook
te worden gericht op een optimaal functioneren van de systemen in een regionale
context, ten aanzien van milieu, natuur, landschap, inkomen en werkgelegenheid.
Deze prioriteitsstelling door DWT wordt vertaald in de volgende probleemstelling:
hoe kunnen, gelet op het LNV-lange-termijnbeleid, de landbouwkundige, milieukundige en natuurbeheerskundige tekortkomingen van de huidige biologische
landbouw worden opgeheven in de context van de vigerende bedrijfssystemen in
de voornaamste grondgebonden sectoren?

135

PROGRAMMA 218

WERKPLAN 1994

Doel
Doel van het onderzoek ishet toetsen, ontwerpen en verbeteren van ecologisch geavanceerde produktiesystemen (op gewas- en bedrijfsniveaus), voortbouwend op de
resultaten van het onderzoek naar geïntegreerde systemen en de verworvenheden
van de biologisch landbouw. Om tot toetsbare doelstellingen te komen zal in eerste
fase aan de hand van beleidsnota's, produktienormen en -richtlijnen voor de betreffende biologische teeltsectoren worden nagegaan, wat de tekortkomingen zijn van
de huidige systemen. Vervolgens kunnen de doelen kwalitatief en kwantitatief
worden gespecificeerd. In tweede fase zal worden nagegaan, welke kennis reeds
beschikbaar is en welke nog ontbreekt om de specifieke doelen te realiseren. In
derde fase kan het experimentele onderzoek starten op twee niveaus: het genereren van ontbrekende deelkennis en het gericht innoveren van bestaande systemen.
Concreet dienen aan het eind van de planperiode op papier en te velde ecologisch
geavanceerde prototypesystemen te zijn opgeleverd voor de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, graasveehouderij (melk- en vleesvee) en fruitteelt (appel).
Dit programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen en uit het EUAIR-programma.
Opzet en coördinatie van een Europees netwerk voor onderzoek naar
geïntegreerde c.q. ecologische akkerbouwsystemen
863
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Deze 'concerted action' behelst het opzetten en coördineren van een Europees netwerk van onderzoekers die projecten leiden gericht op het toetsen en ontwikkelen
van geïntegreerde bedrijfssystemen. Specifieke doelen zijn: het produceren van een
methodologisch handboek en vier voortgangsrapporten. In 1994 zal daartoe een
workshop (in een reeks van vier) gehouden worden in Wageningen, in samenwerking met het PAGV. Thema's zijn het evalueren en standaardiseren van methoden
inzake het ontwerpen en toetsen van prototypen, en de voortgang van onderzoek
in het afgelopen jaar. Begin 1994 zal een eerste deel van de methodologie beschikbaar komen, met het eerste voortgangsrapport.
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Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw/groenteteelt
864
Projectleiding:
P.Vereijken, H. Kloen
Medewerker(s):
R. Visser
Samenwerking met:
Europese instellingen (Louvain-la-Neuve, België en
Johnstown Research Castle, Ierland)
Medefinancier(s):
EU-AIR
Looptijd:
1993-1996
Dit project isgestart, voortbouwend op de resultaten van het afgesloten project 804
(1990-1992). Het onderzoek wordt uitgevoerd op tien ecologisch werkende bedrijven (BD- of EKO-keurmerk), en heeft een modellerend en innoverend karakter. Op
basisvan een programma van eisen inzake bemesting en milieu, gewasbescherming
en kwaliteit van de produkten, en zorg voor natuur en landschap, is per bedrijf een
samenhangend bedrijfsplan opgesteld ten aanzien van vruchtwisseling, bemesting,
grondbewerking en ecologische infrastructuur, rekening houdend met de bedrijfssituatie (grondsoort, omvang en uitrusting bedrijf) en de wensen van de ondernemer. Deelnemende bedrijven hebben zich contractueel verplicht tot uitvoering
van dit bedrijfsplan zodat het kan worden getoetst op haalbaarheid door middel
van gerichte waarnemingen aan bodem, gewassen en vee, produkten en bedrijfsvoering.
In project 804 lag het accent op planning en uitvoering van de vereiste bedrijfsmaatregelen. In dit project ligt het accent op toetsend onderzoek en optimalisatie
van de prototype-systemen. In 1993 ishiermee al een begin gemaakt, en in 1994 zal
dit worden voortgezet op basisvan het volgende programma:
1. zorg voor vruchtbare bodem en schoon milieu:
- PKNaan- en afvoerbalansen en beschikbare bodemreserves;
- N-mineraalverliezen via drainwater.
2. zorg voor vitale gewassen en kwaliteitsproduktie:
- teeltwijze, groei en opbrengst van drie hoofdgewassen:tarwe, aardappel, ui;
- kwaliteit en prijs na oogst en na bewaring van de produkten;
- kwaliteitsproduktie index (KPI) met diagnose van oorzaken van verschil met
optimum.
3. zorg voor natuur en landschap:
- typering van de begroeiing van sloten en bermen, als hoofdelementen van de
ecologische infrastructuur;
- toestand van de ecologische infrastructuur aan het einde van het veldseizoen.
4. zorg voor een paritair inkomen:
- bedrijfeconomische boekhouding.
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Onkruidoecologisch en herbicideonderzoek ten behoeve van
geïntegreerde onkruidbeheersing

Werktitel:
Onkruidoecologie en -beheersing
Programmaleider(s):
dr. L.A.P. Lotz &dr.ir. M. Hoogerkamp (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1991
Eindjaar:
1994
Samenvatting
Onderzoek naar biologische en ecologische principes van systemen van geïntegreerde en ecologische onkruidbeheersing. Er wordt gewerkt aan onkruid-schaderelaties, verbetering van de relatieve concurrentiekracht van het gewas (zowel versterking van het gewas, als verzwakking van het onkruid), verhoging van de effectiviteit van herbiciden en het toepasbaar maken van biologische bestrijding.
Aanleiding
De onkruidbeheersing moet in de komende jaren ingrijpend gewijzigd worden.
Uitgaande van het regeringsbeleid (Meerjarenplan Gewasbescherming) zal de inzet
van herbiciden vóór het jaar 2000 met 40 %, vergeleken met het gemiddeld gebruik
in 1984-1988, dienen te worden verminderd. Verder zal de afhankelijkheid van herbiciden moeten worden verkleind en zal de emissie naar grond- en oppervlaktewater en naar de lucht zeer sterk moeten worden gereduceerd. Bovendien zullen
structurele veranderingen in de land- en tuinbouw, zoals teeltintensivering,
-extensivering, tijdelijke braaklegging, schaalvergroting, produktvernieuwing en
overgang naar ecologische produktiesystemen, nieuwe problemen opleveren ten
aanzien van de onkruidbeheersing. Onkruidproblemen zullen in het algemeen
moeilijker op te lossen zijn 'naarmate het gebruik van herbiciden vermindert, het
aantal herbiciden afneemt alsgevolg van strengere toelatingsprocedures en belangstelling van de chemische industrie afneemt voor gewassen met een klein areaal.
Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding die passen in moderne, geavanceerde bedrijfsvoeringen, zijn beperkt beschikbaar. Voor de ontwikkeling van
dergelijke alternatieven is meer kennis vereist ten aanzien van relevante onkruidoecologische en -fysiologische processen. Tevens kan de werking van herbiciden
verbeterd worden, waardoor minder werkzame stof nodig is om onkruid te beheersen. Deze verbetering van de chemische onkruidbestrijding is met name van belang
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in weinig concurrentiekrachtige gewassen. Het programma richt zich in de eerste
plaats op de Nederlandse land- en tuinbouw (inclusief de biologische varianten
daarvan), doch de resultaten kunnen ook worden toegepast in de land- en tuinbouw in ontwikkelingslanden, en bij onkruidbeheersing buiten de agrarische sector.

Doel
Het verkregen inzicht in gewas-onkruidconcurrentie, werking en effectiviteit van
herbiciden en plant-pathogeeninteracties zal kunnen worden toegepast bij geleide
onkruidbeheersingssystemen. Deze zullen, op hun beurt, leiden tot het, met aanvaardbare risico's, zoveel mogelijk terugdringen van het totaal aan maatregelen van
onkruidbeheersing, en bovendien tot een verhoging van de effectiviteit van herbiciden en de toepasbaarheid van biologische onkruidbeheersing. De verkregen componenten van systemen voor advisering zullen in het algemeen nog nader getoetst
moeten worden binnen een bedrijfssysteem door proefstations.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.
Herinzaai en doorzaai van grasland; criteria en effecten
770
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

M. Hoogerkamp
A. Hoogerbrugge
PR,LUW-vakgroep Agronomie
1989-1994

Op twee, in het najaar van 1992 op zand- en kleigrond aangelegde proefvelden,
wordt de invloed van de grootte van al dan niet met Poa annua ingezaaide 'open'
plekken op de bruto-opbrengst en de botanische samenstelling van grasland
bestudeerd. Deze proeven worden in 1994afgesloten.
Deverkregen resultaten zullen intwee publikaties worden verwerkt.
Overleving van onkruidzaden tijdens compostering van organisch
materiaal
872
Projectleiding:
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

M. Hoogerkamp
A. Hoogerbrugge
Rijks-en Provinciale Waterstaat, en Vereniging voor
Afvalverwerking (aangevraagd)
1994-1996

Bij Rijks- en Provinciale Waterstaat Drente en bij de Vereniging van Afvalverwerking
(WAV) zijn twee projectvoorstellen ingediend voor externe financiering. Het
betreft hier onderzoek naar overleving van onkruidzaden tijdens compostering van
respectievelijk bermgras en GFT(Groente-, Fruit- en Tuinafval).
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Indien de aangevraagde financiering wordt toegekend zal betreffend onderzoek
worden uitgevoerd.
Het bermgrasproject isvan beperkte duur (2 1/2 maand WP'er en 4 maand MP'er) en
voor het GFT-project zijn gedurende 3 jaar 0,3 WP, 1,0 MP (extern aan te trekken)
en 0,2 onderzoeksassistentie per jaar aangevraagd.
In beide gevallen zal onderzocht worden welke zaden in het te composteren materiaal aanwezig zijn, wat er met de vitaliteit van deze zaden tijdens het composteringsproces gebeurt en welke onkruidkundige risico's eventueel overlevende
zaden opleveren bij gebruik van de betreffende compost in land- en tuinbouw.
De invloed van subletale doseringen herbiciden op groei, ontwikkeling en
schadelijkheid van onkruiden

878
Projectleiding:
Medewerker(s)
Looptijd project;

M. Hoogerkamp, L.A.P. Lotz, M.J. Kropff (IRRI)
A. Hoogerbrugge, D. Ketel, PJJ. Pikaar
1994-1999

Er zal een literatuurstudie worden uitgevoerd betreffende de invloed van subletale
doseringen van herbiciden op de groei, de zaadproduktie en de schadelijkheid van
onkruiden. Vervolgens zal de invloed van verschillende typen herbiciden (een fotosyntheseremmer (metamitron), een contactherbicide (paraquat) en een groeiverstorend herbicide (MCPA)) op Chenopodium album worden bestudeerd in kasproeven.
Hierbij zullen bij verschillende doseringen mortaliteit en, bij de overlevende planten, planthoogte, bladoppervlak, biomassa (vers en droog), wortellengte en
-gewicht en zaadproduktie worden bepaald. Deze gegevens zullen worden gebruikt
voor de parameterisering van INTERCOM, het gewas/onkruidconcurrentiemodel dat
afgeleid isvan het gewasgroeimodel SUCROS.
Met dit model zal de invloed van subletale doseringen op de concurrentiekracht
van onkruiden worden gesimuleerd. Het model zal gevalideerd worden met de
resultaten van een aantal veldproeven, waarbij in eerste instantie de interactie
tussen met metamitron behandelde Chenopodium album en het gewas suikerbieten
wordt getest.
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Populatiedynamica van onkruiden bij geïntegreerde bedrijfsvoering in de
akkerbouw

813
Projectleiding:
Samenwerking met:

L.A.P. Lotz, R.M.W. Groeneveld
PAGV, PD,LUW-vakgroep Plantenoecologie en
Bodembiologie
Looptijd:
1991- 1996
Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van geschikte methodieken om inzicht
te krijgen in de populatiedynamica van onkruiden in verschillende bedrijfssystemen.
Devolgende onderzoeksvragen worden gesteld:
1. Zijn er tussen de bedrijfssystemen verschillen, over meerdere jaren gemeten, in
dichtheden en soortenspectrum van onkruiden, of in de hoogte van investeringen ten behoeve van de onkruidbeheersing?
2. Zijn er tussen de bedrijfssystemen verschillen in de wijze waarop bepaalde onkruidsoorten een verspreiding hebben binnen een perceel?
3. Indien aanwezig, hoe zijn deze verschillen gerelateerd aan karakteristieken van
de bedrijfssystemen?
Per bedrijfssysteem worden gedurende meerdere jaren in de laatste week van juni
per perceel op vaste plekken in een regelmatig patroon 30 telvlakken uitgezet,
waarin het aanwezige onkruid per soort wordt geteld. Daarnaast worden gedurende meerdere jaren in februari/maart op 24 monsterplaatsen per perceel de
lengte van rizomen van kweek en het aantal knopen daarop bepaald. Deze
monsterplaatsen corresponderen met 24vaste plekken van de 30 bovengenoemde
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de proefboerderijen Borgerswold (vanaf 1988),
Vredepeel (vanaf 1989) en de Lovinkhoeve/IB-DLO (vanaf 1990, slechts onderdeel a.).
Een publikatie wordt voorbereid waarin de onderzoeksresultaten van Vredepeel
(1989-1993) worden gepresenteerd.
De invloed van de formulering op de effectiviteit van herbiciden:
de opname van herbiciden via het bladoppervlak
806
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

H.de Ruiter
E.Meinen, A.J.M. Uffing
PAGV, LUW-vakgroep Organische Chemie, Suiker Unie
1991-1994

Onderzocht wordt of door toevoeging van hulpstoffen (oppervlakte-actieve stoffen,
zouten en oliën) de effectiviteit van een herbicidebehandeling kan worden verhoogd. Een verhoogde effectiviteit per toegediende hoeveelheid herbicide kan
leiden tot verlaging van de benodigde dosering. Nagegaan wordt op welke wijze
de genoemde hulpstoffen de permeabiliteit van de waslaag op het bladopppervlak
vergroten. Tevens wordt nagegaan welke invloed de hulpstoffen hebben op het
transport van herbiciden door de plant.
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De vitaliteit van de onkruiden heeft grote invloed op de uiteindelijke effectiviteit
van met name systemische herbiciden. Daarom wordt bij zwarte nachtschade de
relatie tussen de watervoorziening en de effectiviteit van glyfosaat onderzocht.
Onderzocht wordt op welke wijze de watervoorziening van zwarte nachtschade de
opname, het transport en de effectiviteit van glyfosaat beïnvloedt.
Werkzaamheid van pathogène schimmels als mogelijk biologisch
bestrijdingsmiddel tegen onkruiden

860
Projectleiding:
Medewerker(s):
Looptijd:

P.C. Scheepens
W.van der Zweerde,A.S.van Leest
1993-1994

Het onderzoek iseen voortzetting van project 728. De belangrijkste uitgangspunten
voor dit vervolg zijn:
- systemische aantasting van distelscheuten treedt op na infectie van ondergrondse wortelknoppen doorteliosporen;
- de natuurlijke frequentie van systemische aantasting is laag;
- in twee veldexperimenten waarin teliosporen over de bodem werden gespoten
was er geen significante toename in het aantal systemische scheuten;
- na behandeling van wortels met teliosporen in het laboratorium wordt een hoge
frequentie systemische aantasting waargenomen. Deze verschilt per roestisolaat
en distelkloon.
Het onderzoek isverdeeld in vijf verschillende onderwerpen.
1. Aantonen, dat kunstmatige verhoging van systemische aantasting in het veld
mogelijk is. In dit experiment (Yer 1993-01) zijn wortelstukjes geïnoculeerd, al
dan niet gepre-incubeerd in het laboratorium en vervolgens uitgeplant in het
veld. Injuni word de proef beoordeeld.
2. Aanzet tot een technische oplossing om teliosporen in het veld dichter bij de
wortels te brengen. In dit experiment (Yer 1993-02) zijn met een steekspade
voren in de grond aangebracht t o t een diepte van 10 cm. De teliosporen zijn
daarna in de voren gespoten. Deze methode kan later, door aanpassing van een
drijfmest-injecteur, worden gemechaniseerd. In grondmonsters worden teliosporen geteld. Injuni wordt de aantasting van distelscheuten vastgesteld.
3. Verkrijgen van meer inzicht in de inspoeling van teliosporen in grond. De beschikbare methode om teliosporen in grond te tellen iszeer bewerkelijk. Vereenvoudiging is mogelijk door opspoelen van grond met een set van zeven. De
methode wordt verder geoptimaliseerd en geijkt. Grondmonsters van Yer-199102worden geanalyseerd. Een methode om inspoeling in bodemkolommen onder
geconditioneerde omstandigheden te meten wordt ontwikkeld en uitgetest.
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4. Verkrijgen van meer inzicht in knopontwikkeling van akkerdistel in infecteerbaarheid van knoppen. Tot nu toe zijn in het laboratorium steeds wortelstukjes
zonder knoppen geïnoculeerd. Het isdus niet bekend tot welk stadium knoppen
infecteerbaar zijn en waarbij infectie tevens leidt tot systemische aantasting. In
het laboratorium wordt het verband tussen enerzijds knopgrootte en anderzijds
infectie en frequentie van systemische aantasting vastgesteld. In het veld wordt,
voorlopig op één terrein, knopvorming onderzocht.
5. Optimaliseren teliosporenproduktie en -bewaring. Erwordt geselecteerd op produktieve combinaties van roeststammen en distelklonen. Na bewaring van teliosporen is het niet alleen van belang dat de sporen nog kiemen en kunnen infecteren, maar ook dat ze in kiemrust zijn. In dat geval moet de kiemrust doorbroken worden door exudaten van distelwortels; ze kunnen in deze conditie waarschijnlijk langer overleven na inoculatie.
Ontwikkeling van criteria voor beperking van het herbicidengebruik in
granen

815
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Wallinga (NGC), L.A.P. Lotz
R.M.W. Groeneveld
LUW-vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie, en
Plantenoecologie en Bodembiologie, PAGV
Nederlands Graan Centrum
1991-1994

Doel van het onderzoek isaan te geven in welke mate reductie van het gebruik van
herbiciden in granen mogelijk is zonder directe onkruidschade en zonder problemen met veronkruiding in volggewassen. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt
van simulatiemodellen en van meerjarige veldproeven op vier proefbedrijven verspreid over Nederland.
De meerjarige veldproeven zijn gestart in 1991 en worden voortgezet. De effecten
van bemesting en het al of niet toepassen van onkruidbestrijding in wintertarwe op
de onkruidhoeveelheden in het volggewas aardappel wordt vastgesteld. De ontwikkeling in onkruidpopulaties over de jaren 1991-1994 wordt geanalyseerd met
een bestaand simulatiemodel.
Een berekeningsmethode voor meerjarige bestrijdingsdrempels wordt ontwikkeld.
Met deze methode wordt ook nagegaan hoeveel herbicidengebruik bespaard kan
worden door toepassing van bestrijdingsdrempels. Hiervoor worden bestaande
simulatiemodellen van gewas-onkruid concurrentie en van onkruidpopulatiedynamica gebruikt. Voor teeltbegeleidingssystemen worden aan de hand van de experimentele resultaten en simulatiestudies eenvoudige modellen ontwikkeld.
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Emissie-arme en veilige
gewasbeschermingstechnieken

Werktitel:
Idem
Programmaleider(s):
ir.J.F.M. Huijsmans (IMAG-DLO)
Uitvoerende instelling(en): IMAG-DLO, SC-DLO,AB-DLO
Aanvangsjaar:
1990
Eindjaar:
1995
Samenvatting
Verbeterde toediening van gewasbeschermingsmiddelen vormt een belangrijk
onderdeel van de doelstellingen in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG).
Dit programma beoogt ontwikkeling van meettechnologie en vaststelling van
depositie en emissies, basisonderzoek naar nieuwe technieken en technologie voor
verbeterde depositie, beperking van emissie en onderzoek naar de effecten die de
veiligheid van detoepasser en gebruiker betreffen.
Aanleiding
Het Nederlandse beleid heeft in het vergaderjaar van de Tweede Kamer 90791' het
Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) opgesteld. Dit plan heeft tot doelstelling
een halvering van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische
produktie- en afzetsectoren, en in het beheer van de groene ruimten in het jaar
2000. In 1995 moet een vermindering van 35% zijn bereikt ten opzichte van het
gemiddelde verbruik in de periode 1984-1988.
daarnaast moet de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu met
tenminste devolgende percentages worden teruggebracht:
- 1995: lucht 30 %, bodem/grondwater 40 % en oppervlaktewater 70 %;
- 2000: lucht 50 %, bodem/grondwater 75 % en oppervlaktewater 90 %.
Middelen of toepassingen daarvan die uit het oogpunt van milieubeheer, arbeidsveiligheid en volksgezondheid niet verantwoord zijn, zullen worden gesaneerd.
Kritische toepassingen, die bijvoorbeeld driftgevoelig zijn of toegepast in waterrijke
gebieden, zullen worden beperkt dan wel beëindigd. Dit wordt bereikt door een
verduidelijking en toespitsing van de toelatingscriteria voor gewasbeschermingsmiddelen.
De vermindering van de te gebruiken hoeveelheid actieve stof en een veilige emissie-arme toepassing daarvan, vereist een verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. De verliezen naar grond, water en lucht moeten worden beperkt,
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en de kennis over de optimale depositie (dosis en verdeling) in een gegeven situatie
moet worden verbreed om te komen tot lagere doseringen. Meettechnologie voor
de vaststelling van depositie en emissies, nieuwe toedieningstechnieken, verwerking
van restanten spuitvloeistof en een veilige toepassing zijn oplossingsrichtingen om
tegemoet te kunnen komen aan de geschetste doelstellingen van het MJPG.
Doel
- Ontwikkeling van meetmethodieken voor het vaststellen van depositie, verdeelpatronen en emissies bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen.
Kwantificering van de verschillende factoren die van invloed zijn op depositie en
emissie van gewasbeschermingsmiddelen bij de toediening. Het vertalen van de
resultaten naar nieuwe technologieën voor emissiebeperkende toediening.
- Onderzoek naar basisprincipes voor technieken en technologie voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen met een verbeterde depositie (lagere
dosering, uniformere verdeling). Vermindering van emissies naar omgeving
(drift) en bodem, resulterend in prototypen die toepasbaar zijn in de gewasbeschermingsonderzoek.
De resultaten kunnen worden benut in het beleid en de praktijk (landbouwbedrijfsleven, machinefabrikanten, waterschappen e.a.) en geven richting aan en
stimuleren nieuwe ontwikkelingen voor een emissiearme en veilige toediening van
gewasbeschermingsmiddelen. Het effect van de toepassing van de onderzoekresultaten zal bijdragen aan het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, reducties van emissies en methoden voor een veilige toepassing.
De invloed van de toedieningstechniek op de effectiviteit van herbiciden
820
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

C M . Knoche
P.J.J. Pikaar, A.J.M. Uffing
IMAG-DLO, IPO-DLO, PAGV
MJPG-emissiebeperkende methoden (LNV-DWT)
1991-1994

In het afgelopen jaar zijn nog enkele proeven uitgevoerd betreffende de invloed
van het watervolume op de effectiviteit van 2,4-D in veldboon als modelplant. De
gegevens laten zien, dat het watervolume geen invloed heeft op de effectiviteit van
2,4-D. De eerste uit een samenwerking met de New Mexico State University en de
Michigan State University verkregen resultaten laten daarentegen zien, dat voor het
modelherbicide Alar (daminozide) de biologische effectiviteit wel verbeterd wordt
als het watervolume toeneemt, terwijl de respons op bespuitingen met GA3 ook
onafhankelijk was van het watervolume (100 tot 600 l/ha). Het onderzoek naar de
invloed van het watervolume zal in 1994 met twee publikaties worden afgerond.
In 1993 ismet de ontwikkeling van een biotoets begonnen,waarbij de relatie tussen
het biologisch effect en de opname van het herbicide bestudeerd wordt. In deze
_
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toets wordt geprobeerd een contactrespons en een systemische respons op een behandeling met hetzelfde herbicide te relateren aan de hoeveelheid opgenomen
herbicide. Dit onderzoek zal laten zien of er verschillen tussen een herbicide-behandeling met contact en met systemische werkingsmechanisme bestaan. De invloed
van het depositiepatroon van het herbicide op het blad staat hierbij centaal.
Verder zal de ontwikkeling van een modelmatige verklaring van het effect van het
verdelingspatroon van het herbicide binnen het blad op de biologische effectiviteit
worden voortgezet. Dit model zal een verklaring kunnen opleveren, waarom het
biologisch effect op dezelfde hoeveelheid herbicide binnen een blad in afhankelijkheid van het verdelingspatroon verschillen kan.
Tevens zal in 1994 getracht worden, in samenwerking met Engelse onderzoeksinstellingen, onderzoek te starten, waarbij de invloed van druppelgrootte op de
biologische effectiviteit en (zo mogelijk) op de opname van herbiciden bestudeerd
zal worden. Voor dit samenwerkingsproject zal medefinanciering bij de EU, de
European Science Foundation, of de NWO worden aangevraagd.
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Simulatie van gewasgroei en
kwantitatieve analyse
van plantaardige produktie

Werktitel:
Simulatie en systeemanalyse
Programmaleider(s):
prof.dr. F.W.T.Penning deVries (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1991
Eindjaar:
1994
Samenvatting
Mogelijkheden van wiskundige modellen worden verbreed om groei van gewassen
in produktiesystemen te simuleren,om de efficiëntie van inputs te analyseren en om
de invloed van de omgeving te kwantificeren. Het zwaartepunt voor vernieuwing
zal liggen op het vaststellen van mogelijkheden en beperkingen om gewasgroeimodellen te combineren met geografische informatiesystemen en met optimaliseringstechnieken, en op de intrinsieke nauwkeurigheid van modellen. Toepassing
van geteste modellen vindt hoofdzakelijk in projecten van andere programma's
plaats.
Aanleiding
Modellen worden gebruikt als onderzoekinstrument om alternatieve hypothesen
ten aanzien van gewasgroei te testen, om teelt- en produktiesystemen te
analyseren, en als hulpmiddel bij het ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen.
Bij verdiepend onderzoek worden modellen richtinggevend gebruikt om belangrijke lacunes in kennis te identificeren. In snel toenemende mate worden goed geteste modellen gebruikt voor voorspelling, beleidsvoorbereiding en planning
binnen en buiten Nederland ten aanzien van agro-ecologische zonering en verkenning van gevolgen van scenario's van ontwikkeling.
Voor elk van deze toepassingen worden aan modellen specifieke eisen gesteld voor
wat betreft structuur, systeemgrenzen, mate van detaillering en gebruikersvriendelijkheid. De voortschrijdende ontwikkeling in kennis, techniek en gegevensbestanden biedt enerzijds voortdurend uitdagingen voor nieuwe toepassingen, en
vergt anderzijds continue aandacht om wetenschappelijk verantwoord en efficiënt
gebruik van modellen te bewaken.
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Doel
Ontwikkeling en validatie van simulatietechnieken ten behoeve van agroecologische zonering
- Onvoldoende is bekend hoe gewasgroeimodellen, die als regel het gedrag van
een gewas en van het water en nutriënten in de bodem gedurende een groeiseizoen en op een veld simuleren, opgeschaald moeten worden in tijd (bijvoorbeeld bij het simuleren van klimaatveranderingen) en ruimte (bijvoorbeeld
in gewassen met een ongelijkmatige ziektedruk). Deze kennis is nodig wanneer
simulatiemodellen ingezet worden voor toepassing in andere disciplines en voor
het verkennen van scenario's voor beleid en planning. Ook is het daarbij nodig
om de nauwkeurigheid van modelberekingen onder verschillende omstandigheden en met verschillende soorten weer- en bodemvariabelen te bepalen.
- Verwacht resultaat: wetenschappelijke artikelen over een theorie en werkwijze
voor het combineren van gewasgroeimodellen met Geografische Informatie
Systemen (GIS) en Interactieve 'Multiple Goal Linear Programming', waarbij
nauwkeurigheden van invoer en uitvoer aan elkaar gerelateerd worden.
Het ontwikkelen van gebruikersvriendelijke simulatiemodellen voor gewasgroei en
produktie
- Inhoudelijk gezien zijn de huidige gewasgroeimodellen voor een groot aantal
gewas- en systeemgerichte onderzoekers toepasbaar. In de praktijk blijken ze
echter vaak onvoldoende toegankelijk. Er is behoefte aan een gebruikersvriendelijke interface voor modellen, die enerzijds routinegebruik en bewerking
van resultaten met standaardprogramma's toelaat, en anderzijds de geavanceerde gebruiker toegang blijft geven tot het basismodel. Daarnaast is standaardisatie van meer componenten die het basismodel vormen, gewasgroeimodules,
gewenst.
- Verwacht resultaat: een eerste operationele versie van een dergelijke interface,
alsmede een tiental standaard-gewasgroeimodules.
Het aanpassen van modellen en modeltoepassingen voor simulatie van morfogenetische processen
- In een aantal onderzoekingen moet het gewasgroeimodel worden uitgebreid of
moeten nieuwe technieken worden uitgezocht. In de komende jaren betreft dit
onder meer enkele specifieke gewasproblemen, invloed van opbrengstbeperkende en opbrengstkortende factoren, oogstvoorspelling en effect van
klimaatsverandering
- Verwachte resultaten: de projecten zullen elk worden afgesloten met publikaties
waarin de gestelde vragen volledig danwei voorlopig worden beantwoord.
Daarnaast is er nog een aantal belangrijke onderwerpen waaraan wegens tijdgebrek onvoldoende aandacht kan worden besteed. Dit betreft met name de simulatie van aantalsdynamiek van plantorganen, van morfologie en van veroudering.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.
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Temporele en ruimtelijke variabiliteit in modelstudies met regionale
toepassing
883
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

B.A.M. Bouman, G.H.J.de Koning
SC-DLO, ISRIC,GWL-DLO,RUU
1994-1997

Bij het onderzoek naar gewasproduktiesystemen op regionaal niveau worden in
toenemende mate simulatiemodellen en lineaire-programmeringsmodellen gebruikt. In dit project zullen methodieken worden ontwikkeld waarmee variabiliteit
(temporeel en ruimtelijk) en onzekerheid in de invoergegevens van modellen in beschouwing kunnen worden genomen bij regionale modeltoepassingen. Het gaat
hierbij met name om bodem- en weersgegevens. De gevolgen van het gebruik van
variabele en onzekere invoergegevens voor modelresultaten zullen worden gekwantificeerd, evenals de eisen die aan invoergegevens gesteld moeten worden,
gegeven de toepassing en de gewenste nauwkeurigheid. Hierbij isde schaal waarop
gewerkt wordt een bepalende factor.
Erzal een een literatuurstudie worden uitgevoerd betreffende onzekerheid en variabiliteit van inputgegevens voor simulatiemodellen. Er zal gegevens-acquisitie
plaatsvinden in samenwerking met SC-DLO en ISRIC, gericht op toepassingen in een
geografisch informatiesysteem. Samen met SC-DLO zullen 'case studies' worden geformuleerd, waarin onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van bodem- en weersgegevens kan worden uitgewerkt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de gevoeligheden van simulatiemodellen en foutenaccumulatie bij opschaling. Samenwerking
met GLW-DLO en de RUU-faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zal inhoud worden
gegeven. De resultaten worden verwerkt in een publikatie.
Wiskundig onderzoek naar de intrinsieke nauwkeurigheid van resultaten
van simulatiemodellen
823
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

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

Het project is onderdeel van een programma met als doel wiskundige technieken
voor modelonderzoek te ontwikkelen voor, en toe te passen op systeemanalyse,
modelbouw en simulatie.
Devolgende onderwerpen staan op het programma:
- Ontwerp simulatie-omgeving in samenwerking met de LUW-vakgroepen Informatica en TPE. Een simulatieomgeving dient allereerst voor het correct, efficiënt
en gebruiksvriendelijk simuleren van processen. Daarnaast moet zo'n omgeving
zich goed lenen voor calibratie van simulatiemodellen, en voor het kwantificeren
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van nauwkeurigheid van modelvoorspellingen. Er zal gewerkt worden aan het
inbouwen van deze laatste mogelijkheden.
- Onzekerheidsanalyse voor gewasgroeimodellen te gebruiken in combinatie met
GIS(project 837, in samenwerking met De Koning en Bouman).
De huidige generatie gewasgroeimodellen is gebaseerd op ruimtelijke homogeniteit van inputs zoals bodem- en weersgegevens. Die veronderstelling wordt
minder juist naarmate men met de modellen grotere gebieden onderzoekt. Er zal
gewerkt worden aan het kwantificeren van de nauwkeurigheid van voorspellingen bij ruimtelijke variabiliteit in verband met de koppeling van geografische
informatiesystemen met gewasgroeimodellen.
- Onzekerheidsanalyse toegepast op meervoudige doelprogrammering. De vraag
wordt onderzocht hoe model-onzekerheid doorwerkt in beslissingen gebaseerd
op het model. Deze vraag speelt bij verscheidene lopende projecten. Het onderzoek wordt toegespitst op project 796 (Geïntegreerde plantaardige produktiesysternen).
- Korte adviezen.
Er istijd ingeruimd voor diverse korte adviezen. Telkens blijkt weer dat zulke adviezen vaak leiden tot tijdsbesparing van onderzoekers en kwaliteitsverhoging.
Aangepastheid en oogstzekerheid van de aardappelteelt in (sub)tropische
gebieden
785
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.L Kooman (AIO),A.J.Haverkort, R.Rabbinge (LUW)
LUW-vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie, en
Agronomie, CIP(International Potato Center)
DGIS,Nederlandse Aardappelassociatie
1990-1994

In 1994 zal een proefschrift afgerond worden waarin verslag wordt gedaan van het
onderzoek over de afgelopen vier jaar. De zes hoofdstukken behandelen respectievelijk:
- Eenvergelijking van de op het AB-DLO gebruikte aardappelmodellen.
- Een model-studie naar drogestofverdeling bij rassen van verschillende vroegheidsklassen.
- Een beschrijving van de klimaat/genotype-interactie op drogestofproduktie van 8
verschillende rassen op 6verschillende proeflocaties.
- Een analyse van de drogestofverdeling van de verschillende rassen en de invloed
van de klimaatsfactoren op de drogestofverdeling.
- De implementatie van klimaatsinvloeden op drogestofverdeling in een model en
een analyse van de invloed op de totale knolopbrengst.
- Een verkenning met het model van veredelings-strategieën en van potenties van
klimaat/genotype-combinaties.
De afzonderlijke hoofdstukken zullen ook ter publikatie aangeboden worden aan
wetenschappelijke tijdschriften. De resultaten en modellen van deze studie zullen
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overgedragen worden aan het CIP en worden gepresenteerd tijdens de meetings
van the African Potato Association en de fysiologiesectie van de European Association for Potato Research. De promotie op basis van het proefschrift zal in de loop
van het jaar plaatsvinden. Het werk wordt voortgezet in twee promotie-onderzoeken op het gebied van de aardappelteelt in (sub)tropische gebieden. Dit onderzoek
vindt plaats in Ecuador door de LUW-vakgroep Agronomie in samenwerking met
AB-DLO enCIP.
Informatica-ondersteuning van het onderzoek
772
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

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

De normale ondersteuning door I& S van het onderzoek en het algemeen management zal evenals in 1993 ruwweg bestaan uit de volgende activiteiten:
- voorlichting geven over gebruik van VAX-en PC-software (zowel mondeling als
door middel van cursussen en gebruikersbijeenkomsten);
- selecteren,testen en installeren van nieuwe VAX- en PC-software;
- verrichten van VA- systeembeheer;
- verrichten van PC-systeembeheer;
- assisteren en adviseren bij de ontwikkeling van simulatiemodellen en rekenprogramma's.
Tevens zal in 1994aan een aantal specifieke activiteiten gewerkt worden:
Aanleggen Local Area Network (LAN) in AB-DLO-nieuwbouw (Dirk Crebolder en
Michel Verbeek)
Op het AB-DLO wordt in navolging van andere DLO-instituten een Local Area
Network (LAN) aangelegd gebaseerd op het Pathworks-produkt van Digital. Een
LAN maakt een veel betere communicatie mogelijk tussen computergebruikers onderling, vergroot de toegankelijkheid van centrale faciliteiten (zoals printers) en
tevens wordt het PC-onderhoud veel minder arbeidsintensief waardoor tijd onstaat
voor minder routinematige werkzaamheden waar nu geen tijd voor is.
Na een een interne evaluatie van vóór- en nadelen van het netwerk is besloten het
netwerk verder voor het hele AB-DLO geleidelijk aan in te voeren. In 1994 zal
ongeveer een 50-tal van de AB-DLO-PC's van een aansluiting worden voorzien
bovenop de circa 40 die op 1 januari 1994 een aansluiting zullen hebben. Tevens
zullen de centrale printerfaciliteiten meer vorm krijgen omdat in 1994de eerste van
een aantal laserprinters in het netwerk beschikbaar zal komen. Per afdeling is het
streven één of meer Deskjets op een centrale plaats bij de afdeling op te stellen en
deze tot netwerkprinters te promoveren. Dit zal volledig gebeuren met bestaande
printers die nu door slechts één PC gebruikt kunnen worden.
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Het netwerk zal in de barak beschikbaar komen voor de IB/LUVO-groepen. De reeds
sinds circa 1984 aanwezige glasvezelkabels kunnen zonder meer dienen als
transportmedium voor netwerkinformatie.
Database Rhizolab (Dirk Crebolder)
In 1993 is de database van het Rhizolab gevuld met gegevens die sinds 1992
verzameld zijn. In 1994 zal het oversturen van gegevens geheel automatisch
'snachts gebeuren. Ook zal duidelijk moeten worden welke aanvullende eisen
onderzoekers stellen aan de selectieprocedures en eventuele rekenkundige bewerkingen van de gegevens.
KHmaatkas(Dirk Crebolder)
In 1994 zal, in navolging van het Rhizolab, het oversturen van gegevens van de
klimaatkas geheel geautomatiseerd gebeuren. Een onderzoeker kan op zijn PC
bijvoorbeeld de instelwaarde en gerealiseerde waarde van iedere geregelde
grootheid van ieder compartiment in de klimaatkas controleren.
Nieuwe centrale computerfaciliteiten (Dirk Crebolder)
De invoering van het netwerk heeft als consequentie voor de centrale computerfaciliteiten dat de belasting daarvan sterk toeneemt en dat er een groot beslag
wordt gelegd op schijfruimte. Dit komt omdat PC's in het netwerk hun software
niet meer laden van de lokale harde schijf maar van een gebied op een van de VAXschijven. De bestaande configuratie iszeker te 'licht' alstientallen PC's tegelijkertijd
van de netwerksoftware gebruik maken. Het CPU-performance probleem en het
opslagprobleem kunnen in één klap worden weggewerkt door de aanschaf van een
nieuwe machine met nieuwe schijven. Het ligt in de bedoeling in 1994 de bestaande
VAXen, schijfruimte en tape-unit te vervangen door een Alpha AXP model 3000300L met 5Gb schijfruimte. Deze machine biedt een aanzienlijk betere performance
dan de huidige twee machines. Tevens is de schijfruimte veel eenvoudiger en goedkoper uit te breiden dan bij het bestaande systeem.
Verwerkingsprogramma's voor Cel9 en fotomobiel (Daniel van Kraalingen)
In 1993 is het verwerkingsprogramma van de Cel-9-metingen grondig gemoderniseerd. In dit nieuwe programma is echter nog het eenhedensysteem gebruikt van
het oude programma. Dit geldt eveneens voor het fotomobiel-verwerkingsprogramma. Aangezien er in de internationale literatuur in toenemende mate
gewerkt wordt met gestandaardiseerde eenheden zullen in 1994 de verwerkingsprogramma's voor Cel 9 en het fotomobiel hierop afgestemd worden. Tevens zal
geprobeerd worden om de basis-fotosyntheseberekeningen voor beide programma's gelijk te maken zodat het toekomstig onderhoud vergemakkelijkt wordt.
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Verbetering van modellen voor onderzoek naar het functioneren van
gewassen en naar gewas/milieu-interacties
855
Projectleiding:
Medewerker(s):
Looptijd:

F.W.T. Penning deVries, D.W.G.van Kraalingen,
J.Goudriaan (LUW)
gastmedewerkers, M.C. Plentinger, W. Stol
1993-1994

Voortgegaan wordt met het ontwikkelen van generieke gewasgroeimodules. Verwacht wordt dat een eerste set modules dit jaar wordt afgerond en gedocumenteerd, en in FSE-2ter beschikking komt.
Alle gewasgroeimodules onder FSEen de vertaler FSTmaken voor input en output
gebruik van dezelfde procedures. Deze gestandaardiseerde procedures vormen samen de programmabibliotheek TTUTIL. Het gebruik van TTUTIL vereenvoudigt de
structuur van grote programma's en stroomlijnt het implementeren van nieuwe
modellen. Het onderhoud van TTUTIL door Rappoldt en Van Kraalingen isvoor 1994
bij dit project ondergebracht.
Mw. Luo Weihong (via SARP) zal een theoretische en experimentele basis leggen
voor haar sandwich-PhD over simulatie van dauwvorming en blad-nat.
De 'Concerted Action on Development of quantitative Methods for research on
Agricultural Systems and the Environment' (CAMASE) zal beginnen met een inventarisatie van Nederlandse modellen over gewasgroei, en een start maken met een
soortgelijke inventarisatie voor Engeland, Denemarken, Spanje en Frankrijk. Een
overzicht zal worden gepubliceerd. Een Simulation Newsletter voor geïnteresseerden van de European Society of Agronomy en anderen in Europa zal worden opgezet (4 nummers per jaar). Een workshop over standaardisatie van modellen zal worden georganiseerd in samenhang met de ESA-conferentie in Italië.
Bezien zal worden hoe de activiteiten van de themagroep 'Simulatie en systeemanalyse' kunnen worden aangepast aan de eisen van het nieuwe instituut en aan de
activiteiten van de onderzoekschool Produktie-ecologie.
Modelontwikkeling voor adviessystemen ter ondersteuning van
geïntegreerde onkruidbeheersing
787
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

BJ.Schnieders, L.A.P. Lotz
P.C. de Man
LUW-vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie, en
Plantenoecologie en Bodembiologie, PAGV
LNV-DWT
1990-1994

Vergroting van het kwantitatieve inzicht in de factoren die de gewas/onkruid-interactie bepalen is essentieel voor het ontwikkelen van adviessystemen ter ondersteuning van geïntegreerde onkruidbeheersing. Hiertoe wordt onderzoek verricht aan
157

PROGRAMMA 50

WERKPLAN 1994

een vollegrondsgroente met een niet gesloten gewasstructuur, waarin concurrentie
zicht voornamelijk afspeelt in de gewasrij. Witlof {Cichorium intybus L) wordt in
het onderzoek als modelgewas genomen. Getracht wordt de onderzoeksresultaten
te generaliseren voor andere vollegrondsgroente- en akkerbouwgewassen.
Het project wordt in de loop van het jaar afgerond. Er worden geen experimenten
uitgevoerd. De nog beschikbare tijd wordt besteed aan het rekenenen met de
gegevenssets, het voltooien van het simulatiemodel en het schrijven van wetenschappelijke artikelen ten behoeve van het proefschrift. Ook wordt een AB-DLOrapport gemaakt, waarin de verzamelde basisgegevens worden gepubliceerd.
Wetenschappelijke artikelen over de effecten van plantdichtheid, plantpositie en
opkomstdatum op de concurrentie tussen gewas en onkruid, alsmede over de effecten van teeltmaatregelen hierop, zijn in voorbereiding.
Vergroting van de toegankelijkheid van weersgegevens ten behoeve van
gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch onderzoek

839
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

W. Stol, D.W.G. van Kraalingen
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie
1992-1994

Binnen dit project vallen beheer en onderhoud van programmatuur en bestanden
met weersgegevens ten behoeve van gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch
onderzoek.
Rapportage over de gebruiksmogelijkheden van de gegevensbank en de daarin opgeslagen gegevens zal worden afgerond. Er zal een programma worden ontwikkeld
dat weersgegevens converteert naar gestandaardiseerde eenheden en de meetgegevens nadien controleert op onderlinge consistentie en overschrijding van
extreme waarden. Tevens zal programmatuur operationeel worden gemaakt die de
conversie van en naar het CLICOM-systeem van WMO mogelijk maakt. CLICOM zal
ook operationeel worden gemaakt, met behulp van het IRRI,ten behoeve van SARP
en andere projecten tesamen met CG-instellingen.
Het gegevensbestand zal verder aangevuld worden met nieuwe gegevens van het
meetstation Haarweg van de LUW-vakgroep Meteorologie.

158

WERKPLAN 1994

PROGRAMMA 50

Analyse en modellering van de stikstofdynamiek in bodem en plant van
geïrrigeerde rijstvelden
802
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

N.C. Stutterheim (AIO), H.F.M,ten Berge, H.van
Keulen, R.Rabbinge (LUW)
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie,
LECSA/INRA (Montpellier, Frankrijk)
INRA,EU
1990-1994

Er wordt gewerkt aan publikaties over ammoniakvervluchtiging uit geïrrigeerde
rijstvelden. Het accent ligt daarbij op het vergelijken van de ammoniakemissie uit
irrigatiewater en gemeten ammoniakprofielen boven het gewas. Het eerste proces
issterk afhankelijk van de fysisch-chemische karakteristieken van het irrigatiewater,
terwijl profielen sterk beïnvloed worden door meteorologische grootheden zoals
windsnelheid en luchttemperatuur. Uiteindelijk wordt een relatief simpel model
opgesteld waarmee de ammoniakemissie uit irrigatiewater berekend kan worden
aan de hand van een beperkte set inputgegevens.
De relatie tussen stikstoftoediening en de hoeveelheid van deze stikstof die opgenomen wordt door het gewas blijkt sterk af te hangen van initiële bodemvruchtbaarheid en specifieke bodemeigenschappen. Aan de hand van meetgegevens en
literatuuronderzoek zal voor de toediening/opname-relatie de afhankelijkheid van
en gevoeligheid voor diverse bodemkarakteristieken geïnventariseerd worden teneinde deze relatie te kunnen kwantificeren bij een gegeven set bodemgegevens.
Deelonderwerpen behandeld gedurende dit project worden gebruikt om tot een Nbalans van een rijstveld te komen.
Geplande publikaties:
N.C. Stutterheim, J.M. Barbier & Nougaredes. The efficiency of fertilizer nitrogen in
irrigated, direct seeded rice (0. sativa L.) in Europe. For Fertilizer Research.
N.V. Stutterheim & J.M. Barbier. Growth and yield formation of irrigated, direct
seeded rice (O. sativa L) as determined by nitrogen uptake. For Field Crops
Research.
N.C. Stutterheim. Modelling of ammonia volatilization from irrigated rice fields,
considering floodwater chemistry and physics of the atmospheric surface layer'.
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Toepassing van gewas- en bodemmodellen voor onderzoek naar duurzame
plantaardige produktiesystemen, met name in ontwikkelingslanden
856
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

H.van Keulen, F.W.T. Penning de Vries, R. Rabbinge
(LUW)
P.Bindraban, ad hoc gastmedewerkers
LUW-vakgroep Tropische Plantenteelt1993-1996

Een publikatie zal worden afgerond van onderzoek dat afgelopen jaar op het
CIMMYT werd uitgevoerd betreffende lange-termijndynamiek van C, N, Pen K in
bodems in verschillende managementsituaties. Het ontwikkelde model maakt
'duurzaamheid' een meer kwantitatief begrip.
Gewasgroeimodellen zullen worden aangepast en toegepast voor agro-ecologische
zonering van tarwe in ontwikkelingslanden (proefschrift). Een eerste publikatie
wordt afgesloten.
Een bijdrage zal worden geleverd aan het International Consortium for Application
of Systems Analysis (ICASA) door mede vorm te geven de organisatie en projectopdrachten voor te bereiden, zoals het Rice-Wheat-Environment project (met IRRI,
CIMMYT, India) en een studie Ground for Choices-Tamil Nadu.
Toepassing van de continuümmechanica in de plantkunde
1160
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

P.A.C. Raats
LUW,Vakgroep Wiskunde
1994-1998

Dit project zal begin 1994 in detail worden geformuleerd. In het onderzoek ligt de
nadruk op het ontwikkelen van de theorie.
In de internationale literatuur kreeg de morfogenese van weefsels van planten
recent veel aandacht, met name ook voor ondergrondse delen (wortels, stengels
van kiemplanten, etc). De continuümmechanica biedt de basis voor een uniforme
behandeling van bepaalde aspecten.
Als voortzetting op het eind 1993 afgesloten project IB 472, zal in 1994 in het
bijzonder aandacht besteed worden aan de mechanica van penetratie van grond
door wortels en bodemdieren. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:
- analysevan kinematica van groeiende wortels en bewegende bodemdieren;
- analyse van krachten die perforerende wortels en bodemdieren uitoefenen op
de omringende grond;
- analyse van krachten en vervormingen in de grond rondom perforerende wortels
en bodemdieren, onder ander in afhankelijkheid van de aard, de
volumedichtheid en het watergehalte van de grond.
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Statistischeondersteuning vanhet onderzoek
771
Projectleiding:
Samenwerking met:
Looptijd:

J.C.M. Withagen,M.J.W.Jansen(GLW)
GLW(groepLandbouwwiskundeDLO)
1989-1995

Aandevolgende punten zalworden gewerkt:
- Ondersteuning van onderzoekers bij de statistische kanten van onderzoeksplanning.
- Ondersteuning van onderzoekers bij de statistische kanten van de analyse en
rapportagevanonderzoeksresultaten.
- Scholing van onderzoekers door cursussen over lineaire regressie, niet-lineaire
regressieofvariant-analyse (metGENSTAT).
- Software voor speciale statistische welke op het AB-DLO veel voorkomen
(Genstatof Fortran).
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Effecten van klimaatverandering en
luchtverontreiniging op plantaardige
produktie, landgebruik en natuurlijke
ecosystemen

Werktitel:
Klimaatverandering, landbouw en natuur
Programmaleider(s):
dr. S.C.van de Geijn (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO,SC-DLO,IBN-DLO
Aanvangsjaar:
1990
Eindjaar:
1994
Samenvatting
Produktiviteit en stabiliteit van landbouwsystemen en natuurlijke ecosystemen hebben een directe relatie met deverwachte mondiale verandering van het klimaat, die
het gevolg kan zijn van het versterkt broeikaseffect door stijging van de concentratie van C0 2 en andere sporengassen. Daarnaast hebben het landgebruik en de produktiviteit van de biota (bodem en begroeiing) een sterke koppeling met de mondiale stofkringlopen. Het onderzoek richt zich daarom op de gevolgen van klimaatveranderingen (C0 2 -concentratie, temperatuur, neerslag en zeespiegelstijging) voor
fysiologische processen op plant- en gewasniveau, de produktiviteit van landbouwgewassen en de relaties binnen, en stabiliteit van de ecosystemen en op de terugkoppelingen naar stofkringlopen als gevolg van veranderde primaire produktie,
bodemprocessen en landgebruik. Naast de aandacht voor effecten wordt de aard en
omvang van de bronnen van sporengassen, zoals N 2 0 bestudeerd. In 1994wordt in
dit programma ook het onderzoek opgenomen naar de werkingsmechanismen en
de (directe) effecten van luchtverontreiniging op planten en (bos)ecosystemen
(voorheen programma 136-CABO), al dan niet in combinatie met verhoogde C0 2 concentraties.
Aanleiding
Aanleiding tot het programma isde toegenomen bezorgdheid, dat de wereldwijde
stijging van de concentraties aan broeikasgassen (C0 2 , CH4, CFK's, N 2 0) het klimaat
op mondiale en regionale schaal ingrijpend zal gaan beïnvloeden. Ondanks internationale afspraken met betrekking tot een beperking van emissies wordt verwacht
dat de stijging zich, mogelijk zelfs versneld, tot ver in de volgende eeuw voort zal
zetten. De snelheid van een eventuele hieraan gekoppelde temperatuurstijging en
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overige veranderingen in het klimaat zal in grote mate bepalend zijn voor het uiteindelijk effect op landbouw en natuur en op de samenleving als geheel.
Veranderingen en aanpassingen in complexe systemen vergen tijd en deze processen zullen voor (semi-)natuurlijke ecosystemen trager verlopen dan voor agro-ecosystemen. Zo zullen bossen en vegetaties met een lange levenscyclus naar verwachting sterker onder druk komen te staan dan intensief gebruikte landbouwgronden.
Ook de stijging van de zeespiegel wordt in verband hiermee als een bedreiging gezien voor de ecosystemen van de platen, kwelders en slikken (Wadden en Zeeuwse
eilanden).
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 de regionalisering
van klimaatveranderingsscenario's is nog onvoldoende voortgang geboekt. Dit
heeft tot gevolg dat verkenningen van mogelijke gevolgen gebaseerd moeten worden op een aantal standaard-scenario's, en daardoor het karakter krijgen van een
'gevoeligheidsanalyse'. Gedetailleerde informatie is echter essentieel voor effectenstudies op het gebied van landbouw en kwetsbare natuurlijke ecosystemen.
Het isdaarom duidelijk dat het onderzoek aan het mondiale klimaatsysteem als zodanig zich dient te richten op het verkleinen van onzekerheden in de voorspelling
van klimaatveranderingen en op verfijning ervan naar de regionale schaal. Het
onderzoek met grootschalige klimaatmodellen maakt echter geen onderdeel uit van
dit programma. Wel wordt aan het onderzoek in internationaal verband naar de
koppeling van atmosfeer en landoppervlak op regionale schaal deelgenomen.
Daarbij ligt het accent op de uitwisseling vanwarmte en vocht (energiestromen).
Het programma wordt voor ruim de helft uit LNV-middelen gefinancierd.
Doel
De doelstelling van het programma isom kennis en inzicht te verkrijgen over:
- energiestromen tussen het begroeide landoppervlak en de atmosfeer;
- emissies van N 2 0 en uitwisseling en opslag van C0 2 door de begroeiing (bos,
vegetatie), of via het bodemsysteem alsfunctie van het landgebruik;
- effecten van de stijging van de atmosferische C0 2 -concentratie op gewassen en
vegetaties;
- de risico's van geprojecteerde klimaatveranderingen en zeespiegelstijging voor
de landbouwproduktie;
- de risico's van geprojecteerde klimaatveranderingen en/of zeespiegelstijging
voor natuurlijke ecosystemen, met name bossen, ecosystemen op schrale zandgronden en in het Waddengebied;
- mogelijke effecten van niet-verzurende luchtverontreinigingscomponenten op
planten en ecosystemen.
Ook wordt een eerste verkenning verricht van interacties van de effecten van C0 2 verrijking met de werking van luchtverontreinigingscomponenten. Daarbij is de
doelstelling een eerste inschatting te krijgen van de noodzaak om grenswaarden
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voor de luchtkwaliteit te bepalen, en vast te stellen hoe gevoelig deze zijn voor
eventueel optredende klimaatverandering.
Het inzicht in de achtergrond van regionale verschillen in klimaat en de invloed
hierop van het landgebruik zal bij kunnen dragen aan een realistische vertaling van
gegevens naar regionale klimaatscenario's.
Hergroei van gras (Lolium perenne) na een winterperiode en na maaien: rol
van actuele fotosynthese en nutriënten-opname versus remobilisatie van
reserves onder C0 2 -verrijking

852
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

F.H.M.Ammerlaan, P.Dijkstra, A.H.C.M. Schapendonk,
S.C.van de Geijn,AJ.C.de Visser
A.J.Monster, J. Groenwold, M.J.H.Jansen
Internationale partners van he EU-Environment-project
(CROPCHANGE).CPRO-DLO
EU-Environment Program, DGXII
1992-1994

Als onderdeel van het EU-programma CROPCHANGE wordt in dit project onderzoek
gedaan naar effecten van verhoging van de atmosferische C0 2 -concentratie op de
hergroei van Engels raaigras (Lolium perenne). Het onderzoek richt zich op processenbetrokken bij C-en N-huishouding in de plant.
Erwordt uitgegegaan van de volgende hypothese: koolstof in het hergroeide bladweefsel is afkomstig van (actuele) fotosynthese of van remobilisatie van C-reserves.
Analoog hieraan wordt aangenomen dat stikstof afkomstig is van (actuele) N-opname of van remobilisatie van N-reserves. Verwacht wordt dat onder omstandigheden met een verhoogde C0 2 -concentratie verschuivingen optreden in de bijdrage
van fotosynthese/remobilisatie-C-reserves en N-opname/remobilisatie-N-reserves aan
hergroeiend weefsel. Het doel van het onderzoek is de processen achter deze verschuiving te kwantificeren.
Experimenten vinden plaats op gewas-, plant- en blad-niveau.
In experimenten met 'Open Top Kamers' (OTC's) worden effecten van een meerjarige blootstelling aan verhoogde C0 2 -concentraties op de bovengrondse produktie van een gewas Engels raaigras bestudeerd.
In het rhizotron wordt eveneens een meerjarig experiment uitgevoerd waarbij de
invloed van C0 2 -verhoging op de koolstofbalans, wortelgroeidynamiek en nutriëntenbalans bestudeerd wordt.
Naast de veldexperimenten in de OTC's en in het rhizolab worden er kortdurende
experimenten uitgevoerd onder 'laboratorium'-condities: in de kas worden grasplanten opgekweekt op voedingsoplossing en bij verschillende C0 2 -concentraties.
Na knippen vindt hergroei plaats onder volledig geconditioneerde condities, waarbij processen als fotosynthese en respiratie continu en nauwkeurig worden gemeten. Daarnaast worden 'labelings'-experimenten uitgevoerd met de stabiele isotopen 13C en 15N om de bijdrage van verschillende bronnen aan hergroei te kunnen
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kwantificeren. Opgedane kennis uit deze experimenten zal worden geïncorporeerd
in gewas-groeimodellen.
In de loop van 1994 zullen voorlopige onderzoeksresultaten van het OTC- en het
'laboratorium'-onderzoek gepresenteerd worden tijdens bijeenkomsten van CROPCHANGE (januari 1994). Het schrijvenvan wetenschappelijke publikaties iseind 1994
gepland.
Effecten van klimaatsveranderingen op de stikstof- en koolstofhuishouding van voedselarme oecosystemen
845
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W J . Arp, F.Berendse (LUW)
W. Snijders
Participanten CLIMEX
EU-Environment
1992-1994

In het kader van het CLIMEX-programma, dat door de EUwordt gefinancierd, wordt
onderzocht wat de effecten zijn van een verhoogde temperatuur en verhoogde
C0 2 -concentratie op planten van voedselarme oecosystemen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in een taiga-oecosysteem in Noorwegen, en richt zich vooral op de veranderingen in de stikstof- en koolstofkringloop van struikheide en blauwe bosbes.
Hiertoe worden op verschillende tijdstippen metingen uitgevoerd aan de groei van
boven- en ondergrondse plantedelen, en wordt de chemische samenstelling (onder
andere het gehalte van N, C, lignine, cellulose en zetmeel) bepaald. Begin 1994
wordt de behandeling gestart met de verhoging van de C0 2 -concentratie en de
temperatuur in een deel van de vegetatie. Tevens zal dan worden gestart met een
'soilheating'-experiment in een ander deel van het gebied. In 1994 zullen groei en
chemische samenstelling van deze planten gemeten worden bij de verschillende
behandelingen. Deze metingen zullen vergeleken worden met de basisgegevens die
in 1993 zijn verzameld.
In aanvullende kasexperimenten zal een meer gedetailleerde analyse gemaakt worden van de afzonderlijke effecten van verhoogde C0 2 -concentratie en een verhoogde temperatuur op koolstof- en stikstof-turnover in de plant.
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De interactie tussen atmosferische C0 2 -concentratie, temperatuur en omgevingsfactoren met betrekking tot fotosynthese, assimilatendistributie
en ontwikkelingsritme bij landbouwgewassen
783
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.Dijkstra,A.H.C.M. Schapendonk, S.C.van de Geijn,
J. Goudriaan (LUW)
J.Groenwold, MJ.H. Jansen
LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie, VUAvakgroep Ecologie en Ecotoxicologie
NOP-MLK (VROM)
1990-1994

De effecten van verhoogde atmosferische C0 2 -concentraties op de fysiologische
processen in een drietal landbouwgewassen worden in een veldsituatie en in detailexperimenten bestudeerd. Dit project wordt dit jaar afgerond. DeOpen Top Kamers
(OTC's) voor veldbegassingsexperimenten zullen in het seizoen 1993/1994 worden
gebruikt om voor het tweede achtereenvolgende jaar de reactie van drie landbouwgewassen op een verhoging van de C0 2 -concentratie onder veldomstandigheden te
bestuderen. Aanvullend zullen tussentijdse oogsten van wintertarwe een beeld
geven van het effect van C0 2 -concentratie op de groei, allocatie van drogestof en
van een eventuele ophoping van koolhydraten, waarbij de nadruk zal liggen op de
winterperiode, de periode van het versnellen van de groei in het vroege voorjaar,
en de rol van (re)mobilisatie van reservestoffen hierbij.
Ook zal een kasexperiment worden uitgevoerd waarbij fotosynthesekarakteristieken
en verschuivingen in het allocatie patroon op bladniveau zullen worden waargenomen bij veldboon, wintertarwe en aardappel (zie ook project 829).
Verder zal in 1994veel tijd worden besteed aan het uitwerken en publiceren van de
gegevens die zijn verzameld de afgelopen drie jaar.
Detoxificatie van NH y : fysiologische onderbouwing van effectwaarden
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

5015
Th.A. Dueck, L.Jvan der Eerden, B.van Hove (LUW)
J. Elderson
LUW-vakgroep Luchtkwaliteit
Additioneel Programma Verzuringsonderzoek (APV III)
1992-1994

Het project is er op gericht bouwstenen aan te leveren voor een verbeterde
schatting van effecten van ammoniak en combinaties van stressfactoren op de
Douglasspar en grove den. Via FORGRO 3.3 is in het APV II een deel van de directe,
korte-termijneffecten van S0 2 en 0 3 zonder additionele stressfactoren op de biomassaproduktie van Douglasspar gekwantificeerd. Lange-termijneffecten en effecten van ammoniak zijn via FORGROop dit moment nog moeilijk te simuleren omdat
veel basale gegevens ontbreken.
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In dit project, begonnen in 1993, zullen metingen aan Douglasspar worden gedaan
waarvan de resultaten geschikt zijn om in FORGRO en DAS in te bouwen. Ter aanvulling worden ook metingen verricht die goede indicatoren zijn voor combinatiestress of stressgevoeligheid (grove den en Douglasspar). Ook is het de bedoeling
vergelijkingen uit te voeren met metingen die in Speuld plaatsvinden (project 865).
Daarbij wordt vooral gedacht aan het meten van parameters, waarvan in het begassingsonderzoek isaangetoond dat het goede indicatoren zijn voor het detoxificatievermogen van ammoniak (glutaminesynthetase-activiteit, aminozuren, eiwitten en
ammonium).
Het doel van dit project is te komen t o t verdere onderbouwing van effectgrenswaarden voor ammoniak, zowel met betrekking tot detoxificatie als met betrekking
tot secundaire effecten als gevolg van stikstofdepositie (bijvoorbeeld de relevantie
van de 1,8% N in naalden als grenswaarde voor stressgevoeligheid). Daartoe zijn
gedurende een jaar, vanaf augustus 1992, grove den en Douglasspar geladen met
stikstof in verschillende verhoudingen tot de overige macronutriënten en zal de relatie van deze verhoudingen met de gevoeligheid voor droogte en vorst gemeten
worden. Met metingen aan begaste bomen zal worden getracht onder gecontroleerde klimaatsomstandigheden de invloed van temperatuur op de opname van
NH 3 , op het detoxificatiemechanisme van NH3 en de invloed van NH 3 en 0 3 op de
fotosynthese en waterhuishouding vast te stellen. Experimenten in Open Top Kamers (OTC's) moeten een beeld geven van de invloed van beide gassen, alleen en in
combinatie, op de water- en mineralenhuishouding en de fotosynthese onder semiveld omstandigheden. De begassing omvat twee groeiseizoenen, waarbij de metingen vooral in voorjaar en zomer van 1994 uitgevoerd zullen worden, gevolgd door
een destructieve oogst in september.
De resultaten van de experimenten, uitgevoerd in het kader van een EU-project
(project STEP-CT90-0044) en het APV H-programma op het gebied van de effecten
van ammoniak en ozon op de fysiologie van grove den en beuk zullen verwerkt
worden in vier tot zeven publikaties.
Consultancy in verband met effecten van luchtverontreiniging op planten
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):

Looptijd:

3000
LJ.van der Eerden,A.J. van Alfen
C.J.van Dijk, A.E.G.Tonneijck
Diverse w.o. Bureau HasKoning, Kema e.a.
Aluminiumfabriek Delfzijl, Dupont de Nemours
(Dordrecht), Hoogovens (Umuiden), AVI (Alkmaar),EU,
e.a.
1991-1994

Op grond van de in het luchtverontreinigingsonderzoek opgebouwde expertise
wordt bijgedragen aan monitoring van blootstelling en vaststellen van schade door
luchtvertontreinigingscomponenten rond belangrijke emissiebronnen. De biomonitoringprojecten rondom Aluminiumfabriek Delfzijl, Dupont de Nemours
_
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Dordrecht, PPG Hoogezand, en op enkele locaties in de provincie Groningen en
waarschijnlijk ook AVI Alkmaar zullen in ongewijzigde vorm worden voortgezet. In
deze projecten speelt de monitoring van fluoride-verontreiniging een hoofdrol.
Rondom de AVI wordt ook aan andere vormen van luchtverontreiniging aandacht
besteed. Mogelijk komt er een nieuw monitoringproject bij in de provincie ZuidHolland (opdrachtgever Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond). Daarnaast zullen
naar verwachting enkele kleinere desk-studies en andere incidentele consultancywerkzaamheden uitgevoerd worden.
Overwogen wordt om een vakbladpublikatie te maken (Van der Eerden & Van Dijk)
van een rapport over normstelling voor fluoriden dat in opdracht van VROM is geschreven.
In het kader van een samenwerking tussen de EUen Pakistan wordt begeleiding gegeven aan een biomonitoring-project in Lahore. Dit wordt in het eerste kwartaal
van 1994 afgerond. Er is een projectvoorstel (1994-1996) geformuleerd waarin een
follow-up aan deze vorm van dienstverlening wordt gegeven in de vorm van een
onderzoeksproject. Externe financiering isaangevraagd.
Effecten van NH y en 0 3 op grove den, beuk en heidevegetaties
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Looptijd:

4016
LJ. van der Eerden,Th.A. Dueck
A.W.N. Kooijman
LUW-vakgroep Luchtkwaliteit, RUG-vakgroep Plantenfysiologie, KEMA
1989-1994

Effecten van combinaties van stress door luchtverontreinigingscomponenten
vormen een belangrijke leemte in onze kennis. Dit project geeft een aanzet tot het
opvullen daarvan. In 1994 zal een experiment worden gedaan met jonge
beukebomen. Daarnaast zullen één of enkele andere plantesoorten gebruikt
worden waarvan verwacht wordt dat ze een eenduidige en goed meetbare respons
op de behandeling vertonen. De planten worden gedurende ongeveer acht weken
onder geconditioneerde omstandigheden begast met 0 3 , NH3, C0 2 en combinaties.
Het experiment is een herhaling van een experiment in 1993. Water- en stikstofbenutting, bladbeschadiging en biomassaproduktie staan in dit experiment
centraal.
Er liggen twee projectvoorstellen bij de EU. Eén gaat over de evaluatie van herstelprocessen na vermindering van de NH3-emissie (een voorstel om dit project uit te
breiden ligt bij VROM). Een ander projectvoorstel gaat over effecten van combinaties van C0 2 , 0 3 , NH3, N 0 2 en NO (een complementair projectvoorstel zal worden
voorbereid met de bedoeling deze in dienen bij het NOP-MLK). In het geval dat een
of meerdere van deze projectvoorstellen gehonoreerd wordt zal dit ten koste gaan
van het hierboven beschreven begassingsexperiment.
In 1994 wordt het project afgerond. Een nieuw project zal worden geformuleerd
dat hierop voortbouwt.
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M. Perez-Soba is in de laatste fase van haar promotie-onderzoek (promotor P.
Kuiper; RUG).Gewerkt wordt aan de afronding van twee of drie gemeenschappelijke publikaties. Erzijn contacten gelegd met het ministerie van VROM om een 'postdoc'-project te starten,waarbij naast NH 3 ook NO en N 0 2 aandacht krijgen.
Verder zullen twee publikaties worden afgewerkt:
Th. Bacic, LJ. van der Eerden, & P. Baas: Recrystallization of epicuticular wax of
fumigated and unfumigated needles of Pinussylvestris.
W. Jarosz, L.J.van der Eerden &J. Elderson: Response of Trifoliumä subterraneum to
C0 2 , 0 3 and NH 3 , singly and in combination.
De verdeling van koolstof over plant- en bodemcompartimenten tijdens de
groei van meerjarige planten bij een verhoogd C0 2 -gehalte in de
atmosfeer
8505
Projectleiding:
Medewerker(s):
Medefinancier(s):
Looptijd:

A. Gorissen
H.van de Beek,J.H.van Ginkel,A. Gorissen,
J.J.B. Keurentjes, A. deWaal, P.A. Zandt
NOP
1990-1994

Het terrestrische oecosysteem speelt een belangrijke rol in de koolstofcyclus, omdat
het zowel als 'source' en als 'sink' voor koolstof kan fungeren. Koolstof wordt via
fotosynthese vastgelegd in plantmateriaal en vervolgens getransporteerd naar de
bodem door middel van bladval en worteltumover. Daarnaast komt koolstof weer
vrij in de atmosfeer via respiratie van de plant en de bodem. Dit project beoogt een
beter begrip te krijgen van het effect van een verhoogd C0 2 -gehalte in de
atmosfeer op het transport van koolstof in meerjarige planten naar de bodem en
het effect op de dynamiek van de organische stof in de bodem. Deze informatie is
noodzakelijk om, met behulp van simulatiemodellen, uitspraken te doen over de rol
die terrestrische oecosystemen spelen in de mondiale koolstofcyclus.
Er zullen enkele ESPAS-experimenten worden uitgevoerd, samen met project 8508,
en qua opzet vergelijkbaar met de experimenten uit 1993. Nu worden oudere
planten, die langer voorbehandeld zijn, gebruikt. Tevens zal onderzoek worden
gedaan naar decompositie en fractionering van (met 14C-gemerkte) organische stof
met behulp van de methode Meijboom/Hassink.
De uitkomsten van de ESPAS- en de decompositie-experimenten zullen worden
gebruikt in het model van Verberne om simulaties over langere termijn uit te
voeren.
Het TDR-vochtmeetsysteem zalverder worden ontwikkeld voor gebruik in de ESPASkolommen.
Beide ESPAS-programma's zullen naar behoefte verder aangepast worden.
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Aanpassing van gewassen en meerjarige vegetaties aan een veranderend
klimaat
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

8508
A. Gorissen
H.van de Beek,J.H.van Ginkel,A. Gorissen,
J.J.B. Keurentjes, A. deWaal, P.A. Zandt
AFRSC-Rothamsted Experimental Station (GB);AFRSCLong 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);CNRS-CEFE, Montpellier (F)
EU-Environment
1990-1994, verlenging aangevraagd 1995-1996

Het terrestrische oecosysteem speelt een belangrijke rol in de koolstofcyclus, omdat
het zowel als 'source' en als 'sink' voor koolstof kan fungeren. Koolstof wordt via
fotosynthese vastgelegd in plantmateriaal en vervolgens getransporteerd naar de
bodem door middel van bladval en worteltumover. Daarnaast komt koolstof weer
vrij in de atmosfeer via respiratie van de plant en de bodem. Dit project beoogt een
beter begrip te krijgen van het effect van een verhoogd C0 2 -gehalte in de
atmosfeer op de opname van koolstof door meerjarige planten, het transport van
koolstof naar de bodem en het effect op de dynamiek van de bodem-organische
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 C0 2 gehalte in de atmosfeer speelt in de koolstof- en stikstofcyclus in oecosystemen met
meerjarige planten.
In samenhang met project 8505 zal een aantal ESPAS-experimenten worden
uitgevoerd met grassen.
De plannen voor 1994 met betrekking tot de groeitunnels zijn in grote lijnen een
voortzetting van de hierboven beschreven experimenten. In het voorjaar zal een
aantal onbeplante potten in de groeitunnels worden beplant en in het najaar zal
een tweede oogst plaatsvinden, identiek aan de eerste oogst in 1993.
De invloed van drogen/bevochtigen en vriezen/dooien op decompositie en fractionering van (met 14C en 15N gelabeld) bladmateriaal van Engels raaigras zal worden
bestudeerd. Ook de invloed van de bodemstructuur op decompositie van plantmateriaal wordt onderzocht bij 'structuurloos' gemaakte grond en controle-grond.
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Bos-oecosystemen en effecten van bodemtemperatuurverhoging
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

1168
P.J. Kuikman
A. Gorissen,J.H.van Ginkel, vacature
UvA (coördinatie: Fysische Geografie) en diverse
partners in Nederland, Denemarken, Engeland, Zweden
en Noorwegen
EU-Environment (ingediend juli 1993)
1994-1995

Het doel van dit project is de bepaling van de koolstofverdeling binnen de plant
(naaldbomen), inclusief de wortels, en bodem alsfunctie van temperatuurstijging in
de atmosfeer en de bodem. Onder veldomstandigheden wordt door diverse partners in bossen uitsluitend bodemverwarming toegepast. In klimaatkamers binnen
het AB-DLO kan het effect van uitsluitend bodemverwarming en gecombineerde
atmosfeer-en bodemverwarming op de turnover van wortels, de bodem/wortelrespiratie, worden bepaald.
Na goedkeuring door de EU worden voorbereidende werkzaamheden met naaldbomen uitgevoerd. Deze bestaan uit het op kolommen zetten en verder kweken bij
normaal en verhoogd atmosferisch C0 2 -gehalte van ruim 100 naaldbomen.
De bomen worden gekweekt op twee of drie grondsoorten die worden gehaald op
de veldlokaties van het programma. In 1995 zullen deze bomen bij verschillende
bodemtemperaturen in de ESPAS worden geïncubeerd om de veranderingen in
koolstofverdeling te bepalen die optreden bij temperatuurverhoging van de bodem
alleen, versus temperatuurverhoging van bodem en atmosfeer, eventueel gekoppeld aan twee concentraties van C0 2 in de atmosfeer.
Kwantificering van koolstoffluxen in grasland
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

1070-8506
P.J. Kuikman
J.Swinnen, A.G.Jansen, M.C.J.Triepels, M.F. Wolters
LUW-vakgroep Theoretische Productie-ecologie; ECN,
Petten; KEMA, Arnhem; PR,Lelystad
NOP
1992-1994

Terrestrische oecosystemen vormen een belangrijke schakel in de mondiale
koolstofcyclus. De hoeveelheid koolstof in vegetatie en bodem bedraagt naar
schatting 2000 Pg C en de jaarlijkse flux tussen plant en bodem enerzijds en
atmosfeer anderzijds beloopt 100 Pg C. De aanvoer van C uit de atmosfeer naar
terrestrische oecosystemen geschiedt via fotosynthese. Via uitscheiding uit levende
wortels en wortelsterfte (rizodepositie) komt C in organische verbindingen in de
bodem terecht. Daar worden deze verbindingen omgezet door bodemmicroorganismen. Afbraak van organische stof in de bodem en respiratie door de
_
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vegetatie zijn de belangrijkste processen die bijdragen aan de vorming van C0 2 in
terrestrische oecosystemen. Als gevolg van een hogere primaire produktie bij een
verhoogd atmosferische C0 2 -gehalte neemt naar verwachting ook de aanvoer van
organische stof naar de bodem toe en beïnvloedt via microbiële omzettingen ook
de mineralisatie van stikstof. Dit project beoogt de C0 2 -flux tussen atmosfeer en
een aantal bodemtypen met grasland gedurende een seizoen onder veldomstandigheden te kwantificeren.
Bepaling van de verdeling van assimilaten in plant en bodem na pulse-labelling van
grassen op de Waiboerhoeve (Lelystad)
Van januari tot september wordt het tweejarige experiment voortgezet volgens
projectomschrijving met eventuele aanpassingen in de proefopzet die voortvloeien
uit de gegevens van 1992/93.
Op een locatie op het instituut wordt één- tot driemaal pulse-labelling uitgevoerd
in grassen op verschillende bodemtypes ter vergelijking van de koolstoffluxen.
Kolommen met een aantal grondsoorten die representatief zijn voor graslanden in
Nederland worden gestoken en geïncubeerd op dezelfde locatie om zo omgevingsfactoren (temperatuur, regenval, licht) gelijk te houden.
Afbraaksnelheid vanintacte wortelstelsels en vorming bodem-organische stof
In de eerste helft van 1994 zullen grassen worden gekweekt in de ESPAS onder
respectievelijk reguliere en minimale stikstofbemesting bij uniforme labelling met
14
C. Na labelling en oogst worden de kolommen in plakjes gesneden; een deel van
deze plakjes wordt gebruikt ter bepaling van de hoeveelheid wortels en een ander
deel wordt in beplante, ongelabelde kolommen ingepast om afbraak te bestuderen.
Indien mogelijk wordt 15 N toegepast om de mineralisatie van organische stikstof te
analyseren.
Tijdens dit experiment zal met behulp van fractioneringstechnieken de microbiële
omzetting van wortels worden vervolgd. De hypothese luidt dat gedurende de
afbraak de 14C meer en meer in 'zwaardere' fracties voorkomt als microbieel
produkt. In samenwerking met ECNworden, indien mogelijk, specifieke microbiële
Produkten geanalyseerd (bijvoorbeeld verhouding pentosen/hexosen).
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Onderzoek naar de effecten van C0 2 -verrijking en temperatuursverhoging
van de atmosfeer op een compleet bebost stroomgebied: bodemfaunaeffecten
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

1059
M. Vreeken-Buijs
G.van der Boom,W. Willems
LUW-vakgroep Terrestrische Oecologie (Brussaard);
Norwegian Institute for Water Research (N); Institute of
Hydrology (UK); Universität Bayreuth (G); University of
Sheffield (UK)
EU-Milieuprogramma
t/m 1994

Het doel van het project is om de bijdrage van de bodemfauna aan de afbraak van
organische stof, de mineralisatie van stikstof en de stikstofopname door jonge
boompjes te onderzoeken in relatie t o t verhoogde C0 2 -concentraties en temperatuur. In 1994 zal een aantal kas- en klimaatkamerexperimenten worden uitgevoerd
waarin bij twee niveausvan C0 2 -concentratie en twee temperatuur-regimes bodemfauna, organische-stofafbraak en stikstofmineralisatie zalworden geanalyseerd.
Langetermijneffecten van verhoogde C0 2 -concentratie op de fotosynthesecapaciteit en assimilatenbenutting
829
Projectleiding:
A.H.C.M. Schapendonk, P. Dijkstra
Medewerker(s):
CS. Pot
Medefinancier(s):
VROM-RIVM
Looptijd:
1992-1994
De lange-termijnaanpassing of acclimatisatie aan verhoogde C0 2 -concentraties
wordt op procesniveau onderzocht. De resultaten van de kasproeven die in 1993
zijn verricht, zullen worden uitgewerkt. Deze experimenten hadden betrekking op
de eventuele fotosynthese-acclimatie van veldboon bij een verhoogde C0 2 -concentratie. Het doel was om veranderingen in het fotosynthese-apparaat te traceren en
om kwantitatieve uitspraken te doen over het relatieve aandeel van de fotosynthese
en de respiratie aan de gewijzigde drogestofproduktie. In 1994 zullen soortgelijke
kasproeven bij aardappel en tarwe worden uitgevoerd. De fotosynthesemetingen
zullen plaatsvinden in Cel 9.
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Voorstudie naar de effecten van microverontreinigingen uit de lucht op
planten
866
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.E.G.Tonneijck
CJ.van Dijk
RIVM, LUW-vakgroep Luchtkwaliteit
VROM, RIVM
1993-1994

Binnen het project 'Integrale Normstelling Stoffen' van het Ministerie van VROM
dienen op elkaar afgestemde normen voor de milieukwaliteit van bodem, water en
lucht te worden geformuleerd. Op dit moment ontbreekt met name informatie over
de invloed van niet-verzurende luchtverontreiniging op planten en ecosystemen. De
vraag isof voor deze stoffen effectgegevens met betrekking tot planten experimenteel moeten worden gegenereerd of dat meer algemene principes toepasbaar zijn.
In opdracht van VROM iseen voorstudie afgerond met als centrale vraag of het zinvol isontbrekende gegevensvoor het effect van deze luchtverontreinigende stoffen
op planten te bepalen en zo ja, welke toetsen daarvoor dan gehanteerd moeten
worden. Enige tijd zal besteed worden aan een mogelijke follow-up en aan het
voorbereiden van een publikatie.
In opdracht van het RIVM zal een literatuurstudie worden uitgevoerd naar de fytotoxiciteit van ethyleen. Met betrekking tot de luchtkwaliteit zullen maximaal toelaatbare risiconiveaus worden afgeleid en zal de waarde van deze niveaus voor de
veldsituatie worden aangegeven. De resultaten zullen worden gepubliceerd.
Interacties tussen ozon en zwaktepathogenen (Botrytis/Sclerotinia spp.) bij
het veroorzaken van beschadigingen op boon {Phaseolus vulgaris)
5005
Projectleiding:
A.E.G.Tonneijck
Medewerker(s):
C.J.van Dijk
Looptijd:
1988-1994
De mate waarin en wijze waarop blootstelling aan luchtverontreiniging (0 3 ) de
aantasting van planten door zwaktepathogenen versterkt, is onderwerp van studie
in dit project. Gegevens uit laboratoriumbegassingen wezen uit dat chronische
blootstellingen aan realistische concentraties van ozon bladbeschadiging, groei en
opbrengstreductie bij boon (Phaseolus vulgaris L.) veroorzaakten zonder dat de
vatbaarheid voor Botrytis cinerea werd verhoogd. In 1993 werd ter toetsing een
laatste experiment onder buitenluchtomstandigheden (Open Top Kamers, OTC's)
uitgevoerd waarbij de invloed van verschillende concentraties van ozon en
ammoniak alsmede van de combinaties ervan op de groei en produktie van boon
werd vastgesteld. Eveneens is hierbij het effect van ozon op de vatbaarheid voor
Botrytis cinerea bepaald door tijdens de bloeifase bladeren te inoculeren met
conidia en mycelium van deze schimmel.
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De experimentele gegevens zullen verder worden geanalyseerd en in publikaties
worden vastgelegd: (1) laboratoriumexperimenten over de invloed van chronische
aanwezigheid van ozon op groei en produktie bij twee cultivars, (2) relatie tusen
blootstelling aan ozon, al of niet in combinatie met ammoniak, en groei en
produktie in experimenten in OTC's en (3) invloed van ozon op de vatbaarheid van
boon voor B.cinerea eveneens inOTC's.
Eenvervolgproject wordt ontwikkeld waarin (event.) geparticipeerd gaat worden in
het UNECE International Crops Programme. In dit programma worden gestandaardiseerd op locaties in verschillende landen planten van boon en/of ondergrondse
klaver (relatief ozon-gevoelige soorten) blootgesteld aan ozon in de omgevingslucht. Een deel van de planten wordt behandeld met een anti-oxidant (EDU).
De fysiologische evaluatie van de effecten van luchtverontreiniging,
droogte en minerale condities van bosbomen onder veldomstandigheden

865
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

A.E.G.Tonneijck, E.Steingröver (IBN-DLO)
A.W.N. Kooijman
IBN-DLO
Additioneel Programma Verzuringsonderzoek (APV III)
1992-1994

Effecten van luchtverontreiniging op bomen worden over het algemeen bestudeerd
door jonge bomen in Open Top Kamers (OTC's) bloot te stellen aan de verontreinigende component. Steeds weer komt de vraag terug wat de betekenis is van op
deze wijze gegenereerde gegevens voor de reactie van volwassen bomen in een
bos. Belangrijke aspecten hierbij zijn (1) de invloed van een OTC op de fysiologie
van de boom en (2) de invloed van de leeftijd van een boom op de gevoeligheid ervan voor luchtverontreiniging.
In het kader van APV III worden deze aspecten aan Douglasbomen in OTC's en in
een bosopstand bestudeerd in samenwerking met het IBN-DLO. Het onderzoek is in
1993 begonnen en bestaat uit de volgende langdurende behandelingen:
- Drie jaar oude bomen in drie behandelingen te Wageningen: buitenpiot,
ongefiltreerde OTC en gefiltreerde OTC (effect van OTC en effect van met name
ozon in de omgevingslucht);
- Op IBN-DLO locatie Speuld. Drie jaar (als in Wageningen) en 17 en 32 jaar oude
bomen onder heersende luchtverontreiniging (leeftijdsreeks).
In onderlinge samenhang worden periodiek gedurende de gehele looptijd van het
experiment metingen verricht met betrekking tot fotosynthese (gasuitwisseling,
chlorofylfluorescentie, chlorofylgehalte) en groei (lengtegroei, stamdiameter). Het
experiment eindigt na de zomer van 1994 met een destructieve oogst. In augustus
zullen de dan beschikbare gegevens in een rapport worden vastgelegd voor eindrapportage en een evaluatie van APV III.
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Duurzaam landgebruik envoedselvoorziening in ontwikkelingslanden

Werktitel:
Programmaleider(s):

Duurzame Produktiesystemen Ontwikkelingslanden
dr. H. Breman & prof.dr. F.W.T. Penning de Vries
(AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO, SC-DLO,LEI-DLO
Aanvangsjaar:
1991
Eindjaar:
1994
Samenvatting
Sociaal-economische en natuurlijke omgevingsfactoren leiden in veel ontwikkelingslanden tot een afnemende efficiëntie van de landbouwkundige produktie, tot
voedseltekorten en tot milieudegradatie. Drie clusters van activiteiten zijn gericht
op het ombuigen van deze neergaande spiraal: (1) onderzoek naar optimalisatie
van het gebruik van externe produktiemiddelen, (2) ontwikkelen van methoden
voor integratie van agro-ecologische en sociaal-economische analyses en (3) vergroten van de onderzoekcapaciteit in ontwikkelingslanden.
Aanleiding
Voedseltekorten en milieudegradatie in ontwikkelingslanden worden mede veroorzaakt door een lage efficiëntie van de landbouwkundige produktie. In het 'Westen'
blijken geen pasklare oplossingen voorhanden; de landbouwproblematiek verschilt
te veel, zowel door verschillen in het sociaal-economische als in het natuurlijke
milieu.
Relatieve overbevolking, armoede en onvoldoende concurrerende produktie van
voedsel en grondstoffen voor een duurzame ontwikkeling door onvoldoende economische macht zijn negatieve factoren van betekenis. In ontwikkelingslanden met
lage en/of onzekere neerslag en nutriëntenschaarste is er daardoor sprake van
noodgedwongen uitputting van natuurlijke hulpbronnen. In grote delen van de
humide tropen is inzet van externe produktiemiddelen al wel hoog, maar ze worden vaak inefficiënt aangewend, terwijl een aanzienlijke stijging van de voedselproduktie vereist wordt.
Door inefficiënt gebruik van externe produktiemiddelen en door directe uitputting
gaan natuurlijke hulpbronnen in omvang en kwaliteit achteruit, en loopt de oogstzekerheid en kwaliteit van landbouwgewassen terug. Deze ontwikkeling dient snel
een halt te worden toegeroepen: de kans om externe produktiemiddelen optimaal
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aan te wenden, ligt in de combinatie van een maximale recirculate met een maximale uitbating van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen.
De sociaal-economische dimensie van de problematiek weegt minstens zo zwaar als
de landbouwtechnische, terwijl geïntegreerd onderzoek op beide terreinen nog in
de kinderschoenen staat. Noch wetenschappelijk, noch qua middelen is het lokale
Landbouwkundig onderzoekapparaat alleen tegen deze problemen opgewassen.
Niet alleen de ontwikkeling van optimale en, ecologisch en economisch duurzame
produktiesystemen iseen vereiste, maar ook het verbeteren van de capaciteit en de
efficiëntie van het landbouwkundig onderzoek in ontwikkelingslanden.
Doel
Het lange-termijndoel is het verhogen van de efficiëntie van landbouwkundig
onderzoek in ontwikkelingslanden, en het ter beschikking stellen van methoden om
landbouwproduktiesystemen te identificeren die in een bepaalde streek en onder
expliciete sociaal-economische randvoorwaarden kunnen bestaan, waarbij materiële
en immateriële inputs en outputs zodanig kunnen worden vergeleken dat lokale
beleidsmakers gefundeerde keuzen voor plattelandsontwikkeling kunnen maken.
Voor de korte termijn brengt dat drie doelen met zich mee:
- Optimalisatie van de benutting van externe produktiemiddelen via een maximale
uitbating van het natuurlijke milieu. In relatie tot semi-aride gebieden in WestAfrika concentreert dit onderzoek zich op de meerwaarde van vlinderbloemigen,
meerjarige grassen en houtige gewassen voor intensieve voederproduktie, en op
optimalisatie van de benutting van voeders. In relatie tot op rijst gebaseerde
teeltsystemen in Zuidoost-Azië worden biotische en abiotische factoren met betrekking tot gewas,teeltsystemen en bodembeheer onderzocht.
- Versterken van de capaciteit van nationale landbouwkundige onderzoekinstellingen (NARC's) in diverse Zuidoostaziatische landen en in de Sahel (met name
Mali), via gezamenlijk onderzoek, via de introductie van kwantitatieve systeemanalytische methoden en via advisering.
- Ontwikkelen, testen en demonstreren van methoden voor het identificeren van
landgebruikssystemen, die bezien vanuit agro-ecologisch en sociaal-economisch
oogpunt respectievelijk duurzaam en haalbaar zijn. Het VF-Costa-Rica-programmavan de LUW en de projecten 'Production Soudano-Sahélienne' (PSS)en 'Etude
des Systèmes de Production Rurale (Mopti)' worden hiermee ondersteund.
Het programma wordt grotendeels extern gefinancierd.

178

WERKPLAN 1994

PROGRAMMA 110

Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt (SARP), fase III
825
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M,ten Berge, M.J. Kropff (IRRI)
H. Drenth,J.J.Riethoven, H.H.van Laar (LUW); overige
medewerkers zie deelprojecten
IRRI, LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie
DGIS
1992-1995

1994 zal het voorlaatste jaar zijn van het SARP-project, waarbij aan afronding en
overdracht veel aandacht zal worden besteed. Binnen de bestaande netwerkstructuur, waarin teams uit 14 NARC's (National Agricultural Research Centres) samenwerken met AB-DLO, IRRIen TPE,zal het onderzoek op de hieronder genoemde vier
hoofdthema's worden voortgezet. Waar in het afgelopen jaar het accent lag op het
voltooien van gewassimulatiemodules, zal de aandacht nu verschuiven naar het gebruik van deze modules om praktisch toepasbare richtlijnen te formuleren. Hiertoe
wordt een workshop gehouden in april-mei, welke een aantal kleinere workshops
zal vervangen. Deworkshop zal een team-geöriënteerd en een thematisch gedeelte
beslaan, en zal daarnaast tevens tot doel hebben nieuwe teamleden te introduceren
in het gebruik van modellen, en bestaande leden op de hoogte te brengen van de
laatste ontwikkelingen in beschikbare software.
Teams zullen worden gestimuleerd na deze workshop op de thuisbasis de diverse
toepassingen van systeemanalyse ten behoeve van planning en management optimalisatie verder uit te werken naar de specifieke lokale omstandigheden. Als in
voorgaande jaren zullen zij gesteund worden door middel van teambezoeken van
themacoördinatoren en themaleiders.
Korte bezoeken (tot drie maanden) van teamleden uit de NARC's aan AB-DLO en
IRRIzullen plaatsvinden om specifieke deelstudies af te werken, en om kernelementen van thematisch onderzoek mede te ontwikkelen.
De vier 'PhD fellows', gestart in 1993, zullen hun studies voortzetten. De onderwerpen omvatten: potentiële produktie van hybriden in China; substitutie van minerale
door organische N-bemesting; dauwvorming in bladerdek; en fenologie, alle in
'lowland'-rijst.
Gebruikersvriendelijke software zal verder ontwikkeld worden op AB-DLO om toepassingen van simulatiemodellen en deelmoduleste vergemakkelijken.
De gegevensbestand-component hiervan zal door IRRIworden ontwikkeld.
Ontwikkelingen in thematische onderwerpen, toepassingen en software (simulatiemodules, schillen, gegevensbestanden) worden gedocumenteerd in de serie SARP
Research Proceedings, waarvan in 1994tien deeltjes zullen worden uitgebracht.
Het in 1993 geïnitieerde Steering Committee zal voortgaan met de voorbereiding
van een nieuwe activiteit na SARP-3. Vier nieuwe themacoördinatoren, van enkele
van de deelnemende NARC's, zullen hun coördinerende activiteit verder uitbreiden
en de themacoördinatie zodoende geleidelijk overnemen van de eerder door SARP
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via AB-DLO aangestelde coördinatoren. De laatstgenoemde zullen nog gedurende
een deel van 1994aangesteld blijven.
SARP-Agro-ecosystemen
825a
Projectleiding:

B.A.M. Bouman (themacoördinator),
F.W.T.Penning deVries (themaleider), M J . Kropff
(themaleider, IRRI)

Het hoofdaandachtsgebied is kwantitative agro-ecologische zonering met behulp
van gewasgroeimodellen. Een handleiding voor de simulatie van regionale rijstproduktie met bijbehorende programmatuur zal worden afgewerkt. Enkele themaleden uit NARC's zullen AB-DLO bezoeken en werken aan de ontwikkeling van modules voor de simulatie van gewasrotaties en de bijbehorende overdracht van toestandsvariabelen. De nieuwe themacoördinator zal worden ingewerkt, onder meer
door een eerste versie van concrete eindrapporten gezamenlijk op te zetten.
SARP-Potentiële produktie
825b
Projectleiding:

R.B. Matthews (themacoördinator; gestationeerd op
IRRI),J.Goudriaan (themaleider), T. Setter
(themaleider, IRRI)

Werk zal worden voortgezet aan fenologie van rijst, en aan aspecten van 'sink'formatie (scheut- en korrelaantallen). Het model ORYZA-1 zal worden toegepast ten
behoeve van gewastype-optimalisatie. De workshop in april-mei wordt georganiseerd envoorbereidingen worden getroffen voor een afsluitend symposium in 1995.
SARP-Gewas- en bodemmanagement
825c
Projectleiding:

M. Wopereis (themacoördinator, gestationeerd op
IRRI), H.F.M,ten Berge (themaleider), G.J.D. Kirk
(themaleider, IRRI)

Toepassingen op het gebied van stikstof- en watermanagement zullen worden geformuleerd op basisvan het in voorgaande jaren op een aantal locaties door NARC's
uitgevoerde procesonderzoek.
Op AB-DLO zal experimenteel werk aan het functioneren en verouderen van rijstwortels worden voortgezet. De nieuwe themacoördinator zal worden ingewerkt,
onder meer door een eerste versie van concrete eindrapporten gezamenlijk op te
zetten.
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SARP-Gewasbescherming
825d
Projectleiding:

A. Elings (themacoördinator), W.A.H. Rossing
(themaleider, LUW), P.S.Teng (themaleider, IRRI)

Het onderzoek zal zich concentreren op 'Bacterial Leaf Blight' en 'Sheath Blight'. De
teams werkzaam binnen deelnemende NARC's, zullen verdere experimenten uitvoeren en analyseren volgens een vooropgezet format en via een prototype voor een
schademodel. Op AB-DLO zal experimenteel werk aan schademechanismen van deze
aantastingen worden verricht. De nieuwe themacoördinator zal worden ingewerkt,
onder meer door een eerste versie van concrete eindrapporten gezamenlijk op te
zetten.
Duurzame landbouw in de Sahel-Soedan-zone
756
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H. Breman, O. Niangado (IER-Mali)
P.W.J. Uithol,W. Quak; zie verder deelprojecten
IER-Mali, LUW-vakgroep Natuurbeheer, R3S,ISFRA
DGIS
1991-1995

Het project Production Soudano Sahélienne zoekt naar wegen om een rendabel gebruik te kunnen maken van kunstmest voor intensivering van de landbouw in de
Sahellanden. Voederbouw isdaarbij de invalshoek.
Het werkplan voor 1994omvat devolgende elementen:
Algemeen
Redactie van tussentijdse rapporten, is een activiteit die halverwege 1993 gestart is.
Voordat men begint met het veldonderzoek, voorzien we dat de drie teams in Mali
het volgende zouden kunnen produceren:
a) 5tot 6 rapporten die gebaseerd zullen zijn op de verslagen van de onderzoekers
van het ISFRA(alle teams);
b) een synthese van alle proeven betreffende de produktie van veevoeder op basis
van vlinderbloemigen (EPF);
c) het eerste rapport over de invloed van bijvoeding op het gedrag van weidend
vee (EEF met DAN-AUW);
d) een schets van het meervoudige doelprogrammeringsmodel en elementen nodig
voor gebruik ervan (EMS);
Het ondersteuningsteam in Nederland voorziet (naast het gezamenlijke rapport EEFDAN) in de produktie van
e) een presentatie met handleiding van de simulatie van de groei en ontwikkeling
vanAndropogon gayanus;
f) een studie over de nexus-populatie, -economie en het -milieu, en
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g) een synthese van de resulaten van een enquête over de prioriteiten in rurale
ontwikkeling (technische mogelijkheden en sociaal-economische voorwaarden);
h) een studie te presenteren over de beschikbaarheid van fosfor en de simulatie
daarvan, en
i) een analyse van de verschillende fracties waaruit de bodemorganische stof
bestaat, die in het onderzoeksgebied gevonden wordt.
Wegens de verwachte evaluatie in 1994wordt ook een voorlopige synthese op basis
van bovenstaande rapporten gemaakt.
Equipe Production Fourragère (EPF; Mali)
756a
Projectleiding:
Medewerker(s):

J.J.R. Groot, D. Koné (IER-Mali)
W. Quak

De resultaten van proeven over het uitbatingspercentage van fosfaat bij bemesting
van vlinderbloemige veevoedergewassen (éénjarigen) zullen verwerkt worden.
De studie naar de meerwaarde van meerjarige gewassen (Andropogon gayanus en
'pigeon pea') ten aanzien van het uitbatingspercentage van nutriënten, zal afgerond worden.
Het onderzoek naar 'agroforestry' zal worden voortgezet.
Equipe Exploitation Fourragère (EEF; Mali)
756b
Projectleiding:
Medewerker(s):

Y. Coulibaly (IER-Mali), G.A. Kaasschieter
W. Quak

Het onderzoek naar voedselopname in relatie tot kwaliteit, hoeveelheid en structuur van ruwvoeder en krachtvoer zal afgerond worden. Onderzoek naar de invloed
van bijvoeding op het gedrag van weidend vee zal voortgezet worden.
De drie langjarige proeven met betrekking tot de studie van zoötechnische parameters en de kwaliteitvan de voeding zullen worden voortgezet. De mogelijkheden
om een veevoederbank of een verbeterde weide in stand te houden door de variabelen tijdsduur en intensiteit van beweiding te variëren en de onderhoudsbemesting aan fosfor worden ook nader onderzocht.
Equipe modélisation des Systèmes (EMS; Mali)
756c
Projectleiding:

E.J. Bakker, W. Quak (DGIS), K. Sissoko (IER-Mali),
M.S.M. Touré, (IER-Mali), A. Coulibaby (IER-Mali)

Gewerkt zal worden aan het Interactief gebruik van een lineair model voor meervoudige-doelprogrammering op nationaal niveau, als voor de 'case studie'
(Koutiala-Tominian).
_
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Equipe d'Appui
756d
Projectleiding:
Medewerker(s):

F.Berendse, H. Breman, W. Chardon,J.G.Conijn,
G.H. Dijksterhuis, J.Hassink,JJ.M.H. Ketelaars e.a.
H.G.van der Meer, F.W.T. Penning de Vries, R.Post
(gastmedewerker), B.J.Tolkamp (TV-LUW), e.a.

Een verbeterd model van Andropogon gayanus zal worden bewerkt. Het Agroforestry-model zal worden afgemaakt. De modellen van de P-beschikbaarheid en
organische-stofhuishouding zullen worden gepreciseerd. De mogelijkheden tot
gebruik van simulatiemodellen door de Malinese counterparts xullen worden
uitgebreid.
Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
824
Projectleiding:
Samenwerking met:

Medefinancier(s):
Looptijd:

H.van Keulen,A. Kuijvenhoven (LUW), H. Hengsdijk, G.
Kruseman
SC-DLO,LEI-DLO, IPO-DLO, LUW-vakgroepen
Theoretische Produktie-ecologie; Bodemkunde en
Geologie;Tropische Plantenteelt; en
Ontwikkelingseconomie
LNV-DWT
1992-1994

Binnen het project wordt een methodologie ontwikkeld die gebruikt kan worden
bij het formuleren van regionale landbouwontwikkelingsprogramma's, waarbij de
integratie van agro-ecologische en sociaal-economische kennis voorop staat. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve systeemanalytische methoden.
Aan de hand van concrete situaties zullen mogelijkheden en beperkingen van de
methodologie duidelijk moeten worden. Hierbij wordt momenteel samengewerkt
met het (AZP)-project 'Een methodologie voor planning van duurzaam landgebruik:
Een case study in Costa Rica', dat als VF-programma door een aantal LUW-vakgroepen wordt uitgevoerd. De werkzaamheden vanuit de agro-ecologische hoek liggen
in het formuleren van input/output-relaties van verschillende grondgebruiksvormen
die gebruikt worden in een optimaliseringsmodel op regionale schaal, ontwikkeld
door onderzoekers van het AZP-project, en in bedrijfsmodellen die inzicht moeten
geven op welke wijze beleidsinstrumenten doorwerken op het gedrag van grondgebruikers. De werkzaamheden vanuit de sociaal-economische hoek zullen vooral
gericht zijn op dit laatste aspect, het aangeven van de consequenties van beleidsveranderingen voor landbouwbedrijven en de reacties op zulke beleidsveranderingen. Erwordt naar gestreefd de 'Costa Rica case' zo spoedig mogelijk af te ronden
om knelpunten in de methodologie zichtbaar te maken. Daar waar nodig zal de
methodologie worden aangepast en vervolgens toegepast op een 'case study' in
Mali binnen het project 'Production Soudano-Sahelienne (PSS)'. Ook hier zal de
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aanpak enerzijds bestaan uit het kwantificeren van mogelijk conflicterende regionale doelstellingen en anderzijds uit een analyse van de reactie van grondgebruikersop verschillende beleidsinstrumenten.
In aansluiting op beide 'case studies' zal naar aanleiding van werk in het afgelopen
jaar een publikatie worden geschreven over hoe het begrip 'duurzaam landgebruik'
naar de praktijk moet worden ingevuld.
In de komende periode zal worden onderzocht in hoeverre aansluiting bij het
Centro Internacional de Agricultura Tropical (GAT) mogelijk is. Het 'resource management research plan' van het CIATsluit nauw aan bij de methodologie ontwikkeld
binnen het programma 'Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden'. Het CIAT heeft daarom laten weten mogelijkheden tot samenwerkingte willen verkennen.
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Ontwikkelingssamenwerking bodem en
bemesting

Programmaleider(s):
dr.ir. J.J.Neeteson (AB-DLO)
Uitvoerende instelling(en): AB-DLO
Aanvangsjaar:
1987
Eindjaar:
1995
Samenvatting
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 Zuidoost-Azië. Hiertoe worden nutriëntenbalansen van representatieve teelt- en bedrijfssystemen en het verloop van nutriëntenstromen in
ruimte en tijd bestudeerd.
Aanleiding
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.
Doei
Het onderzoekprogramma is gericht op samenwerking met en de ondersteuning
van lokale of internationale onderzoekinstellingen bij het bestuderen van deze
problemen.
De doelstellingen van LNV en DGIS zijn in principe dezelfde: het opstellen van
nutriëntenbalansen voor verschillende teeltsystemen, namelijk die waarin kunstmest
en die waarin gewasresten als belangrijke nutriëntenbron worden gebruikt. 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 be-
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drijfssystemen. Het onderzoek isgericht op beter begrip 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.
Production Soudano Sahélienne (PSS)

446
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

G.H. Dijksterhuis
P.deWilligen,W.J.Chardon,J.Hassink,J.A. de Vos,
F.W. Meijboom
LUW, Institut d'Economie Rural (Mali)
DGIS
1991-1995

Het project als geheel isgericht op een beter begrip van de nutriëntenhuishouding
en duurzaamheid van Sahel-landbouwsystemen, gebaseerd op dierlijke produktie.
De AB-DLO (Haren) bijdrage in dit project spitst zich toe op de organische-stof- en
P-huishouding 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.
Modelmatige beschrijvingen van water- en nutriëntentransport in de bodem zullen
verder worden ontwikkeld en worden gekoppeld aan een gewasgroeimodel voor
de produktie van houtige en kruidachtige gewassen. Dit laatste model zal dienen
als instrument voor de 'quipe Modélisation desSystèmes'
De bestudering en de beschrijving van het gedrag van fosfor (P) in tropische
bodems zal worden voortgezet, waarbij ook gekeken zal worden naar de invloed
van rhizosfeerverzuring op de beschikbaarheid van Puit rotsfosfaat.
Het organische-stof-onderzoek zal voornamelijk gericht zijn op de voorspelling van
de decompositie van en de N-mineralisatie uit organische stof. Met behulp van
hieruit verkregen resultaten zal worden geprobeerd een op het IB-DLO ontwikkeld
organische stof model geschikt te maken voor toepassing in West-Afrika.
De bestudering van de waterbalans zal eveneens worden voortgezet. Afhankelijk
van de resultaten zullen deze worden gepubliceerd in een gezamenlijk artikel van
J.A. deVos en M. Koureissy.
Naast bovengenoemde activiteiten zal een bijdrage worden gegeven aan de
evaluatie van het project. Deze evaluatie zal in de maanden februari en maart
plaats vinden. Voor deze evaluatie zullen de t o t nu toe verkregen resultaten
worden bewerkt enverslagen in één of meerdere rapporten.
De jaarlijkse 'Commission d'Experts'-vergadering zal worden gehouden op 2 en 3
februari 1994 in Wageningen.
Van 29 mei t o t 4 juni 1994 zal de cursus 'Simulatie en Modelgebruik' in Niono
worden afgesloten. Tijdens deze afsluiting zullen de diverse deelnemers de
resultaten van een door hen uitgevoerde case-study presenteren.
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Assistentie aan het Bureau National des Sols (BUNASOLS), onderzoek naar
bodem-gewas relaties in Burkina Faso, tweede fase
1164
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinanciers:
Looptijd:

J.J.Neeteson
G. Dijksterhuis, G.J. Winkelhorst
DFCES,DCETen DLAvan BUNASOLS (de Directies
Bodemvruchtbaarheid, Cartografie en het
Laboratorium van Bureau National desSols)INERA
(Institut d'Études et Recherches Agricoles)
DGIS
1991-995

Doelstelling van het project is:
1. het opstellen van interpretatienormen van bodemchemische en -fysische
parameters die correleren met de opbrengst van graangewassen in Burkina Faso,
en
2. de 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 de verwachte graanopbrengst en het 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. Daarnaast zal de relatie tussen Bunasols en INERA
verbeterd dienen te worden.
Met behulp van gewasgroei-simulatie modellen wordt in 1994 getracht om gepubliceerde proefresultaten te verklaren en te extrapoleren naar de geïdentificeerde
bodem-klimaat zonering.
Het gebruik van plantaardige resten bij het bodembeheer gericht op
voedselproduktie in de natte tropen
444
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Medefinanciers:
Looptijd:

J.J.Neeteson
J.Henrot, J.Hassink, F.W. Meijboom, AP. Whitmore
LUW-vakgroep Terrestrische Oecologie (L Brussaard);
International Institute of Tropical Agriculture (UTA),
Ibadan, Nigeria; Katholieke Universiteit Leuven België;
Tropical Soil Biology and Soil Fertility Programme
(TSBF), Nairobi, Kenya
DGIS
1991-1994

Het doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de processen die
bepalend zijn voor de afbraak van snoeisel en gewasresten, voor de dynamiek van
Ï87
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de bodem-organische stof en voor de nutriëntenkringloop in relatie tot de
duurzaamheid van landbouwsystemen in de natte tropen.Het project wordt
grotendeels uitgevoerd door J. Henrot. Zij zal per 1januari 1994 verhuizen van het
IITA High Rainfall Station in Onne (Nigeria) naar het UTA Humid Forest Station in
Mbalmayo (Kameroen).In 1994 zal in Mbalmayo een veldexperiment worden
gedaan ter bestudering van het effect van branden op de kwaliteit van de bodemorganische stof en op de stikstofmineralisatiecapaciteit. In Mbalmayo zal tevens een
potproef worden uitgevoerd ter bestudering van het effect van wormen op
bodemeigenschappen en plantengroei. Reeds in 1993 gestarte veldexperimenten
met 15 N-microplots in Mbalmayo ter bestudering van het lot van stikstof uit snoeisel
van laanbomen die tussen het gewas groeien ('alley cropping') zullen worden
afgerond. Met de resultaten zullen modelberekingen worden uitgevoerd. Reeds
bestaande veldproeven in Mbalmayo waarin het effect van het gebruik van
vlinderbloemige 'cover crops' gedurende de braakperiode op de kwaliteit van de
bodem-organische stof, stikstofmineralisatie en opbrengst van maïs wordt
nagegaan zullen eveneens worden afgerond. Meegewerkt zal worden aan het
uittesten van geschikte plantesoorten die gebruikt kunnen worden in de (korte)
braakperiode. Dit zal worden ged aan op praktijkbedrijven in de omgeving van
Mbalmayo. Reeds in 1992 in Onne gestarte veldexperimenten met vlinderbloemige
'cover crops', snoeisel van laanbomen, en verschillende teeltsystemen zullen
eveneens worden afgerond.In 1994 zal veel aandacht besteed worden aan ver- en
bewerking van de experimentele gegevens en aan publikatie van de resultaten.
Hierbij is inbegrepen het eindverslag van het project. Getracht zal worden
financiering te verkrijgen voor een tweede fase van het project.
Ontwikkelingssamenwerking, diversen
1156
Projectleiding:
Medefinanciers:
Samenwerking met:
Medefinancier(s):
Looptijd:

K.W. Smilde
Medewerker(s): M. van Noordwijk, A. Lepelaar,J.H.
Schepers e.a.
IAC,DGIS
IAC,DGIS
1994-1996

In project 1156 wordt opgenomen: voorbereiding van projecten, deelneming aan
identificatiemissies, medewerking aan cursussen, ontvangst van bezoekers,
literatuurstudie enz.
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MISSIE ENTAAKSTELLING AB-DLO

BIJLAGE I

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

Vestiging Wageningen
Biochemie en celfysiologie
Afdelingshoofd:
Plaatsvervangend afdelingshoofd:

dr.ir.J.P.F.G. Helsper
dr. D. Kuiper

677, 735, 765,819, 826,828, 835, 851, 862, 867, 868, 876, 881
Plantenfysiologie
Afdelingshoofd:
Plaatsvervangend afdelingshoofd:

dr. S.C.van de Geijn
dr. B.W. Veen

775, 783,827, 829, 830, 831, 844, 849, 850, 852, 853, 865, 866, 880, 3000, 4016, 5005,
5015
Gewasfysiologie en -oecologie
Afdelingshoofd:
dr.ir. A J . Haverkort
Plaatsvervangend afdelingshoofd:
ir. W.J.M. Meijer
760, 777, 785, 799,803, 805, 810, 822, 833, 858, 873, 874,877
Onkruidfysiologie en -oecologie
Afdelingshoofd:
dr. L.A.P. Lotz
Plaatsvervangend afdelingshoofd:
dr. M. Hoogerkamp
769, 770, 773, 787,806,813,815,820, 821,860, 872,878
Grasland- en vegetatiekunde
Afdelingshoofd:
Plaatsvervangend afdelingshoofd:

ir. H.G.van der Meer
vacature

736, 750, 779, 792, 797,812, 834,836, 840, 842, 843, 845, 846.854, 857, 861
Agrosysteemkunde
Afdelingshoofd:
Plaatsvervangend afdelingshoofd:

prof.dr.ir. F.W.T.Penning de Vries
dr. P.H. Vereijken

756, 795,802, 816,818,818, 823, 824, 825, 839, 855, 856, 863, 864, 882, 883, 884
Algemeen

737, 771, 772,782
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PROJECTEN PERAFDELING

Vestiging Haren
Bodemchemie
Afdelingshoofd:
dr. W. Salomons
Plaatsvervangend afdelingshoofd:
dr. J.Japenga
430,431,1049, 1057,1068, 1079, 1102, 1123, 1129,1146, 1174, 1179, 1180,1182
Bodemfysica
Afdelingshoofd:
prof.dr. P.A.C.Raats
395, 417,425, 470, 473, 476, 488, 489, 1151, 1159, 1160, 1161
Bodembiologie
Afdelingshoofd:
dr. P.C.de Ruiter
415, 469, 1009, 1059, 1062, 1063, 1070, 1070-8506, 1094, 1097, 1107, 1143, 1168,
1171, 1181, 1183,8505,8508
Bemesting en Plantevoeding
Afdelingshoofd:
dr. K.B. Zwart
Plaatsvervangend afdelingshoofd:
dr.ir. K.W. Smilde
268, 364, 377, 388, 399, 444, 446, 450, 1019., 1025, 1027, 1034, 1036, 1037, 1039,
1061, 1073, 1119, 1149, 1156, 1158, 1158a,1164, 1166
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TELEFOONNUMMERS

BIJLAGE III

Telefoonnummers stafleden/programmacoördinatorenAB-DLO
Directie
dr.ir.J.HJ. Spiertz
dr.ir. J. Neeteson
dr. L.W. van Broekhoven

08370-75750
050-337204
08370-75755

Afdelingsleiding
Vestiging Wageningen
Biochemie en celfysiologie
Plantenfysiologie
Gewasfysiologie en -oecologie
Onkruidfysiologie en -oecologie
Grasland- en vegetatiekunde
Agrosysteemkunde

Programmacoördinatoren,
48
110
124

prof.dr.ir. H.van Keulen
dr. H. Breman
dr.ir. J.J.M.H. Ketelaars

Bodemfysica
Bodembiologie
Bemesting en Plantevoeding

Programmacoördinatoren,

MM

ir. P.A.I. Ehlert

08370-75820
08370-75813
08370-75850
08370-75807
08370-75855
08370-75860
08370-75925
08370-75900
08370-75865
08370-75910
08370-75960
08370-75970

voor zover geen afdelingsleiding

Vestiging Haren
Bodemchemie
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dr.ir.J.P.F.G. Helsper
dr. D. Kuiper
dr. S.C.van de Geijn
dr. B.W. Veen
dr.ir. A J . Haverkort
ir. W.J.M. Meijer
dr. L.A.P. Lotz
dr. M. Hoogerkamp
ir. H.G.van der Meer
vacature
prof.dr.ir. F.W.T.Penning de Vries
dr. P.H. Vereijken

08370-75955
08370-75950
08370-75863

dr.W. Salomons
dr. J.Japenga
prof.dr. P.A.C. Raats
dr. P.C.de Ruiter
dr. K.B. Zwart
dr.ir. K.W. Smilde

050-337512
050-337511
050-337352
050-337391
050-337316
050-337311

voor zover geen afdelingsleiding
050-337305
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BIJLAGE IV

Lijst met afkortingen

AIO
ATO-DLO

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

BCRS
BD
BION
BuZa

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

CABO-DLO
CIMMYT

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

AFRC
AGRO-NIBEM

CIP
ClRAD/SAR

CLM
COWT
CPRO-DLO

DEA
DGIS
DLO
DLV

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

ECN
EEF
EG
EG-AIR

Energie-onderzoek Centrum Nederlanden
PSS-Equipe Exploitation Fourragère
Europese Gemeenschap
EG onderzoeksprogramma Landbouwkundig
industrieel onderzoek
Ecologische teelt
PSS-Equipe modélisation des Systèmes
PSS-Equipe Production Fourragière

EKO
EMS
EPF

en Agro-
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ESA
ESPAS

European Space Association
Experimental Soil Plant Atmosphere System

FOMA

Financieringsoverleg Mestonderzoek

GIS
GCM
GLW

Geografisch informatiesysteem
Global Circulation Models
Groep Landbouwwiskunde

HLB

Hilbrandslaboratorium voor Bodemziekten

IB-DLO
IBN-DLO
IBSNAT

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

ICM
1ER
IGER
IKC
IKC-AT-MKT
IKC-V-RSP
IMAG-DLO
IMDP
IMPHOS
IOV
IPO-DLO
IRRI
1RS
ISFRA
l&S
ITC
ITCF
IWO-DLO
LAN
LBO
LECSA-INRA
LEI-DLO
LNV
IV-2

LocalArea Network
Stichting Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Laboratoire des EtudesComparatives desSystèmesAgraires Institut National des Recherches Agronomiques
DLO-Landbouweconomisch Instituut
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

AFKORTINGEN

WERKPLAN 1994
LNV-AT
LNV-DWT
LNV-MKV
LUW

Directie Akker- en Tuinbouw-LNV
Directie Wetenschap en Technologie-LNV
Directie Milieu, Kwaliteit-Techniek Voeding-LNV
Landbouwuniversiteit

MJPG

Meerjarenplan Gewasbescherming

NAK

NRLO
NWO

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

OIO
OECD

Onderzoeker in opleiding
Organisation for EconomieCooperation and Development

PAGV

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

NARC
NGC
NIOO
NMI
NOI
NOP
NOVEM

PBB
PBN
PCTB
PCBB
PGB
PFW
PD
PR
PTG
PvS
RIKILT-DLO
RIVM
ROC
RUG
RUL

DLO-Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Regionaal Onderzoekscentrum
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
IV-3

AFKORTINGEN

WERKPLAN 1994

RUU

Rijksuniversiteit Utrecht

SARP
SC-DLO
SCRI
STW

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

TDR
TFDL-DLO
TPE
TV-LUW

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

USDA
UVA

United States Department of Agriculture
Universiteit van Amsterdam

VPO
VROM

Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde (LUW)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Vrije Universiteit
Ministerie vanVerkeer en Waterstaat

VU
V&W
WARDA (ADRAO)
WOTRO

IV-4

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

