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WOORDVOORAF

Woord vooraf

In het Werkplan 1993 komen de gevolgen van het Wetenschaps- en Technologiebeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij duidelijk naar
voren. Door devoortschrijdende bezuinigingen met name alsgevolg van de GEO en
TUBA-operaties, wordt de uitvoering van het onderzoek steeds meer afhankelijk
van medefinanciering door andere overheidsorganen (onder meer VROM, DGIS),
het bedrijfsleven (onder meer Produktschappen, Landbouwschap) en internationale
organisaties (met name EG).
Het Werkplan is bedoeld om u inzicht te geven in de aard en organisatie van het
lopende onderzoek. Om voldoende kritische massa te krijgen voor een strategische
aanpak van problemen met betrekking t o t de kwaliteit van produkten en
produktiesystemen, t o t het ontwikkelen van economisch en ecologisch duurzame
produktiesystemen wordt actief samengewerkt met het universitaire en het
praktijkgerichte onderzoek.
Met de voltooiing van een omvangrijke nieuwbouw en renovatie in 1992 is er een
uitstekende infrastructuur aanwezig voor hoogwaardig onderzoek. De benutting
van deze faciliteiten wordt mede bepaald door de personele en financiële gevolgen
van omvangrijke reorganisaties. Dit betreft onder meer de voorgenomen fusie met
het DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en de heropstelling van het
luchtverontreinigingsonderzoek. Als gevolg van deze reorganisaties kunnen er
wijzigingen optreden in het voorliggende Werkplan.
De werkplannen zijn per project geformuleerd en alfabetisch per projectleider
gerangschikt binnen de zes onderzoeksafdelingen.
In bijlage 2 zijn de projecten ingedeeld volgende de programma-structuur van het
DLO-Onderzoekplan.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de afdelingshoofden en/of de projectleiders. Ook zijn we bereid aan geïnteresseerde doelgroepen het lopende onderzoek nader toe te lichten ente demonstreren.
Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs.
Namens de medewerkers,
dr.ir. J.H.J.Spiertz
directeur
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BIOCHEMIE en CELFYSIOLOGIE

Afdeling Biochemie en Celfysiologie

Hoofd
J.P.F.G. Helsper
Plaatsvervangend hoofd D. Kuiper

a. Hormonale regulatie
De rol die hormonen spelen bij de produktiviteit van rozenenten

819
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):

Looptijd:

A. Dieleman (AIO), D. Kuiper, J.Tromp (LUW)
F.Verstappen, E. Davelaar
CPRO-DLO, LUW (vakgroep Tuinbouwplantenteelt), PBN
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
PvS

1992-1996

In 1992 is een groot aantal monsters bloedingssap opgevangen van de ent-onderstamcombinatie Madelon-Multic in verschillende fasen van de groei. Deze monsters
zullen geanalyseerd worden op cytokininegehaltes: zeatine(riboside) en isopentenyladenine en -adenosine. Tevens zullen, nadat hiervoor zuiverings- en scheidingsmethoden geoptimaliseerd zijn, de nucleotiden en O-glucosiden van voornoemde
cytokininen bepaald worden. Indien de aanmaak van een nieuw polyclonaal antilichaam tegen dihydrozeatine goed verloopt kunnen de bloedingssappen ook geanalyseerd worden op dihydrozeatine(riboside) en de nucleotide- en glucosideconjugaten. Dit brengt de totale analyse op elf cytokininen. Het doel is om het
cytokininenpatroon te koppelen aan de groeifase van de combinatieplant.
Erzullen weefselkweekcultures worden opgezet van de cv's Madeion en Vivaldi om
deze op kleine schaal te kunnen testen op hun gevoeligheid voor diverse cytokininen. Voorts zal de onderstam Multic ook op weefselkweek worden gezet om de
cytokininenproduktie zonder bovengronds gewas te meten.
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Enzymatische immunotoetsen voor planteregulatoren
671
Projectleiding:
Medewerkers:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

D. Kuiper
E. Davelaar
LBO
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1985-1993

Dit project behelst instructie aan gebruikers van immunologische toetsen voor de
bepaling van planteregulatoren en de voorzuivering van plantaardig materiaal en
regelmatig aanmaken van koppelingsprodukten van synthetische planteregulatoren
aan 'Keyhole limpit'(KHL)-eiwit. Een kwantiteit van een KHL-eiwitgebonden planteregulator kan, voor derden tegen betaling worden gemaakt. In beperkte mate
kunnen monsters tegen betaling geanalyseerd worden. Daarnaast is instructie en
gebruik van aanwezige analyse-opstelling en chemicaliën tegen betaling mogelijk.
Onderzoek naar het werkingsmechanisme van cytokininen bij bol- en knolgewassen

809
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

D. Kuiper
E. Davelaar
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1991-1993

De werking van natuurlijke cytokininen (CK) onder lichtarme omstandigheden in
bol- en knolgewassen is onderwerp van onderzoek, waarbij het werkzame CKbestanddeel in relatie tot bloemknopverdroging wordt bestudeerd. Er is door ons
reeds gepubliceerd dat bollen, waaronder de iris, en knollen een fosforylerend
enzym bezitten, dat specifiek t-zeatine omzet in zeatine-allylisch-fosfaat (ZAP).
Werking en functie van dit ZAP is nog onbekend. Door Prof.dr. O. Kulaeva te
Moskou worden experimenten uitgevoerd met door ons beschikbaar gesteld ZAP.
Zij bestudeert het effect van ZAP op de eiwitsynthese en of dit plaatsvindt op
transcriptie- of translatieniveau. Met het oog op de afronding van dit project wordt
nagegaan of ZAP-makend vermogen ook voorkomt in de bloemsteel van iris en in
hoeverre dit beïnvloed wordt door het inlassen van een donkerperiode tijdens de
kritieke fase voor de bloemknopverdroging. De verkregen resultaten zullen,
eventueel in samenwerking met Prof. Kulaeva,verwerkt worden in publikaties.
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Groeiregulatie van de bloemknopopening
851
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

D. Kuiper
S.A. Ribôt
PBN,LUW (vakgroep Plantenfysiologie)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
1993-1996

De slechte bloemknopopening van Madelonrozen 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, t o t 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 met of zonder gibberellinezuur (GA3) op het
niveau van de opname van koolhydraten bestudeerd worden. Met behulp van 14Ckoolhydraten en specifieke remstoffen zal het belang van diffusie en actief
transport gemeten worden. Toedieningen van gibberellinen (GA) 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. De
resultaten met betrekking t o t de ontwikkeling van droog- en versgewicht en
oppervlakte in de petalen van Madeion zullen vergeleken worden met die van
Sonia, een cv. zonder problemen met de bloemknopopening. Gezien de aangetoonde GA-afhankelijkheid en -specificiteit van de strekking van de petalen van
Madeion zal een begin worden gemaakt met het bepalen van de interne GAconcentraties. Uit diepgevroren petalen van intacte rozen en van afgesneden rozen
die op verschillende vaasoplossingen (bijvoorbeeld +/- sucrose) hebben gestaan, zal
de plasmamembraan geïsoleerd worden en geanalyseerd worden op totaal lipideen eiwitgehalte en op de samenstelling van vrije sterolen en fosfolipiden.
Een aantal manuscripten in voorbereiding zal afgerond en ingediend worden bij
een relevant tijdschrift.
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De rol van gibberellines bij bloeiinductie
828
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma
Medefinancier(s):
Looptijd

vacature, D. Kuiper, Tj. Blacquière (PBN)
vacature (PBN)
PBN-COWT, LUW (vakgroep Plantenfysiologie)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
PvS/STW (aangevraagd)
1993-1997

De variatie in bloeimoment van Spathiphyllum vertoont een te grote spreiding.
Voorbereidend onderzoek op het PBN heeft aangetoond dat toediening van
gibberellines (GA3,GA4+7) synchroniserend werkt.
Binnen dit samenwerkingsproject zal de taak van het CABO zijn dit GA-effect
fysiologisch te bestuderen. Metabolisme en specificiteit van het toegediende GA
staan hierin centraal. Met dit doel zullen in samenwerking met de LUW-vakgroep
Plantenfysiologie GA-analyses aan weefsels van Spathiphyllum worden uitgevoerd.
Het uitgangsmateriaal voor dit onderzoek zullen groeipunten en/of intacte plantjes
op in-vitro cultuur zijn. Het onderzoek op het PBNricht zich op de optmalisatie van
de GA-toediening met betrekking t o t de plaats van toediening. Voorts zal men daar
door een anatomische studie de ontwikkeling van een wel of niet t o t bloei
geïnduceerde apex volgen.
De rol van het koolhydraatmetabolisme en van plantegroeistoffen bij de
bloemknopopening van de roos

765
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

De problematische bloemknopopening bij roos Madeion is waarschijnlijk te wijten
aan een voor de bloem onvoordelige drogestofverdeling tijdens de uitbloeifase.
De metingen van gewichten, ademhaling en fotosynthese zullen begin 1993
afgerond zijn, zodat een koolstofbalans opgesteld kan worden van intacte planten
en afgesneden rozen. Bepalingen van de concentraties aan oplosbare koolhydraten
met behulp van HPLC-analyse en die aan zetmeel door enzym- en kleurreacties
worden in de eerste helft van 1993 afgerond.
De koolstofbalansen van Madeion zullen worden vergeleken met cv. Sonia, een zich
goed-openende roos. Met behulp van C-isotopen zal de dynamische kant van de
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drogestofverdeling gemeten worden. GA-toedieningen aan blad of bloem moeten
uitwijzen in hoeverre 'sink'- en/of 'source'-functiete beïnvloeden is.
Proeven aan losse bladeren zullen aantonen in hoeverre de zetmeelafbraak in het
betreffende blad in de pas loopt met de sucrose-effecten. Een publikatie over de
koolstofbalans-problematiek zal in 1993 geschreven worden.

b. Membraanfysiologie
Membraanfysiologisch onderzoek naar de reactie van de huidmondjes op
de verhoogde C0 2 -concentratie
807
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

De verandering van de openingstoestand van huidmondjes is het resultaat van een
cascade van opeenvolgende processen in de sluitcellen (waaronder: 'stimulus' verandering membraanpotentiaal - openen van kanalen in de membraan - ionentransport - watertransport - zwellen/krimpen van sluitcellen). Het openings- en
sluitingsmechanisme van huidmondjes kan onder invloed van veranderende uitwendige factoren (extra assimilatiebelichting, verhoging C0 2 -concentratie) worden
verstoord. Voor het ophelderen van de oorzaak van deze verstoring is het nodig de
processen in de genoemde signaal-transductieketen in detail te bestuderen. Deze
processen kunnen worden bestudeerd met behulp van de 'patch clamp'-techniek.
Deze techniek biedt uitstekende mogelijkheden om zeer nauwkeurig het effect van
een stimulus (licht, hormoon, etc.) op veranderingen van de membraanpotentiaal
en de daardoor veroorzaakte ionfluxen te bestuderen. Bovendien kunnen de
ionfluxen worden gekarakteriseerd, hetgeen aanknopingspunten kan bieden voor
verder fysiologisch/biochemisch onderzoek.
Het openen van de huidmondjes verloopt waarschijnlijk volgens een ander mechanisme dan het sluiten. Binnen dit project zal het accent liggen op het sluitingsmechanisme. Alvorens onderzoek te kunnen doen aan het effect van assimilatiebelichting op het sluitingsmechanisme van de huidmondjes van rozen moet
allereerst het probleem worden ingekaderd. Hiertoe zal in verkennende experimenten worden uitgezocht of er sprake is van een fotoperiode-effect, lichtkwaliteitseffect of lichtkwantiteitseffect. Bovendien wordt bekeken of en hoe huidmondjes
zich aan de veranderende omstandigheden aanpassen in de tijd.
Nadat meer informatie isgekregen over de aard van het probleem kan de aandacht
zich richten op bovengenoemde ionfluxen. Hiervoor moeten de voorbereidingen
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voor de 'patch clamp'-metingen worden afgerond. De ontwikkeling van de opstelling is vrijwel voltooid. Na eerste verkennende metingen aan vacuoles wordt
overgestapt naar protoplasten. Naast de in de literatuur uitgebreid beschreven
metingen aan sluitcellen van Vicia faba, wordt getracht parallel metingen aan
sluitcellen van twee rozecultivars uit te voeren. Hiertoe zal een goede
isolatiemethode worden ontwikkeld. Bij de bestudering van het effect van de
stimulus licht op de membraanpotentiaal zal ook de rol van Ca en abscissinezuur
worden bestudeerd.
Het sluitingsmechanisme van de huidmondjes is eveneens verstoord in planten die
via in-vitro-cultures zijn verkregen. Al geeft de literatuur aanwijzingen dat het hier
om een ander mechanisme gaat dan bij de verstoring door bijbelichting, een
vergelijking tussen gedrag van huidmondjes uit belichte rozen en dat van huidmondjes uit 'weefselkweekrozen" kan belangrijke informatie opleveren.
De bladeren van 'weefselkweekrozen' zijn te klein om de epidermislaag te strippen.
Er zal dus een methode ontwikkeld worden om de sluitcellen op andere wijze
(bijvoorbeeld een opeenvolging van verschillende enzymbehandelingen) uit de
blaadjes te isoleren. De samenwerking met genoemde universiteiten en genoemd
instituut bestaat uit samenwerking en ondersteuning op elektrofysiologisch gebied.
Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van sierteeltprodukten
735
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Looptijd:

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

De houdbaarheid van alstroemeria-snijbloemen wordt hoofdzakelijk bepaald door
de bladvergeling. Dezetreedt vaak al op voordat er sprake isvan bloemverwelking.
De bladvergeling kan tegengegaan worden door voorbehandeling met commercieel verkrijgbaar gibberellinezuur (GA3). Centraal in het onderzoek staat het mechanisme waarmee gibberellinezuur bladvergeling van alstroemeria-snijbloemen tegengaat. De afgelopen jaren is het effect van de behandeling van alstroemeriasnijbloemen met verschillende zuivere gibberellines onderzocht. Daarbij bleek
gezuiverd GA4 bladvergeling reeds tegen te gaan bij circa 20x lagere concentraties
in het vaaswater dan het commercieel verkrijgbaar gibberellinezuur (GA3). Ook
behandeling met rood licht gaat de bladvergeling efficiënt tegen. Teneinde meer
inzicht in het werkingsmechanisme van gibberellines en rood licht te verkrijgen, is
een modelsysteem van afgesneden bladtopjes opgezet waarvan is aangetoond dat

10
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deze op identieke wijze reageren op hormonen en een rood-licht-behandeling als
de intacte snijbloemen. In 1993 gaat de aandacht zich richten op twee hoofdlijnen:
1) de rol van gibberelline-bindingseiwitten in de plasmamembraan van de cel.
Hiertoe zijn plasmamembraan-vesicles geïsoleerd en gekarakteriseerd. In vervolgexperimenten wordt met behulp van radioactief gemerkt GA getracht een
bindingseiwit in de plasmamembraan o p t e sporen.
Daarnaast iscontact gelegd met dr. Hooley (Long Ashton Research Station,AFRC)
om in een samenwerkingsverband gebruik te maken van door hem ontwikkelde
'gibberelline-fotoaffiniteitslabels* om GA-bindingseiwitten o p t e sporen.
2) de relatie tussen endogene gibberelline-gehaltes en bladvergeling.
Dit deel van het onderzoek gaat zich richten op veranderingen in endogene
gibberelline-gehaltes in het blad gedurende de veroudering. Hierbij zal ook
gebruik gemaakt gaan worden van verschillende alstroemeria-cultivars met een
verschillende snelheid van vergelen. Bij de bepalingen van endogene gibberellinen zal ook in de toekomst intensief worden samengewerkt met dr. E. Knegt
(LUW-vakgroep Plantenfysiologie).
Interactie tussen stuurlicht en gibberellinen bij de bladvergeling van
Alstroemeria
862
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

vacature (OIO),W.J.R.M.Jordi, F.M. Maas, L.H.W,van der
Plas(LUW),W.J.Vredenberg (LUW)
G. Stoopen, E. Davelaar
LUW (vakgroep Plantenfysiologie)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
LNV-DWT, BION (aangevraagd)
1993-1996

Onder huiskamercondities (lage lichtintensiteit) vergelen bladeren van afgesneden
bloemstengels van alstroemeria lang voordat de bloemen hun sierwaarde verliezen.
Dit kwaliteitsbederf kan worden tegengegaan door een voorbehandeling met gibberelline (GA). GA vertraagt de chlorofylafname in het blad. De veiling stelt deze
behandeling verplicht. Om de GA-behandeling efficiënter te maken of te vervangen
door een andere ingreep vóór of na de oogst zal een studie gemaakt worden van
de betekenis van endogene exogene GA's bij de bladvergeling. Het gegeven dat
een korte puls rood licht (tegengegaan door een vèrrood-puls) de bladvergeling
eveneens effectief vertraagt zal nader onderzocht worden in relatie tot het
metabolisme en de werking van GA in het blad.
Na een studie van de relevante literatuur zal in 1993 een begin worden gemaakt
met het aanleren en optimaliseren van de extractie, zuivering en bepalingsmethodiek voor gibberellinen uit alstroemeria. Hierna zal begonnen worden met
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experimenten waarin nagegaan zal worden in hoeverre de gehaltes aan endogene
gibberellinen in alstroemeria-bladeren veranderen gedurende bladvergelinginducerende (donker, vèrrode belichting, GA-syntheseremmers) en bladvergelingremmende (GA-toediening, rood licht) behandelingen.

c. Moleculaire biologie
Regulatie van de gen-expressie betrokken bij de wortelinitiatie van appel
in vitro
826
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

W.M.van der Krieken
J.Kodde, M.H.M. Visser
COWT, PBB,CPRO-DLO,Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Horticulture Alnarp,
(Zweden), University College Dublin, Department of
Botany (Ierland), University of Minnesota St.Paul,
Department of Horticultural Sciences, KUN (vakgroep
Moleculaire Plantenfysiologie), University of Bonn,
Botanisch Instituut (Duitsland)
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
EG-Biotech (aangevraagd)
1992-1994

Recalcitrantie om wortels te vormen is een groot probleem bij de in-vitro vermeerdering van talrijke economisch belangrijke soorten. Tot de recalcitrante soorten
horen met name vele houtige gewassen, zoals vruchtbomen. De beworteling invitro van appel wordt op twee niveaus bestudeerd: A) biochemisch-fysiologisch en
B) moleculair-fysiologisch.
ad A) Er is een toetssysteem ontworpen voor beworteling. Op zeer dunne stengelschijfjes kunnen onder invloed van auxinen veel wortels in korte tijd geïnduceerd worden. Het werkingsmechanisme van auxinen tijdens de
wortelinitiatie is bepaald. Dit onderzoek is in 1992 met enkele publikaties
beëindigd en vormt de basisvoor het moleculaire werk. Uit dit onderzoek zijn
exacte tijd en de exacte auxine-concentratie bekend die nodig zijn om
beworteling-initiatie-gerelateerde genexpressie te kunnen isoleren,
ad B) De genen die een rol spelen bij de initiatie van wortels zullen beschreven
worden uit schijfjes die met auxinen (zoals indol boterzuur (IBA) of
indolazijnzuur (IAA) tot beworteling aangezet zijn. Momenteel wordt
gewerkt aan het karakteriseren van de beworteling-gerelateerde genexpressie
(via cDNA-banken).
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De rol van genen die verkregen zijn via andere onderzoekers (geïsoleerd uit ander
plantenmateriaal) en gerelateerd zijn aan auxine-effecten of beworteling (rolgenen van Vilaine (Frankrijk), bewortelingsgenen van Hackett (Verenigde Staten) en
auxinebindingseiwitgenen (ABP's) van McDonald (Verenigd Koninkrijk) en Klämbt
(Duitsland)) zullen onderzocht worden tijdens wortelinitiatie in appel.
Vooral de ABP's (auxine-receptoren?) hebben onze belangstelling omdat gebleken
is dat cellen in ABP-getransformeerde celcultures veel gevoeliger voor auxinen zijn
(± 100x) dan niet-getransformeerde cellen.
Een transformatie/regeneratie-systeem voor appel wordt ontworpen met het doel
de expressie van genen in relatie tot hun fysiologische responste bestuderen.
InAlnarp (Zweden) wordt de lokalisatie van de genexpressie in het weefsel bepaald.
In Dublin worden de promotorstudies van deze genen verricht.

d. Biosynthese inhoudstoffen
Vorming van lipiden en erucazuur in hauwen en embryo's van koolzaad
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

835
J.A. Wilmer (AIO),W.J.R.M.Jordi,J.P.F.G. Helsper,
L.H.W,van der Plas(LUW)
J.A.R. Davies
Bundesanstalt für Getreide, Kartoffel- und Fettforschung
(Münster, Duitsland), LUW (vakgroep Plantenfysiologie),
CPRO-DLO
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
DLO
1992-1996

Bij een lage omgevingstemperatuur wordt minder erucazuur ingebouwd in de olie
van koolzaad dan bij een hogere temperatuur. Dit kan worden veroorzaakt door
een verminderde synthese van dit vetzuur of door een selectie tegen dit vetzuur
tijdens de assemblage van triglyceriden. Om deze opties te onderzoeken is het
noodzakelijk om te beschikken over een systeem waarin factoren als temperatuur
of/en substraatbeschikbaarheid te manipuleren zijn. Hiervoor zal een van microsporen afgeleide embryocultuur van koolzaad worden opgezet. Met behulp van
chemische analysesvan koolzaadolie zalworden gekeken naar de vetzuursamenstelling van de totale pool van lipiden en naar diverse componenten zoals mono-, dien triglyceriden en diverse typen fosfolipiden.
In het voorjaar moeten de diverse methoden zo operationeel zijn dat raseffecten op
embryogenese en temperatuurseffect op de embryo-ontwikkeling in de microsporencultuur bestudeerd kunnen worden. Tevens zal een experiment gestart worden waarin de relatie tussen de temperatuur en de vetzuursamenstelling van de
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zaadolie in zaden van intacte planten zal worden bestudeerd. Hiertoe worden planten opgekweekt bij 17en 25°Cen op bepaalde tijdstippen gewisseld naar de andere
temperatuur. Na afloop wordt de vetzuursamenstelling van de diverse lipideklassen
bepaald. Een vergelijkbaar experiment zal uitgevoerd worden met de microsporencultuur. Dit moet leiden t o t een karakterisering van de temperatuursafhankelijkheid
van de olievorming, zodat "later door toediening van gelabelde substraten de
inbouw van erucazuur kan worden gevolgd.
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Afdeling Plantenfysiologie

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

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

Tj. Bouma (LUW),A.J.C.de Visser, H. Lambers(RUU),
R. Rabbinge (LUW)
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie), RUU
(vakgroep Botanische Oecologie en Evolutiebiologie)
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1988-1993

De afgelopen jaren is door middel van verschillende experimenten getracht meer
inzicht te verkrijgen in het gebruik van de ademhalingsenergie. De resterende tijd
zal worden gebruikt voor het verder uitwerken van de verkregen meetresultaten t o t
publikaties. Deze publikaties zullen onder andere gaan over (a) de relatie tussen
ademhaling, eiwitturnover en assimilaten-export van een blad, (b) de relatie tussen
ademhaling, ionenopname, groei en onderhoud van wortels welke in samenwerking met project 704 is bepaald en (c) de efficiëntie van de mineralenopname
door de wortels welke bepaald is middels effluxmetingen met de 15 N-, 32P- en 35Sisotopen. Daarnaast zal het modelleerwerk over (A) de energiekosten van het
handhaven van gradiënten in de wortel en (B) de effluxkinetiek worden afgerond.
Indien mogelijk zal hierbij een kort werkbezoek worden gebracht aan een aantal
op dit gebied gespecialiseerde groepen in het Verenigd Koninkrijk.
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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:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

De open-topkamers (OTC's) voor veldbegassingsexperimenten zullen in 1992/1993
worden gebruikt om de reactie van drie landbouwgewassen op een verhoging van
de C0 2 -concentratie onder veldomstandigheden te bestuderen. De aandacht is het
afgelopen jaar vooral gericht geweest op de technische karakteristieken van de
OTC's; de aandacht van het komende seizoen zal vooral uitgaan naar de vergelijking van de reactie van de drie gewassen op C0 2 -verhoging: een graangewas
(wintertarwe), een knolgewas (aardappel) en een stikstofbindend gewas (veldboon)
Aansluitend zal in 1993 gestart worden met het bestuderen van de effecten van
C0 2 -verhoging op meerjarig gras Lolium perenne in OTC's (project 852). Aanvullend
zullen tussentijdse oogsten van wintertarwe een beeld geven van het effect van C0 2
op de groei, allocatie van drogestof en van een eventuele ophoping van koolhydraten, met de nadruk op de winterperiode, de periode van het versnellen van de groei
in het vroege voorjaar, en de rol van (re)mobilisatie van reservestoffen hierbij.
Experimenten in het Rhizolab zullen een beeld moeten geven van de langetermijneffecten van C0 2 -verrijking op de bovengrondse en ondergrondse koolstofhuishouding, wortelgroei, water- en nutriëntenhuishouding. Dit jaar zal een proef
met wintertarwe worden ingezet, waarbij, in aanvulling op de experimenten in de
OTC's,specifiek aandacht uitgaat naar de effecten van C0 2 -verhoging op de gewasfotosynthese, donkerademhaling en ademhaling van de wortels en bodem gedurende de winterperiode. De waarnemingsperiode zal een heel seizoen beslaan. Aansluitend iseen meerjarig experiment met Lolium perenne gepland voor project 852.
Met experimenten in de kas zal de interactie tussen C0 2 -verhoging en gewasdichtheid bij veldboon nader worden onderzocht. Deze experimenten zijn een vervolg
van experimenten van afgelopen jaar. Een dicht gewas leidt tot een sterkere
stengelstrekking en een geringere lichtinterceptie per plant. Eventuele negatieve effecten van lange-termijn C02-begassing zullen, indien deze beïnvloed worden door
de 'source/sink'-verhouding in de plant, het minst tot expressie komen in een dicht
gewas, maar veel eerder in een open gewas. Dit experiment zal een beeld geven
van het belang van lange-termijnaanpassingen aan verhoogd C0 2 -onder gewasomstandigheden.
_
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Hergroei van gras (Lolium perenne) na een winterperiode en na maaien:
rol van actuele fotosynthese en nutriënten-opname versus remobilisatie
van reserves onder C0 2 -verri]king
852
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

vacature, P.Dijkstra, A.H.C.M.Schapendonk, S.C.van de
Geijn, A.J.C,de Visser
vacature, J.Groenwold, MJ.H.Jansen
Internationale partners van het EG-Environment
(Cropchange) project, CPRO-DLO
Klimaatverandering, landbouw en natuur
EG-Environment Program, DGXII
1992-1994

De invloed van verhoging van de atmosferische C0 2 -concentratie op de groei en
hergroei van Lolium perenne zullen worden bestudeerd. C0 2 -verrijking leidt over
het algemeen tot een hogere fotosynthesesnelheid en ophoping van reservekoolhydraten. In kas- en laboratoriumexperimenten zal worden bepaald wat de
bijdrage is van de momentane fotosynthesesnelheid en de remobilisatie van
koolhydraten uit de reserves aan de hergroei van Lolium perenne-planten onder
een reeks van omstandigheden. Eenzelfde analyse zal worden gedaan naar de rol
van stikstof. De omstandigheden worden zo gekozen dat de verstrengeling tussen
verhoogde fotosynthese en de verhoogde reservevoorraad wordt verbroken. Ook
zal worden ingegaan op het belang van fotoinhibitie voor de hergroei onder
verhoogd C0 2 .
In OTC's zal worden onderzocht hoe de spruitdynamiek, gewasstructuur en
gewasgroei van een meerjarig Lolium perenne-gewas onder veldomstandigheden
wordt beïnvloed door een verhoogde C0 2 -concentratie. Hiervoor zullen nieuwe
OTC's worden aangeschaft. Tijdstippen van en protocollen voor waarneming zullen
in overleg met de internationale partners van het programma Cropchange worden
vastgesteld.
In het Rhizolab is een meerjarig experiment met Lolium perenne gepland om de
invloed van C0 2 -verhoging op de koolstofbalans, wortelgroeidynamiek en
nutriëntenbalans te bestuderen. Een en ander in samenwerking en afstemming met
project 783,829 en 844.
Kennis uit deze onderzoeken zal worden geïncorporeerd in gewasgroeimodellen
voor gras onder een maairegime.

17

PLANTENFYSIOLOGIE

WERKPLAN 1993

Lange-termijn effecten van verhoogde C0 2 -concentratie op de
fotosynthesecapaciteit en assimilatenbenutting
829
Projectleiding
Medewerker(s):
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd

A.H.C.M.Schapendonk, P. Dijkstra
CS. Pot
Klimaatverandering, landbouw en natuur
VROM-RIVM
1992-1994

Het project sluit aan bij project 783, dat de lange-termijneffecten van een
verhoogde C0 2 -concentratie in de atmosfeer op groei en ontwikkeling van
veldboon, aardappel en tarwe alsaandachtsveld heeft.
Er zullen periodiek fotosynthese- en fluorescentiemetingen worden gedaan aan
planten die respectievelijk bij hoog (700 ppm) en laag C0 2 -gehalte (350 ppm) zijn
opgekweekt. De fotosynthese-respons zal bij verschillende C0 2 -concentraties
worden gemeten (C02-responscurves) om eventuele veranderingen van de
carboxylatie-efficiëntie en de huidmondjesreactie te bepalen bij langdurige
verhoging van de C0 2 -concentratie. Het doel is om eventuele veranderingen in het
fotosynthese-apparaat te traceren en om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen
over het voorspelbare aandeel van een veranderde fotosynthese aan de drogestofproduktie. Andere aspecten van gevolgen van langdurige C0 2 -blootstelling worden
in project 783 bestudeerd.
Genetisch-fysiologisch onderzoek naar de limiterende factoren bij de
voorjaarsgroei van maïs;fotosynthese-efficiëntie en nutriëntenopname

850
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

A.H.C.M.Schapendonk, O. Dolstra (CPRO-DLO)
C S . Pot
CPRO-DLO
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1993-1995

De voorjaarsgroei van maïs wordt negatief beïnvloed door lage temperaturen. Dit
wordt veroorzaakt door een negatief effect van lage temperatuur op diverse
processen waaronder fotosynthese, celstrekking en wortelfuncties. Bij de remming
van de fotosynthese speelt foto-inhibitie een belangrijke rol.Voor project 790 werd
met behulp van fluorescentietechnieken het effect van foto-inhibitie bestudeerd bij
21 genotypen. Dit omvatte zowel veldmetingen, waarbij de foto-inhibitie periodiek
gedurende het groeiseizoen werd bepaald,als laboratoriummetingen waarbij onder
gecontroleerde omstandigheden foto-inhibitie werd geïnduceerd. Uit het
onderzoek bleek een aanzienlijke variatie voor de gevoeligheid van foto-inhibitie.
Selectie op koudetolerantie, met fluorescentietechnieken, zou echter voor een deel
_
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een indirecte selectie kunnen zijn op onder andere een goede fosfaatopname bij
lage temperatuur (vergelijk ook project 816). Het is immers aannemelijk dat, bij een
laag fosfaataanbod, de regeneratie van fosfaat in de Calvin-cyclus limiterend wordt
voor de fotosynthese en via eenterugkoppeling de gevoeligheid voor foto-inhibitie
beïnvloedt. Deze interactie zal worden bestudeerd aan twee genotypen met zeer
uiteenlopende koudegevoeligheid en hun nakomelingschap bij verschillende
fosfaatgehaltes. De verschillen in fosfaatgehaltes worden gerealiseerd door
aanbodbeperking.
Koppeling van chlorofylfluorescentie aan gasuitwisselingsmetingen voor
het kwantificeren van stress-effecten
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

830
A.H.C.M. Schapendonk
CS. Pot, P.H.van Leeuwen
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1992-1993

Gasuitwisselingsmetingen aan bladeren geven informatie over het functioneren van
het fotosyntheseproces als geheel. Met behulp van chlorofylfluorescentie kan
bovendien onderscheid gemaakt worden tussen deelprocessen. De effecten van
stressop de fotosynthese kunnen daardoor beter worden geïnterpreteerd.
Degecombineerde fotosynthese en fluorescentiemetingen bleken vorig jaar redelijk
succesvol te verlopen. De belangrijkste knelpunten zijn de tegenvaller bij de
ontwikkeling van de automatische belichting van de bladcuvet en de software bij
de fluorescentiemetingen. Daardoor zal noodgedwongen nog enige tijd besteed
moeten worden aan bijstelling van ontwerp en uittesten van het nieuwe prototype.
De aangekochte software voldoet slechts ten dele en verbeteringen moeten in
eigen beheer met bestaande middelen worden ontwikkeld (zie project 772).
In 1993 wordt een serie experimenten gestart waarbij de gasuitwisseling en
fluorescentiekarakteristieken van bladeren van tomaat onder suboptimale stikstofvoorziening worden bestudeerd. Sinusoïde lichtfluctuaties met verschillende
frequenties en amplitude moeten informatie geven over de regulering van de lichtbenuttingsefficiëntie in 'non-steady state'-lichtcondities. Het interne stikstofgehalte
ishierbij een extra variabele. Deze opzet zal met name gericht zijn op de tuinbouw
om een beter beeld te krijgen van de correlatie tussen fluorescentie en fotosynthese
onder stress-condities. De experimenten sluiten aan bij project 831: Regulatie van
groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening bij teelt van tomaten
op substraat. De resultaten van het project zullen gerapporteerd worden en als basis
dienen voor nieuwe projectindicaties.
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Fysiologische eigenschappen betrokken bij genetische variatie in groeisnelheid en N-benutting bij Lolium perenne L.: respons van groei en
koolstofmetabolisme op abiotische stressfactoren
844
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Looptijd:

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

Groeisnelheid is een belangrijke factor die de N-benutting door gras beïnvloedt.
Daarom wordt de fysiologische basis van intraspecifieke genetische variatie in
groeisnelheid onderzocht. In het voorafgaande project 701 is aangetoond dat de
fotosynthese van cruciaal belang is voor de hergroei van gras, onder andere door
'steady-state labeling' met 13C (samenwerking met H. Schnyder, Bonn). Speciaal
onder 'non-steady state'-condities, bezitten snel-groeiende genotypen een hogere
quantum efficiëntie en lichtverzadigde fotosynthese. Het mechanisme van de
genetische variatie in respons van de fotosynthese op wisselende lichtintensiteit en
temperatuur dient verder opgehelderd te worden. Daartoe wordt nagegaan, in
welke mate en met welke snelheid (plasticiteit) foto-adaptatie plaatsvindt na
blootstelling van blad dat aangepast is aan een lage lichtintensiteit, en
nieuwgevormd blad, aan een hoge lichtintensiteit, zoals dit optreedt in de
hergroeifase onder veldcondities.
Degemeten verschillen tussen de snel- en langzaamgroeiende genotypen maken de
identificatie van relevante processen mogelijk. Belangrijke kenmerken van blad die
bestudeerd worden zijn chloroplasteigenschappen, zoals de samenstelling van pigmenten en foto-elektrontransportcomponenten, en activiteiten van enzymen betrokken bij het C-metabolisme en het opruimen van vrije radicalen. De
(stress)condities waaronder grote verschillen in fotosynthese en groeisnelheid tussen
genotypen optreden zijn bekend, zodat de effecten gereproduceerd kunnen
worden in een klimaatkamer. De klonen worden gekweekt in kas en fytotron. In
samenwerking met Van der Meer en Baan Hofman (project 750) zullen
laboratorium-resultaten getoetst worden aan materiaal in het veld. De invloed van
bepaalde bladeigenschappen op de groeisnelheid zal gekwantificeerd worden met
behulp van simulatiemodellen.
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b. Morfogenese en orgaangroei
Regulatie van groei en bloemontwikkeling van rozen met licht
827
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

De bloemknopontwikkeling in rozen wordt beïnvloed door licht. Zowel de lichtkwantiteit als lichtkwaliteit kunnen van doorslaggevende betekenis zijn voor de
volledige ontwikkeling en uitgroei van een bloemknop. Lage lichthoeveelheden en
lage rood/vèrrood-verhoudingen leiden tot een toename van het aantal loze
scheuten. Uit onder andere Israëlisch onderzoek is gebleken dat het ontstaan van
loze scheuten een gevolg isvan de abortie van bloemknoppen in een jong stadium
van hun ontwikkeling.
Uit recent CABO-DLO-onderzoek is gebleken dat bij voor bloemknopontwikkeling
suboptimale lichthoeveelheden deze sterk beïnvloed wordt door de rood/vèrroodverhouding (R/FR) van het licht aan het einde van de lichtperiode bij dezelfde
dagelijkse hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling (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 PBN deze
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 verband bestaat tussen het transport
van assimilaten naar deze scheuten en de ontwikkeling van hun bloemknop en het
effect dat verschillende lichtbehandelingen hierop hebben.
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Vruchtzetting, vruchtgroei en drogestofverdeling van paprika in relatie tot
het kasklimaat
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

849
L.F.M. Marcelis
L.R. Baan Hofman-Eijer
LUW (vakgroep Tuinbouwplantenteelt), PTG
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
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 periodevoorafgaand aan de oogst. In dit project wordt uitgegaan van de werkhypothese
dat de fluctuaties in vruchtproduktie vooral een gevolg zijn van een onregelmatige
zetting van de vruchten; daarnaast kan ook het gelijktijdig afrijpen van vruchten
van verschillende leeftijden een rol spelen. De vruchtzetting, de vruchtontwikkeling
en de drogestofverdeling zullen onderzocht worden in relatie tot de 'sink/source'verhouding en het kasklimaat. Het verkregen inzicht zal kunnen bijdragen t o t een
betere sturing van deze processen en minimalisering van de produktiefluctuaties.
Dit project zal gestart worden met een aanvullende literatuurstudie en aanvullend
overleg met het praktijkonderzoek om dewerkhypothese verder te concretiseren.Er
zal experimenteel onderzocht worden in welke mate de fluctuaties in vruchtproduktie ook onder constante klimaatomstandigheden optreden. Dit geeft een
indicatie van de correlaties tussen onder andere 'sink/source'-ratio, bloemafsplitsing,
vruchtzetting, vruchtgroeiduur en produktie. Erzal een begin gemaakt worden met
onderzoek naar de invloed van de zaadzetting op de vruchtzetting door het aantal
zaden per vrucht te manipuleren middels handmatige bestuiving of emasculatie.
Effecten van groeiomstandigheden op het optreden van voosheid bij radijs
in relatie tot de groei, ontwikkeling en drogestofverdeling
853
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier:
Looptijd:

L.F.M. Marcelis, D.R. Verkerke
LUW (vakgroep Tuinbouwplantenteelt), PTG
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
VTO-Naaldwijk (aangevraagd)
1993-1994

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 waarin dit leidt tot voosheid.
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In eerste instantie gaat het om een verkenning van het probleem, en een
precisering van de fysiologische vraagstelling; in een eventueel vervolg zal dieper
ingegaan worden op de fysiologische achtergrond.
Het project zal gestart worden met een aanvullende literatuurstudie. Er zal nagegaan worden welke opkweekmethode het meest geschikt is voor dit onderzoek.
Methoden om de groei van de plant en het ontstaan van voosheid niet-destructief
te meten (ultrasoon, NMR, röntgen) zullen op toepasbaarheid onderzocht worden.
Naast het optreden van voosheid zullen de groeifasen en de groeistrategie van
radijsplanten onder verschillende en eventueel wisselende niveausvan temperatuur,
licht en elektrische geleidbaarheid (EC) vastgesteld worden door middel van
eenvoudige groeianalyses. Hiermee zal inzicht verkregen worden in de snelheid
waarmee de verschillende delen van de plant zich ten opzichte van elkaar
ontwikkelen, en op welke wijze voosheid en assimilatenverdeling gerelateerd zijn
aan elkaar en aan opkweekomstandigheden, plantleeftijd en plantkarakteristieken
(NAR, LAR, etc).
Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van
witlof beïnvloeden
729
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.A. Reerink, B.W. Veen
vacature
PAGV
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
EG (aangevraagd)
1988-1994

In de voorgaande jaren heeft fysiologisch onderzoek plaatsgevonden naar de
redistributie van wortelbestanddelen, de kropgroei en -morfogenese. In 1992 is het
experimentele werk afgesloten. De experimenten hadden betrekking op de invloed
van variabele factoren tijdens de trek, zoalstemperatuur, voedingsgift en tijdsduur,
alsmede de wortelmaat en -fysiologie, op de kropontwikkeling. De resultaten zijn
beschreven in een uitgebreid eindrapport en een samenvattend rapport met aanbevelingen.
De komende periode zal gebruikt worden voor het verder verwerken van de
resultaten in wetenschappelijke publikaties, die betrekking hebben op vijf
hoofdonderwerpen:
1. koolhydraatmetabolisme in wortel en krop;
2. stikstofmetabolismetijdens forceren;
3. drogestofredistributie tijdens forceren;
4. respiratie en rendement van drogestofredistributie;
5. opname en (re)distributie van mineralen.
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Daarnaast zullen resultaten met betrekking tot visuele kwaliteitsaspecten van de
krop verwerkt worden in een publikatie.

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

J.G.Gijzen
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie en
Tuinbouwplantenteelt), TFDL-DLO,IMAG-DLO,PTG
Simulatie en systeemanalyse
NOVEM
1988-1993

Het project loopt nog tot 31 maart 1993. In de drie maanden van 1993 zullen de
laatste werkzaamheden plaatsvinden gericht op de ontwikkeling, beschrijving en
documentatie van modellen die als basis kunnen dienen voor energie-optimale
kasklimaatregeling. Deze werkzaamheden betreffen de ontwikkeling van
vereenvoudigde modellen en van een interactief model van transpiratie,
fotosynthese en drogestofproduktie. Tevens zullen ten behoeve van gebruikers de
ontwikkelde modellen gedocumenteerd worden, en zal de laatste hand gelegd
worden aan het verslag van de simulatieresultaten.
Hiernaast zal veel tijd besteed worden aan het schrijven van artikelen ten behoeve
van de afronding van een proefschrift.

Vruchtgroei van kasgewassen, met name t o m a a t in relatie tot de waterhuishouding
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

775
P.A.C.M.van de Sanden
J.J. Uittien
LUW (vakgroep Tuinbouwplantenteelt), PTG
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1990-1993

Het project heeft tot doel de relatie tussen de groei van de vrucht
(versgewichttoename, eindgrootte) en de waterhuishouding van de vrucht
(turgescentie, osmotische potentiaal) zoals deze wordt beïnvloed door de groeiomstandigheden, te kwantificeren. De waterhuishouding van de vrucht zal

24

WERKPLAN 1993

PLANTENFYSIOLOGIE

gemanipuleerd worden met behulp van de waterpotentiaal van het wortelmilieu
(elektrische geleidbaarheid (EC) van de voedingsoplossing). Naast de momentane
respons van vruchtgroei en -waterhuishouding op veranderingen in het wortelmilieu zullen ook aspecten met betrekking tot aanpassing bestudeerd worden.
De belangrijkste werkzaamheden zullen zijn:
- meten van vruchtgroeisnelheid bij verschillende niveaus en wisselingen van de
waterpotentiaal in het wortelmilieu;
- meten van parameters, die de waterhuishouding van de vrucht beschrijven
(osmotische potentiaal,waterpotentiaal, turgor);
- analyseren van de door EC-wisselingen geïnduceerde dynamiek van de vruchtgroei van de tomaat in relatie tot aanpassing van parameters, die vruchtwaterhuishouding en strekkingsgroei beschrijven;
- het schrijven van een eindverslag van dit in 1993 af te ronden project en de
publikatie van de resultaten.
Invloed van beperkt nutriënten- en zuurstofaanbod op groei en
ontwikkeling bij de teelt op voedingsoplossingen
Projectleiding:
Medewerker:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

704
B.W. Veen
A.G.M.Broekhuijsen
IB,PTG
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1987-1993

Doel van het project isde invloed van beperkte zuurstofvoorziening aan het wortelstelsel te bestuderen met speciale aandacht voor het koolhydraatmetabolisme.
De ademhaling van verschillende delen van de plant wordt bepaald door hun fysiologische activiteit en kan worden onderscheiden in ademhalingscomponenten voor
groei, voor onderhoud en in het geval van het wortelstelsel tevens voor opname
van ionen. Doordat ionenopname een belangrijk deel van de wortelademhaling
bepaalt hebben wortels een relatief grote zuurstofbehoefte. Daardoor hebben
wortels een relatief groot koolhydraatverbruik. Door gelijktijdige meting van
zuurstofopname, koolzuurproduktie en titratie van bicarbonaat zal de relatieve
bijdrage van zuurstofconsumptie, nitraatreductie en anaërobe ademhaling (gisting)
bij het verbruik van koolhydraten door het wortelstelsel van tomaat worden
gekwantificeerd, onder volledig aërobe omstandigheden zowel alsbij door zuurstof
beperkte ademhaling. Een mogelijke limitering van koolhydraten als
ademhalingssubstraat zal worden onderzocht door middel van extern toegediende
suikers. Dit project zal in 1993 worden afgesloten. De laatste resultaten zullen
worden verwerkt tot een wetenschappelijke publikatie.
In 1993 zal een nieuw project worden voorbereid dat, voortbouwend op deelresultaten van project 704, zich zal richten op bestudering van het relatief hoge
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koolhydraatverbruik van wortels en de daarmee samenhangende lage conversieefficiëntie van naar de wortel getransporteerde assimilaten. Getracht zal worden
om voor het nieuwe project de aanstelling van een AIO mogelijk te maken.
Regulatie van groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening
bij teelt van tomaten op substraat
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

831
B.W. Veen
A.G.M. Broekhuijsen,J.J. Uittien
PTG,IB-DLO
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1992-1995

Het doel van het project isde groei van tomateplanten en drogestof-verdeling over
blad, stengel, wortel en vruchten te bestuderen in afhankelijkheid van de nitraatvoeding. Daartoe worden tomateplanten continu suboptimaal van nitraat voorzien.
Ook in 1993 zal aandacht worden besteed aan de verbetering van de doseermethode.
Met een geautomatiseerde meetopstelling zal in tweevoud continu plantgewicht,
bicarbonaatproduktie en nitraatopname worden geregistreerd van optimaal
gevoede planten die in een klimaatkamer groeien op circulerende voedingsoplossingen. Van twee suboptimaal gevoede planten wordt alleen het gewicht
gemeten. Suboptimale nitraatdosering vindt plaats op basisvan nitraatopname van
optimaal gevoede planten en het gewicht van suboptimaal gevoede planten.
Gezocht zal worden naar de relatie tussen bicarbonaatproduktie en nitraatopname.
Een hypothese is dat bicarbonaatuitscheiding door de wortel een goede maat is
voor de nitraatbehoefte van de plant. De invloed van nitraatdosering op groei zal
worden beschreven door een groeianalyse waarbij fysiologische (NAR) en morfologische (LWR en SLA) grootheden worden onderscheiden. Berekeningen van de NAR
zullen worden geverifieerd met fotosynthesemetingen op blad- en plantniveau.
De rol van koolstof- en stikstofverbindingen bij de verdeling van assimilaten over de
diverse planteorganen zal worden bestudeerd door gelijktijdige pulslabeling met
13
C en 15 N. Verdelingspatronen van 13C en 15N zullen worden gevolgd bij planten
met een verschillende stikstofvoorziening, zowel in de vegetatieve fase als bij
vruchtdragende planten.

26

WERKPLAN 1993

GEWASFYSIOLOGIE en -OECOLOGIE

Afdeling Gewasfysiologie en -oecologie

Hoofd
Plaatsvervangend hoofd

A J . Haverkort
W.J.M. Meijer

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

724
R. Booij
E.J.J. Meurs
PAGV
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit

1987-1993

Een gering deel van de beschikbare capaciteit zal worden ingezet voor experimenteel werk. Het betreft de afronding van twee experimenten welke reeds in 1992 zijn
gestart over het effect van temperatuur op de snelheid van bloei-inductie van knolselderij en over het effect van de daglengte na de initiatie van het bloemgestel op
de strekkingssnelheid van de bloemstengel in afhankelijkheid van de voorafgaande
temperatuur en het stadium van de bloemgestelontwikkeling bij het begin van de
daglengtebehandeling.
Een manuscript over het effect van de daglengte tijdens de inductieperiode op de
inductiesnelheid zal worden afgerond. Tevens zal een manuscript over het effect
van de daglengte na aanleg van het bloemgestel op de strekkingssnelheid van de
bloemstengel, en een manuscript over het effect van de temperatuur tijdens de
inductie op de inductiesnelheid gereed worden gemaakt.
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Gewasfysiologisch onderzoek naar de invloed van bodempathogenen en
abiotische stressfactoren op de groei van aardappelen
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

757
A.J. Haverkort, M. van de Waart
IPO-DLO, HLB, LUW (vakgroep Theoretische Produktieecologie)
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1988-1993

De veldproeven met droogte en cysteaaltjes (Globodera pallida) zijn drie jaren
achtereen uitgevoerd. De verwerking en publikatie van de resultaten is in 1992
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 CABO-DLO zullen worden geanalyseerd. De pH-cysteaaltjes
proeven van het HLB, het 1RS en het CABO-DLO zijn geanalyseerd en de verwerking
tot een publikatie zal in 1993 worden afgerond. Proeven onder de overkapping
hebben aangetoond dat er een interactie istussen bodem-pH en de aanwezigheid
van aaltjes. Deze interactie die geen gevolg is calciumionen (gips gaf niet het pHeffect 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 wordt aangelegd op het pH-trappenproefveld in de Veenkoloniën om het pH-effect voor zes rassen verschillend in tolerantie voor G. pallida
bij verschillend aanbod van fosfaat en bij verschillende besmettingsniveaus te
toetsen. Er zal een proef worden aangelegd in mobiele containers onder de
overkapping met hetzelfde doel doch met slechts één 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. Tenslotte is een
proef in het Wageningen Rhizolab voorzien om de invloed van pH en aaltjes op de
beworteling van een aardappelgewas te bestuderen.
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.
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Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de sturing van de knolgrootteverdeling van aardappelen
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

758
A.J.Haverkort, M. van de Waart
LUW (vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde), PAGV, RIKILT-DLO
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1989-1993

In 1991 is een derde herhaling uitgevoerd van een veldproef met twee rassen met
pootgoed vantwee grootteklassen dat al dan niet wasvoorgekiemd, mèt en zonder
additionele beregening rond het tijdstip van de stoloonaanleg en knolvorming. De
resultaten van drie jaar moeten nu worden vergeleken en in het knolsorteringsmodel worden ingevoerd ter validatie. Het is reeds duidelijk dat het maximaal aantal aangelegde knollen met enige mate van zekerheid wèl, maar dat de vervolgens
optredende resorptie met de nu bekende experimentele gegevens niét kan worden
voorspeld. Daarom zal in 1993 onder semi-gecontroleerde omstandigheden (overkapping) de invloed van nutriënten en/of vochtgebrek op het optreden van resorptie worden nagegaan. In het kader van dit project wordt tevens studie gemaakt van
de invloed van overbemesting op knolopbrengsten en nitraatgehalten in het blad
van zetmeelaardappelen. Daartoe worden proefgegevens van veldproeven die in de
tachtiger jaren in de Veenkoloniën zijn uitgevoerd geanalyseerd en gepubliceerd.
Aangepastheid en oogstzekerheid van de aardappelteelt in (sub)-tropische
gebieden
785
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

In het vierde jaar zullen geen nieuwe veldproeven meer gedaan worden. De resultaten van de veldproeven die in 1991 en 1992 in Rwanda, Tunesië en Nederland zijn
uitgevoerd worden in 1993 uitgewerkt. Dit zal resulteren in twee artikelen over
rassenproeven in verschillende klimaatzones. De gegevens zullen verder worden
gebruikt in een simulatiestudie. In deze studie worden de klimaat-variëteit interacties gekwantificeerd op zodanige wijze dat met behulp van het model
extrapolatie naar andere klimaten mogelijk is. Op het eind van het jaar zal een
ideotype studie gedaan worden voor een bereik van klimaten.
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ln-vitro en in-vivo knolinductie ten behoeve van snelle vermeerdering van
pootaardappelen
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

764
J. Marinus,A J . Haverkort
M.van de Waart
LUW (vakgroepen Landbouwplantenteelt en Graslandkunde, en Plantenfysiologie), PAGV, NAK, ATO-DLO
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1989-1993

Microknolletjes worden in-vitro geproduceerd. Ze dienen om het aantal vermeerderingen op het veld bij de teelt van pootgoed te verminderen om zodoende de
kans op besmetting met (bodem)ziekten te verkleinen.
Grote verschillen in opbrengst zijn gevonden tussen oude en jonge knolletjes in
proeven, waarbij knolletjes bij twee temperaturen werden bewaard. Om de acht
weken werd een deel van de knolletjes onder volledig geconditioneerde omstandigheden gepoot om het verloop van de groeikracht vast te stellen. Deze proef duurde
voort in 1992 en wordt in 1993verder verwerkt.
Er zullen publikaties geschreven worden over de produktie van microknollen en
over langdurige bewaring van plantemateriaal in-vitro.
Daar het het laatste onderzoeksjaar betreft, zal tevens verslag worden gedaan door
middel van wetenschappelijke publikaties, van proeven waarin door GA-behandeling het totale aantal knollen werd beïnvloed en waarin de rol van de fysiologische
ouderdom van het pootgoed op de houdbaarheid engroeikracht werd bestudeerd.
Kwantificering van schade door aaltjes bij aardappelen met behulp van
groeimodellen
805
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

M. van Oijen
F.H.M. Ammerlaan
IPO-DLO, HLB,PAGV, LEI-DLO
Simulatie en systeemanalyse
LNV-AT
1990-1994

In 1992 is in samenwerking met IPO-DLO en HLB een veldproef uitgevoerd in de
Veenkoloniën met vier aardappelrassen bij twee niveaus van aaltjesbesmetting en
drie niveaus van bodemverdichting. De proef vormde een geslaagde herhaling en
uitbreiding van een eerdere veldproef in de Veenkoloniën (1991). Met name over
de reactie van de wortelgroei van verschillende aardappelrassen op stress in het
bodemmilieu is veel informatie verzameld. De resultaten van deze twee proeven
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worden in 1993 verder uitgewerkt en gepubliceerd. Het experimentele deel van
project 805 zal daarmee zijn afgesloten.
In de experimenten is voor de modellering van gewasgroei in aanwezigheid van
aaltjes een goede basis gelegd. Met de modellering van de groei van het wortelstelsel is inmiddels begonnen, mede op basis van een literatuurstudie betreffende
wortelgroeimodellen die in 1993 als CABO-DLO-rapport zal worden gepubliceerd.
Bij de verdere ontwikkeling van het simulatiemodel, in 1993, zullen twee criteria
betracht worden: 1) minimale modelcomplexiteit en 2) mechanistische verklaring
van waargenomen interacties van aaltjes met ras-en milieufactoren.
In samenwerking met PAGV, HLB, LEI-DLO en CPRO-DLO zijn in 1992 reeds
validatiegegevens voor het model verzameld in de vorm van een compilatie van de
resultaten van veldproeven met aaltjes uitgevoerd bij verschillende instellingen
gedurende de laatste 15 jaar. Deze gegevens zullen bij de modelbouw in project
805 gebruikt worden om de toepasbaarheid van het model voor de voorspelling van
schade in het veld te toetsen.
Naast het CABO-DLO-verslag over wortelgroeimodellen zijn twee wetenschappelijke
publikaties gepland voor 1993:
1. M. van Oijen et al. (1993), Effects of soil compaction on the interaction between
potato crops and cyst nematodes. I.Crop physiology andyield loss,
2. R. van Haren, M. van Oijen et al. (1993), Effects of soil compaction on the
interaction between potato crops and cyst nematodes. II. Nematode population
dynamics in soil and root systems.
Fysiologie van de zaadvorming bij grasgewassen
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

822
J.W. Warringa (AIO),W.J.M. Meijer, P.L Struik (LUW)
M.J. Marinissen (NGC)
LUW (vakgroep Agronomie), CPRO-DLO, PAGV
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
NGC
1992-1996

Het project heeft tot doel de kennis en het inzicht in de basisprocessen van de zaadzetting en zaadvulling te vergroten. Begin 1993 zal de definitieve selectie plaatsvinden van de 2 à 3 klonen Engels raaigras waaraan het verdere onderzoek zal
worden uitgevoerd. Het experimentele werk zal in 1993 plaatsvinden onder
geconditioneerde omstandigheden en met eenvoudige plantsystemen. De planten
zullen worden vermeerderd en in stand gehouden opvoedingsoplossing.
Het onderzoek richt zich op het vastleggen van de fenologie van de bloei en de
afrijping door middel van het dagelijks volgen van het bloei- en afrijpingspatroon
binnen en tussen aren. Onderzoek vindt daarnaast plaats naar het belang van de
assimilatenproduktie en -verdeling bij de zaadvorming. Dit zal gebeuren via mani-
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pulatie vanplanten door het wegnemen van plantedelen en beschaduwing en bijbelichting. Verder zal gebruik gemaakt worden van in-vitro-technieken en 13Cpulsering.
Begin 1993 zalde literatuurstudie naar dezaadvorming bij grassen, Lolium perenne
in het bijzonder, worden afgerond en vastgelegd in de vorm van een CABO-DLOverslag. Ditverslag zaldienen alsbasisvoor verder onderzoek.

b. Gewas- en wortelfysiologie
Gewasfysiologisch onderzoek naar deopbrengstvorming enkwaliteit van
spruitkool

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

R.Booij
E.J.J. Meurs
PAGV
Gewasfysiologie, opbrengstvorming enproduktkwaliteit
1991-1995

In 1992isonderzoek gedaan naar defotosynthesesnelheid vaneen spruitkoolgewas
tijdens de periode van spruituitgroei. Dit om na te gaan wat de bijdrage isvan
directe fotosynthese enerzijds en de herverdeling van assimilaten anderzijds. Deze
studie zal in 1993worden voortgezet, waarbij de instraling zal worden gevarieerd
door beschaduwing van het gewas gedurende verschillende perioden tijdens de
spruitgroei.
Een kwantificering van de mogelijke redistributie van assimilaten zal worden uitgevoerd met behulp van een potproef onder semi-geconditioneerde omstandigheden, waar aan de plant op een aantal tijdstippen voorafgaande en tijdens de
spruitgroei 1 3 C0 2 wordt toegediend. Afhankelijk van de resultaten verkregen in
1992wordt dit mogelijk gecombineerd metvariatie vande lichtintensiteit tijdens de
spruitgroei.
Een manuscript wordt voorbereid waarin het effect van het topmeristeem op de
verdeling van koolstof en stikstof in de plant tijdens de spruitgroei zal worden
beschreven.
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Prognose van opbrengst en brouwkwaliteit van gerst onder verschillende
weers- en teeltomstandigheden en op verschillende locaties in Europa
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

858
C. Grashoff
H.G. Smid
Universiteit Viterbo (Italië), SCRI(Schotland)
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
EG-AIR (aangevraagd)
1993-1995

Een veldproef met verschillende perioden van beschaduwing bij verschillende Intrappen (in 1991 uitgevoerd in het kader van project 711) zal in 1993 worden herhaald. Doel hiervan isverdere validatie van het simulatiemodel en (in samenwerking
met het AGRO-NIBEM) bevestiging van de gemeten effecten van stralingsverschillen
op korrelvulling, eiwitgehalte, eiwit- en zetmeelsamenstelling, b-glucaangehalte,
vermoutbaarheid en extractrendement. Uit verkenningen met een in project 711
ontwikkeld simulatiemodel isduidelijk geworden dat een nauwkeuriger kwantificering noodzakelijk is van de effecten van: a) omgevingstemperatuur op de korrelvullingssnelheid; b) het stikstofgehalte in het blad op de fotosynthesesnelheid; c) de
oorzaak van opbrengstverliezen tijdens de afrijping. Voor de relatie temperatuur/
korrelvullingssnelheid zal een kasproef worden uitgevoerd bij verschillende omgevingstemperaturen. Voor de relatie stikstofgehalte/fotosynthesesnelheid zullen de
gegevens uit de kasproeven van R.J.J.Groot (project 711) verder uitgewerkt worden.
Nieuwe experimenten voor deze relatie zijn daarmee wellicht niet noodzakelijk.
Voor de mogelijke oorzaken van opbrengstverliezen tijdens de afrijping zullen de
metingen van ademhalingsverliezen bij afrijpende (veldbonen)zaden tot een
publikatie worden uitgewerkt en zal worden beslist of dergelijke metingen in
afrijpende gerst zinvol zijn.
Met de uit het voorgaande verkregen gegevens zal het simulatiemodel verder
worden gecalibreerd. Tevens zullen de bodem- en experimentele gegevens van de
EBC-locaties en de benodigde langjarige setsweersgegevens worden verzameld. Op
basis van drie klimaten (van Zuid- tot Noord-Europa) zal een serie vergelijkingen
worden gemaakt tussen gesimuleerde en gemeten uitkomsten van gewas- en
korrelopbrengst, korrelvulling en -eiwitgehalte.
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Plasticiteit van wortelstelsels in relatie tot biotische en abiotische stress

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

Looptijd:

A.L. Smit
D. Uenk
IPO-DLO, PAGV
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit

1989-1993

Onder plasticiteit wordt het vermogen van de plant verstaan om ook in heterogene
situaties (in ruimte en tijd) water en nutriënten zo goed mogelijk te benutten. In dit
project (wegens capaciteitsonttrekking met een jaar verlengd) heeft plasticiteit
zowel betrekking op de kwantiteit als op de functionaliteit van het wortelstelsel.
De in 1992 gestarte experimenten met een split-root-systeem zullen worden voortgezet met erwt als proefplant. Hierbij wordt de ene helft van het wortelstelsel
zowel aan biotische stress (wortelknobbelaaltjes, Meloïdogyne hapla en M.
chitwoodii) als aan abiotische stress (vochtgebrek) blootgesteld. Hierbij wordt
gemeten in hoeverre er een wijziging in hoeveelheid, kwaliteit en verdeling van
wortels optreedt in de verschillend behandelde helften van het wortelstelsel. Dit
jaar zullen met name interacties tussen een aaltjesaantasting en de wateropname
onderzocht worden. Plasticiteitsaspecten met betrekking tot de nutriëntenopname,
met name stikstof, zullen in een aparte potproef worden onderzocht. In dit laatste
jaar zaltevensverslaglegging en publikatie van de resultaten plaatsvinden.
Onderzoek naar de gewasfysiologische aspecten van opbrengstderving bij
een aantasting door wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne spp.)
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):

Looptijd:

833
A.L. Smit
J.T.W.M. Dorssers, D. Uenk
PAGV, IPO-DLO
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
LNV-DWT

1991-1994

De in samenwerking met PAGV, IPO-DLO en PD in 1992 uitgevoerde veldproef op
een zwaar met Meloïdogyne chitwoodii besmet perceel zal in 1993 worden voortgezet. In tegenstelling tot de verwachting reageerden bonen het afgelopen jaar
vrijwel niet op de besmetting; hierbij is het de vraag of de late zaaidatum van dit
gewas de oorzaak is. In grote lijnen zal daarom de proef op dezelfde wijze voortgezet worden waarbij de invloed van de zaaidatum (als mogelijke teeltmaatregel
om de schade te beperken) nader geanalyseerd zal worden bij verschillende
gewassen.
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Onder kasomstandigheden zal in potproeven de invloed van plantgrootte, vochten nutriëntentekort bij de schadeontwikkeling onderzocht worden. Oriënterend zal
verder gekeken worden of het mogelijk is een besmetting uit te voeren in planten
op voedingsoplossing, indien mogelijk zal deze techniek gebruikt worden om vast
te stellen in hoeverre een aaltjesaantasting de functionaliteit van het wortelstelsel
beïnvloed, met name de hydraulische geleidbaarheid.
Nadat van de uitgevoerde veldproef de monsters verwerkt en de gegevens geanalyseerd zijn,worden de resultaten in een eerste publikatie op schrift gesteld.
Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en
kwaliteit van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van
nutriëntenaanbod

799
Projectleiding:
Medewerkster:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinanciers:
Looptijd:

A.K.van der Werf, R.Booij,A.L Smit
C.T. Enserink
IB, LUW (vakgroep Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde), PAGV
Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
LNV-DWT
1991-1995

Het onderzoek in dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Aanvullend
Onderzoekplan van de NRLO-taakgroep Geïntegreerde Plantaardige Produktie. In
1993 zullen met spruitkool en prei zowel veldproeven, rhizotronproeven als
klimaatkamerproeven worden uitgevoerd.
Het aandeel van de totale bovengrondse door het gewas spruitkool geproduceerde
drogestof en opgenomen stikstof in het oogstbaar produkt (spruiten) is onafhankelijk van de stikstofgift. Dit betekent dat hoge spruitkoolopbrengsten samengaan
met grote hoeveelheden stikstof in de oogstresten. In een veldproef zal worden
nagegaan in hoeverre een stikstofgift, vlak na het begin van de spruitgroei, de
spruitgroei beïnvloedt. Dit zal worden onderzocht aan een gewas dat bij het begin
van de spruitgroei een relatief lage stikstofconcentratie heeft.
Tot nu toe is in de rhizotronproeven voornamelijk aandacht besteed aan de
hoeveelheid Cen Ndie in de bovengrondse delen en in de bodem aanwezig is. Een
aanzienlijk deel van de totale biomassa bevindt zich in de wortels. Echter aan het
einde van het seizoen is de verdeling van C en N de resultante van allocatie,
respiratie en turnover van biomassa. Dit jaar zal met behulp van video-opnamen van
de beworteling de turnoversnelheid van prei en spruitkool bepaald worden. Door
de turnover te koppelen aan de C- en N-gehalten van wortelmonsters die via
periodieke monstername verkregen zijn zal een C- en N-balans (respiratie en
exudatie worden niet meegenomen) voor beide gewassen opgesteld worden.
Daarnaast zal de turnoversnelheid informatie opleveren over de hoeveelheid
stikstof die via mineralisatie van afgestorven wortels nageleverd wordt.
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Dit jaar zullen de klimaatproeven van 1992 voortgezet worden zoals die verleden
jaar beschreven zijn, dat wil zeggen bepaling van allocatie van C en N naar de
diverse plante-organen (onder andere met behulp van simultane 13C- en 15 N'labeling'). Daarnaast zullen respiratie- en fotosynthese-karakteristieken verder
geanalyseerd worden. De resultaten zullen worden verwerkt in een model dat de
vegetatieve groei als functie van het stikstofaanbod beschrijft. Tevens zullen deze
proeven in combinatie met het model uitsluitsel moeten geven in hoeverre planten
Cen Noptimaal verdelen.
De resultaten van de groeianalyses uit de klimaatkamerproeven zullen in twee
publikaties worden verwerkt: 1fotosynthese- en respiratie-karakteristieken; 2) groei
verklaren vanuit fysiologische en morfologische plante-eigenschappen.
De in 1991 en 1992 verkregen gegevens over beworteling en N-opname bij prei en
spruitkool in het rhizotron zullen worden gebruikt in het kader van een
methodische beschrijving van het Rhizolab. Anderzijds zal in een tweede
manuscript nader worden ingegaan op de fysiologische aspecten van beworteling
en N-opname bij beide gewassen.

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

777
H.J. Bouwmeester, W.J.M. Meijer
I.F.Kappers,J.A.R. Davies
CPRO-DLO, ATO-DLO
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
LNV-AT
1990-1994

Een groot deel van het komende jaar zal besteed worden aan de verslaglegging en
publikatie van de resultaten die tot nu toe zijn verzameld. Daarnaast zal enig
afrondend onderzoek worden gedaan, met name naar de relatie tussen assimilatenbeschikbaarheid en devorming van etherische olie.
Uit voorgaand onderzoek bleek dat de assimilatenvoorziening van belang isvoor de
vorming van etherische olie. Bovendien is gebleken dat de etherische-olieaccumulatie sterk stadiumafhankelijk is. Net na de bestuiving overheerst de vorming van
limoneen terwijl na circa twee weken de produktie van carvon het hoogst is. Om de
relaties tussen assimilatenvoorziening, ontwikkelingsstadium en de vorming van
limoneen en carvon verder te definiëren zal met een modelsysteem gewerkt
worden. Daarvoor worden bloemschermenvan karwij na de bestuiving van de plant
verwijderd en gedurende één tot twee weken op een in-vitro-medium in stand
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gehouden. Door het sucrosegehalte van het medium te variëren is al aangetoond
dat de vorming van etherische olie afhangt van de hoeveelheid beschikbare suikers.
Er is een eerste aanwijzing dat het stadium van de vruchtjes op het moment van
plaatsing in het in-vitro-systeem de relatie tussen sucrose en limoneen- en carvonvorming bepaalt.
Het vervolgonderzoek moet aantonen dat de aangeboden sucrose ook werkelijk
wordt gebruikt voor de vorming van etherische olie. Dat kan door het aanbieden
van 13C- of 14C-sucrose in het medium (en het meten van 13C- of 14C-carvon en
limoneen) en door het gebruik van d- en l-glucose (waarbij de één metabolisch
actief is en de ander alleen osmotisch). Tevens zal worden gemeten of er fotosynthese plaatsvindt in de groene vruchtjes.
De relatie tussen ontwikkelingsstadium en limoneen- en carvonvorming zal verder
worden onderzocht door schermen op een aantal tijdstippen na bestuiving van de
plant af te halen en dan gedurende een vaste periode op een reeks sucrosegehaltes
door te laten groeien.
Uit eerder onderzoek (Bouwmeester en Kuijpers, in voorbereiding) lijkt naar voren
te komen dat de verschillen in oliegehalte tussen één- en tweejarige karwij
(praktijk- en literatuurgegevens) niet het gevolg zijn van genetische verschillen in
de olieproduktiecapaciteit, maar van verschillen in de assimilatenbeschikbaarheid.
Het in-vitro-systeem biedt de gelegenheid diverse typen en ook cultivars met,
volgens veredelaars en praktijk, verschillende olieproduktiecapaciteit te vergelijken
bij een gecontroleerd assimilatenaanbod en verder identieke omstandigheden.
Het in 1992 opgestarte onderzoek aan de vervluchtiging van carvon en limoneen
heeft laten zien dat er inderdaad vervluchtiging optreedt uit het karwijzaad. Ook
dit onderzoek zal in 1993 worden afgerond. Tevens zullen de nog aanwezige monsters zaad worden geanalyseerd op carvon- en limoneengehalte. Er wordt oriënterend gewerkt aan de ontwikkeling van een enantiomeer-specifieke
gaschromatografische methode in verband met mogelijk toekomstig biosyntheseonderzoek.
Er zullen publikaties worden geschreven over het belang van bestuiving en licht
voor de zaadzetting bij karwij, over de 'source/sink'-relaties bij karwij (studie met
13
C-'labeling'), over de vervluchtiging van carvon en limoneen en over de relatie
tussen assimilatenvoorziening en etherische-olievorming (onder andere in-vitrowerk).
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Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van
nieuwe oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen
803
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

In de oliezadenprogramma's NOP en VOICI (Nationaal respectievelijk EG-Oliezaden
programma) zijn aanvankelijk zessoorten in het onderzoek opgenomen: Calendula
officinalis, Coriandrum sativum, Crambe abyssinica, Dimorphotheca spp.. Euphorbia
lagascae en Limnanthes alba. Gaandeweg is gebleken dat de perspectieven voor
Coriandrum beperkt zijn en is het onderzoek aan die soort beëindigd. De belangstelling voor hydroxyvetzuren is groot, maar de beschikbare Dimorphothecagenotypen, die dergelijke vetzuren produceren, zijn nog niet geschikt voor praktijkteelten. Als alternatief met gunstiger gewas- en zaadtype is beperkte aandacht
gegeven aan Osteospermum ecklonis.
In het CABO-DLO-project wordt in de resterende anderhalf jaar het experimentele
onderzoek geconcentreerd op enkele soorten: Crambe, Limnanthes en Dimorphotheca/Osteospermum. Voor de overige soorten, Calendula en Euphorbia, wordt
getracht voldoende inzicht te verwerven uit eerdere oriëntaties, uit de literatuur en
door samenwerking in het experimentele werk met CPRO-DLO en PAGV.
Waarschijnlijk komen eind 1992 de gegevens van de chemische analyses beschikbaar, waarna begin 1993 een eenvoudig groeimodel ontwikkeld en getoetst kan
worden. Met behulp van dat model worden vervolgens de gewasfysiologische
potenties van Crambe en koolzaad vergeleken voor de produktie van erucazuurrijke olie gestreefd wordt naar publikatie van die gewasvergelijking in 1993. In een
labelingsexperiment onder geconditioneerde omstandigheden worden de 'source/sinkVelaties bestudeerd van Limnanthes, Dimorphotheca en Osteospermum. In een
veldproef met periodieke oogsten wordt de ontwikkeling, drogestofproduktie en
drogestofverdeling van twee uiteenlopende Osteospermum-gewastypen bestudeerd. Die studie naar de 'sinks' en 'sources' van Limnanthes is een aanvulling op
een kas-experiment in 1992 naar de relatie tussen planttypen en zaadvorming. Met
deze studies wordt beoogd een voor het veredelingsonderzoek belangrijke leemte
op te vullen in de literatuur over Limnanthes. Het onderzoek aan Dimorphotheca en
Osteospermum mikt erop de mogelijkheden en knelpunten van beide soorten bij de
produktie van hydroxyvetzuren te definiëren en te kwantificeren. Daaruit volgen
tevens selectiecriteria en perspectieven voor het veredelingsonderzoek.
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Fysiologie en gewassimulatie van hennep in relatie tot kwaliteits- en
opbrengstverbetering

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

H.M.G. van der Werf (LUW),WJ.M. Meijer
M. Wijlhuizen
ATO-DLO,CPRO-DLO, PAGV, LUW (vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde)
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
LNV-AT
1990-1994

In voorgaand onderzoek is vastgesteld dat de beschikbare Westeuropese rassen
matig zijn aangepast aan de produktiedoelen in het huidige ontwikkelingsprogramma van hennep als papiergrondstof. Onder de relatief vocht- en stikstofrijke Nederlandse omstandigheden ontstaat een zeer bladrijk, dicht gewas. Door de
sterke concurrentie en hoge ziektegevoeligheid sterven veel stengels voortijdig af
en is de levensduur van het blad zeer kort. Dat gaat ten koste van de stengel- en
vezelopbrengst. De opbrengst wordt verder beperkt doordat deze rassen te vroeg
bloeien en dan de stengelvorming beëindigen.
In 1990 en 1991 is in het veld door middel van een langedag-behandeling de bloei
bij een West- en een Oosteuropees ras verhinderd. Op deze wijze is inzicht verkregen in de opbrengst en kwaliteit van zeer late hennep ten opzichte van die van de
tot nu toe gebruikte rassen. 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 aanfactoren 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 zullen, samen met gegevens uit het PAGV-LUW-project, gebruikt
worden voor het maken van een gewassimulatiemodel. In 1993 zal geen experimenteel werk meer verricht worden. De nadruk zal geheel op de analyse van de verkregen gegevens en verslaglegging liggen.
Volgend op een publikatie van Meijer en Mathijssen over het onderzoek uitgevoerd
van 1987 t/m 1989 zullen zes artikelen geschreven worden over het onderzoek dat
van 1990t/m 1992 isuitgevoerd. Deze artikelen betreffen:
1. het effect van plantdichtheid;
2. de invloed van zaaitijdstip c.q. temperatuur;
3. het opbrengstpotentieel van niet-bloeiende hennep;
4. de invloed van plantverdeling en stikstofbemesting op de gewasregelmaat;
5. het optreden van zelfdunning;
6. het gewasgroeimodel.
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Afdeling Onkruidfysiologie en -oecologie

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

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

D.H. Ketel
P.J.J.Pikaar
Onkruidoecologie en -beheersing
1989-1993

Het onderzoek over de werking van herbiciden in relatie t o t de ontwikkeling en
groei van planten zal met enkele publikaties worden afgesloten. Gewerkt wordt
aan de detoxificatie en de allocatie van metribuzin in respectievelijk melganzevoet
en maïs. Er zal een nieuw project worden voorbereid. In dit project zal in eerste
instantie de invloed van lage concentraties metribuzin gemeten worden op de snelheid van fotosynthese en groei bij melganzevoet. Deze proef moet er toe bijdragen
de schadelijkheid van een subletaal behandeld onkruid vastte kunnen stellen.
De invloed van de toedieningstechniek op de effectiviteit van herbiciden
820
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

C.M. Knoche
AJ.M. Uffing
Werkgroep Toedieningstechnieken Gewasbeschermingsmiddelen in deVollegrond. IMAG-DLO, IPO-DLO. PAGV
Emissie-arme enveilige gewasbeschermingstechnieken
LNV-DWT
1991-1994

Sinds begin 1992 worden experimenten uitgevoerd om de invloed van de factoren
watervolume en verdeling van druppelgrootte op de effectiviteit van herbiciden te
bepalen. Er wordt gewerkt met Vicia faba (veldboon) als modelplant en 2,4-D als
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herbicide. De experimenten worden voortgezet en zullen in 1993 worden
afgesloten. Verder zal het depositiepatroon van het herbicide op het blad met
behulp van elektronenmicroscopie en metingen van de bedekkingsgraad (IMAG)
worden gekarakteriseerd. Om het inzicht over de invloed van het watervolume op
de effectiviteit qua plantensoort en herbicide te verbreden, wordt er samengewerkt
in een dergelijk project met de New Mexico State University en Michigan State
University in de Verenigde Staten.
In de tweede fase zal een methode worden ontwikkeld om opname en effect van
het herbicide via een parallelle proefopzet tegelijkertijd te meten. Het biologisch
effect zal in de vorm van ethyleenproduktie kort na een herbicidebehandeling
worden gemeten. Met deze proef zal een beter inzicht in de relatie tussen opname
en biologisch effect worden verkregen.
Tevens zal aan een modelmatige verklaring van het effect van het verdelingspatroon van het herbicide binnen het blad op de biologische effecten worden
gewerkt.
De invloed van de formulering op de effectiviteit van herbiciden:
de opname van herbiciden via het bladoppervlak

806
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

H.de Ruiter
E.Meinen,AJ.M. Uffing
AKZO Chemie B.V., RIVM, PAGV
Onkruidoecologie en -beheersing
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 t o t verlaging van de benodigde dosering.
In 1993 zullen aanvullende experimenten worden uitgevoerd betreffende de opname van herbiciden door protoplasten, bladponsjes en intacte planten. Dit is nodig
om een aantal publikaties af te ronden.
Het onderzoek naar de rol van de cuticula als barrière voor de opname van herbiciden zal worden voortgezet. Verkennend onderzoek zal worden uitgevoerd betreffende het gebruiken van fluorescentiemetingen als eenvoudige en nondestructive
techniek om de penetratie van herbiciden in het bladte kunnen vaststellen.
Met het RIVM wordt nagegaan in hoeverre depositie van organische stoffen op het
bladoppervlak relevant genoeg is om in een risicobeoordeling te worden betrokken.
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b. O n k r u i d o e c o l o g i e e n b i o l o g i s c h e b e s t r i j d i n g
Effect van inheemse pathogène schimmels op de concurrentiekracht en
populatiedynamiek van onkruiden
821
Projectleiding:
Samenwerking met:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

C. Kempenaar, P.C. Scheepens
LUW (vakgroep Fytopathologie), IPO-DLO
P.J.F.M. Horsten
Onkruidoecologie en -beheersing
1991-1994

In 1993 wordt het onderzoek volgens plan voortgezet. Met proeven onder
geconditioneerde omstandigheden zal het effect van verschillende factoren op
aantasting van Chenopodium album door Ascochyta caulina bepaald worden.
Tevens zal in deze proeven de mate van groeiremming en/of plantdoding bepaald
worden. Factoren die in de proeven gevarieerd zullen worden zijn luchtvochtigheid,
temperatuur,
plantstadium,
sporendichtheid
en
isolaatherkomst.
Een
conceptpublikatie over deze proeven komt in 1993gereed.
Het infectieproces zal ook op weefselniveau bestudeerd worden, waartoe een
elektronenmicroscopische studie uitgevoerd zal worden. Eind 1993 zullen oriënterende proeven gedaan worden om het effect van aantasting op de fotosynthese te
bepalen. Er wordt ook aandacht besteed aan nieuwe produktiemethoden van
schimmelinoculum en formulering van het inoculum.
Voor het tweede jaar zal opnieuw een veldproef uitgevoerd worden. De invulling
hiervan isafhankelijk van de resultaten van de veldproeven in 1992. De veldproeven
van 1992 zullen in 1993 verwerkt worden tot een concept-publikatie.
Kwantificeren van gewas/onkruid-interacties ten behoeve van
geïntegreerde landbouw
769
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Binnen het kader van de European Weed Research Society (EWRS) wordt in
verschillende landen de betrouwbaarheid van een beschrijvend model voor de
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Kwantificeren van gewas/onkruid-interacties ten behoeve van
geïntegreerde landbouw
769
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Binnen het kader van de European Weed Research Society (EWRS) wordt in
verschillende landen de betrouwbaarheid van een beschrijvend model voor de
voorspelling van opbrengstverliezen door onkruiden getest. De relatieve
bodembedekking van onkruiden op het beslissingsmoment of bestrijding wel of
niet moet plaatsvinden, dient als invoervariabele. De schaderelatie wordt getest in
suikerbiet en in zomertarwe en als 'onkruid' dient gele mosterd (Sinapis alba).
gezaaid op verschillende tijdstippen en in verschillende dichtheden. Dit deel van het
project werd in 1992 gestart en in 1993 zullen waarschijnlijk tien verschillende
landen meedoen (van Finland tot Italië). De algehele coördinatie wordt verricht
vanuit CABO-DLO. In Nederland zal het onderzoek zich toespitsen op de vraag in
hoeverre de voorspelbaarheid afhankelijk is van het moment dat de relatieve
bodembedekking van onkruiden wordt bepaald. Hiertoe worden simulaties met een
mechanistisch model voor gewas/onkruid-concurrentie gecombineerd met
aanvullende waarnemingen in experimenten.
Voor implementatie van schaderelaties in adviessystemen voor onkruidbeheersing is
het essentieel dat de benodigde informatie (invoervariabele) op eenvoudige wijze
door de boer te verzamelen is. Voorlopige resultaten laten zien dat infraroodreflectie mogelijkheden biedt om relatieve bodembedekking van onkruiden te
bepalen, mits het gewas voldoende homogeen ontwikkelt en groeit. Deze voorlopige conclusie zal met behulpvan reflectiemetingen in experimenten in suikerbiet
en zomertarwe nader worden getoetst.
De in voorgaande jaren verkregen onderzoeksresultaten met betrekking tot het
onkruidonderdrukkend vermogen van suikerbieten, en verschillen tussen rassen
daarin, zullen worden bewerkt tot een publikatie. In nauwe samenwerking met het
1RSzal aanvullend onderzoek worden gedaan naar de morfologie en het sluitingstijdstip van enige qua loofontwikkeling specifieke rassen.
Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat ondergroei van klaver onder witte
kool een vermindering van aantasting door insecten veroorzaakt. Deze verhoging
van koolkwaliteit gaat echter gepaard met een vermindering van de totale produktie door concurrentie tussen kool en klaver. Samen met het IPO-DLO (en de proeftuin Zwaagdijk) zal onderzocht worden in hoeverre het effect van ondergroei van
_
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Populatiedynamica van onkruiden bij geïntegreerde bedrijfsvoering in de
akkerbouw
813
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

Voor de vergelijking van resultaten van gangbare en geïntegreerde bedrijfssystemen is het van belang inzicht te verkrijgen in onkruidontwikkeling (over meerdere
jaren) bij toepassing van elk van deze systemen. Het onderzoek richt zich met name
op het ontwikkelen van geschikte methodieken voor het verzamelen en verwerken
van resultaten. Devolgende onderzoeksvragen dienen te worden beantwoord:
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?
Perbedrijfssysteem worden daartoe:
a. gedurende meerdere jaren in de laatste week van juni per perceel op vaste
plekken in een regelmatig patroon 30telvlakken uitgezet, waarin het aanwezige
onkruid per soort wordt geteld;
b. gedurende meerdere jaren in februari/ maart op 24 monsterplaatsen per perceel
de lengte van rhizomen van kweek en het aantal knopen daarop bepaald. Deze
monsterplaatsen corresponderen met 24vaste plekken van de 30 genoemd in a.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de proefboerderijen Borgerswold (vanaf 1988),
Vredepeel (vanaf 1989) en de Lovinkhoeve/IB-DLO (vanaf 1990,slechts onderdeel a.).
Een publikatie wordt voorbereid waarin de onderzoeksresultaten van Borgerswold
(1988-1992)worden gepresenteerd.
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Werkzaamheid van pathogène schimmels als mogelijk biologisch
bestrijdingsmiddel tegen onkruiden
860
Projectleiding:
Medewerker:
Programma:
Looptijd:

P.C. Scheepens
W. van der Zweerde
Onkruidoecologie en -beheersing
1993-1994

Het onderzoek aan de roestschimmel Puccinia punctiformis ter bestrijding van
akkerdistel (Cirsium arvensè) wordt voortgezet. Ter bestudering van de inspoeling
van teliosporen in de bodem worden op twee terreinen vroeg in het voorjaar
(maart) teliosporen toegediend op kleine vlakken. De verdeling van sporen in de
grond wordt in de tijd gevolgd. Elders in dezelfde terreinen wordt de knopontwikkeling van akkerdistel eveneens in de tijd gevolgd. De fractie systemisch
aangetaste scheuten wordt vergeleken met die in onbehandelde vlakken.
Bovenstaande proef wordt in soortgelijke opzet herhaald op twee tijdstippen in het
najaar.
Afhankelijk van de inzetbaarheid van studenten zal de knopinfectie door basidiosporen onder geconditioneerde omstandigheden worden bestudeerd.
Erzullen kasproeven met Puccinia lagenophorae en zijn waardplant klein kruiskruid
(Senecio vulgaris) worden uitgevoerd. 5. vulgaris is een probleemonkruid in diverse
groentegewassen, zowel in Nederland en andere landen. Er zal worden samengewerkt met onderzoeksgroepen in Engeland en Zwitserland.
Modelontwikkeling voor adviessystemen ter ondersteuning van
geïntegreerde onkruidbeheersing
787
Projectleiding
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

B.J.Schnieders, LA.P. Lotz
P.C. de Man
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie, en
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde),
PAGV
Simulatie en systeemanalyse
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
het modelgewas witlof {Cichorium intybus L.) waarin concurrentie zicht voornamelijk afspeelt in de gewasrij. Getracht wordt de onderzoeksresultaten te
generaliseren voor andere vollegrondsgroente- en akkerbouwgewassen.
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Een lichtonderscheppingsmodel voor individuele planten in het gewas zal worden
geparameteriseerd en gecalibreerd aan de hand van experimentele resultaten uit
1991 en 1992. Een koppeling van dit lichtonderscheppingsmodel aan een bestaand
concurrentiemodel maakt het mogelijk om effecten van concurrentie op de drogestofproduktie in niet-sluitende gewassen te bestuderen.
Op Droevendaal zal in een veldexperiment het effect van plantverband van het
gewas op de gewas/onkruid-concurrentie worden onderzocht. De resultaten zullen
gebruikt worden om te testen in hoeverre het model de effecten van een teeltmaatregel (bijvoorbeeld het veranderen van rijenafstand) op de concurrentiepositie van
het gewas kan simuleren. De effecten van onkruidpositie bij grotere onkruiddichtheden op de gewas/onkruid-concurrentie worden bestudeerd in experimenten
op het PAGVen het ROCWestmaas.
Erworden drie publikaties geschreven,met als onderwerp:
- de effecten van afstand tussen planten van Senecio vulgaris en witlof op
concurrentieprocessen;
- de effecten van plantdichtheid en opkomstdatum van de onkruiden Senecio
vulgaris, Solanum nigrum en Chenopodium album op de groei en ontwikkeling
van witlof;
- de beschrijving van een lichtonderscheppingsmodel en simulatieresultaten van
de concurrentie tussen onkruiden en witlof.
Ontwikkeling van criteria voor beperking van het herbicidengebruik in
granen
815
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.Wallinga (NGC), L.A.P. Lotz
R.M.W. Groeneveld
LUW (vakgroepen Theoretische Produktie-ecologie; en
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde)
Onkruidoecologie en -beheersing
NGC
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 invloed
van het al of niet toepassen van onkruidbestrijding op de dichtheid en zaadproduktie van de onkruiden wordt vastgesteld bij verschillende bemestingsniveaus. De
waargenomen concurrentie tussen gewas en onkruiden en de ontwikkeling in
onkruidpopulaties worden geanalyseerd met bestaande simulatiemodellen.
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waargenomen concurrentie tussen gewas en onkruiden en de ontwikkeling in
onkruidpopulaties worden geanalyseerd met bestaande simulatiemodellen.
Bestaande simulatiemodellen van gewas/onkruid-concurrentie en van onkruidpopulatiedynamica van onkruid worden gekoppeld. Voor parameterisatie en
validatie worden gegevensbestanden van buiten dit project uitgevoerde proeven
verzameld. De invloed van variatie van de onkruidplanten in opkomsttijdstip en
afstand t o t andere onkruiden en gewasplanten op gewasopbrengst en onkruidzaadproduktie wordt theoretisch geanalyseerd, ondersteund door literatuuronderzoek. Indien deze invloed zeer groot is wordt de opzet van het model hiervoor
aangepast. Voor gebruik in teeltbegeleidingssystemen worden aan de hand van de
experimentele resultaten en simulatiestudies eenvoudige modellen en schadedrempels ontwikkeld.

c. Onkruidbeheersing en vegetatiebeheer
Herinzaai en doorzaai van grasland; criteria en effecten
770
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

De bezetting van straatgras in grasland is zeer wisselend en wordt door de praktijk
nogal eens alsargument gebruikt om herinzaai of doorzaai toe te passen.
Bij een regelmatige verdeling bleek echter een relatief hoge bezetting de
drogestofopbrengst niet sterk te verlagen. Het bleek bovendien niet eenvoudig om
enkelejaren achter elkaar een hoge bezetting met straatgraste realiseren.
De volgende stap in het onderzoek is de invloed van een meer geclusterd vóórkomen van straatgras {Poa annua) op de opbrengst te bestuderen. Daartoe werden
in het najaar van 1992 twee proefvelden aangelegd, één op zand- en één op
kleigrond. Daarin worden open plekken van verschillende diameter en aantal
gemaakt en al dan niet met straatgras ingezaaid. Tevens zal een vergelijking
plaatsvinden met een regelmatig verdeelde straatgrasbezetting.
Drogestofopbrengst, drooggewichtsaandeel en bezettingspercentage van straatgras
en Engels raaigras zullen bepaald worden.
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Afdeling Grasland- en Vegetatiekunde

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

a. Produktie en kwaliteit van gras
Keuze en teelt van voedergewassen bij beregeningsverboden
857
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

H.F.M. Aarts, C. Grashoff
H.G. Smid
PAGV, PR,SC-DLO
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
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.
CABO-DLO richt zijn activiteiten op het modelleren van de groei en produktie van
gras en een aantal voedergewassen, op het valideren van de modellen en op het
verkennen van de gevolgen van beregeningsverboden voor de opzet, produktie en
emissies van voederproduktiesystemen. Het onderzoek wordt zo goed mogelijk
afgestemd op onderzoek dat door PAGV, PRen SC-DLO wordt uitgevoerd en waar
de klemtoon ligt op andere aspecten van de beregeningsproblematiek. Overleg
daarover zal in 1993 worden afgerond. Verder zal nagegaan worden welk type
model zich het beste leent voor dit onderzoek en welke aanpassingen en experimentele gegevens noodzakelijk of gewenst zijn. Met het gekozen model, en voorlopige aannamen, zullen verkenningen worden uitgevoerd naar de effecten van
een meer of minder diepe beworteling en van beregeningscriteria 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. Ook
zal worden nagegaan welk aanvullend experimenteel onderzoek noodzakelijk is
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voor de doelen die CABO-DLO zich heeft gesteld en als er voldoende tijd is, zal met
de uitvoering daarvan worden gestart.
De ontwikkeling van een melkveebedrijf op zandgrond bij stringente
milieunormen
779
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Het onderzoek op het Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu, 'De Marke',
heeft als doel binnen stringente milieuvoorwaarden en bij redelijke werk- en
leefomstandigheden voor mens en dier, tot een economisch optimale bedrijfsopzet
en bedrijfsvoering te komen. In 1992 isgestart 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.
Een belangrijk deel van het onderzoek in 1993 iserop gericht de produkties van de
gewassen, en de nutriëntenstromen die daarmee verband houden, te meten en te
verklaren. Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met SC-DLO uitgevoerd. De
nadruk van de CABO-activiteiten ligt bij de processen met betrekking tot de groei
en kwaliteit van de gewassen in relatie tot de vocht- en nutriëntenvoorziening. SCDLO zal vooral aandacht besteden aan de processen in de bodem, met name die
met betrekking tot de waterhuishouding en de nitraatuitspoeling. Ten behoeve van
dit onderzoek iseen 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, evenals het nitraatoverschot in de
bodem in de herfst. Voor 21 andere vaste plekken geldt een veel beperkter meetprogramma. Op de percelen waarop deze plekken liggen zullen weliswaar de
opbrengsten ook zo goed mogelijk worden gekwantificeerd, maar bij beweiding
zal worden volstaan met een schatting van de hoeveelheid gras bij in- en
uitscharen. Om processen voldoende nauwkeurig te kunnen beschrijven en het
management te kunnen verbeteren, is het soms nodig ook over informatie te
beschikken over situaties die afwijken van het gangbare op het bedrijf, bijvoorbeeld
over de invloed van een hogere of lagere N-bemesting of van een andere techniek
van mestaanwending. Daarom wordt op het proefbedrijf een aantal experimenten
uitgevoerd.
_
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Voor 1993 zijn de volgende experimenten voorzien:
- Een proef in grasland, bedoeld om de effecten van N-niveau, zodebemesting 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 matige P-toestand te kwantificeren.
- Een proef op een perceel met een veel te hoge P-toestand om de effecten van
het geheel of gedeeltelijk achterwege laten van bemesting met P op 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 Ptoestand verantwoord gesaneerd kan worden.
- 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 van de milieuwinst van deze maatregel).
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 en het bijstellen
van het onderzoeksplan. In 1993 zal het bedrijf voor de eerste keer de produktiecyclus volledig doorlopen. Daarom zal in 1993 veel tijd worden besteed aan het
opstellen van N-, P- en K-stroomdiagrammen van het bedrijf en haar componenten.
De gerealiseerde nutriëntenstromen zullen worden vergeleken met de verwachte
stromen, dus met de resultaten van de in het bedrijfsplan beschreven modelberekeningen.
Stofstromen in de Nederlandse landbouw: nutriëntenstromen in de zandgebieden
854
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.F.M. Aarts, M.Q. van der Veen (LEI-DLO)
E.R. Boons-Prins
LEI-DLO en SC-DLO
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
FOMA
1993-1994

Doel van het onderzoek is de omvang van de stofstromen van de Nederlandse
landbouwbedrijven te berekenen. Daarvoor wordt een bedrijfsmodel gebruikt, met
als input de 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. In deze fase van het onderzoek zullen de nutriëntenstromen op
landbouwbedrijven in de zandgebieden, met uitzondering van de Veenkoloniën,
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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.
Aard, voorkomen en fermentatieve eigenschappen van eiwitten in gras
836
Projectleiding:
Medewerkers:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

R.J.Hogendorp, L.W. van Broekhoven, J.J.M.H. Ketelaars
B. Rutgers
IWO-DLO
Voederkwaliteit van gras
1993-1996

Het in project 778 gestarte onderzoek (zie Werkplan 1992) zal geïntensiveerd
worden voortgezet in dit nieuw geformuleerde project.
Zowel de eiwitwaarde als de stikstofbenutting van gras kunnen verbeterd worden
door de bestendigheid van graseiwitten tegen microbiële afbraak in de pens van
herkauwers te vergroten. Dit wordt mogelijk bereikt via ingrepen in fysische en
chemische eigenschappen van graseiwitten. Daartoe worden verschillen in aard en
afbreekbaarheid, en effecten van fysische en chemische behandelingen hierop in
kaart gebracht. Dit gebeurt op fysisch-chemisch, biochemisch en microbiologisch
niveau. In het eerste jaar zal het zwaartepunt liggen op het verzamelen van
gegevens op het eerste niveau, waarna uit de gebruikte monsters een selectie zal
worden gemaakt voor verdere analyses. Het ontwikkelen c.q. implementeren en
optimaliseren van adequate meettechnieken zal op zich in deze eerste fase een
aanzienlijke onderzoeksbelasting betekenen.
Effecten van de chemische samenstelling van gras op de voederopname en
stikstofbenutting door melkvee
792
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

J.J.M.H.Ketelaars,J.H. Geurink
IWO-DLO, CPRO-DLO, LUW (vakgroep Fysiologie van
Mens en Dier)
Voederkwaliteitvan gras
1990-1994

Binnen dit project zullen verschillende werkzaamheden worden voortgezet.
Oriënterende voederproeven zullen worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om
met koolhydraatsupplementen in vloeibare vorm de stikstofbenutting door het dier
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te verhogen en de concentratie van urinestikstof te verlagen. Deze proeven worden
gecombineerd uitgevoerd met de voederproeven in project 797.
Daarnaast wordt laboratoriumonderzoek voortgezet naar eigenschappen van
gepelletiseerd graszaadstro die verantwoordelijk zijn voor eerder geconstateerde
verschillen in voederopname. Het onderzoek richt zich hierbij op het gedrag van
pellets in water. Doel van dit onderzoek is het verbeteren van het inzicht in de
processen die de opname van ruwvoeder beïnvloeden.
Tevenswordt vanuit dit project samengewerkt met de LUW-vakgroep Fysiologie van
Mens en Dier in onderzoek naar voedereigenschappen die bij herkauwers de
endogene-eiwitproduktie beïnvloeden. De aandacht concentreert zich hierbij op
celwanden en celwandbestanddelen (fenolzuren). Voederproeven met schapen zijn
gepland waarin de endogene-eiwitproduktie gemeten wordt bij verschillende
rantsoenen en mogelijk ook bij toediening van fenolzuren aan pens en lebmaag.
Fenolzuren in verschillende digesta-fracties zullen bij CPRO-DLO gemeten worden.
De bijdrage van CABO-DLO bestaat uit het analyseren van 15N in de digesta-fracties
voor devaststelling van de endogene-eiwitproduktie.
Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op produktie en
samenstelling van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting
op melkveebedrijven

797
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

De balansproeven waarin stikstofopname, stikstofuitscheiding in melk, en drijfmeststikstofproduktie gemeten worden bij melkkoeien die op stal gevoerd worden, zullen worden voortgezet. Het stikstofverlies ten gevolge van ammoniakvervluchtiging
wordt in deze proeven berekend uit het verschil in aan- en afvoer van stikstof.
De rantsoenen voor deze voederproeven zullen zodanig worden samengesteld dat
naar verwachting duidelijke verschillen in ammoniakvervluchtiging op zullen
treden.
De keuze van de rantsoenen zal worden vastgesteld op basisvan:
a. informatie over de samenstelling van urine uit vroegere balansproeven en
b. de resultaten van directe metingen van ammoniakvervluchtiging uit urine van
verschillende samenstelling.
Deze metingen worden verricht met behulp van glazen potjes waarin ammoniak
geadsorbeerd wordt aan papierfilters die met fosforzuur geïmpregneerd zijn.
Met dit type metingen is in 1992 een begin gemaakt. Voorlopige resultaten geven
aan dat dezetechniek tenminste bruikbaar isvoor vergelijkende metingen aan mest
en urine van uiteenlopende samenstelling. De techniek zal verder getest worden
met behulp van windtunnels. Tenslotte zullen gemeten vervluchtigingssnelheden
:
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vergeleken worden met geschatte waarden op basis van verblijftijden van mest en
urine op stalvloeren en de snelheid van vorming van ammoniak.
Gewasfysiologisch onderzoek naar oorzaken van achteruitgang van de
zodekwaliteit van nieuw-ingezaaid Engels raaigras
750
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

H.G.van der Meer, T. Baan Hofman
PAGV,PR
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
1988-1993

Hoewel de in 1987 in samenwerking met PAGV en PRaangelegde vruchtwisselingsproef met maïs en grasvolgens het oorspronkelijke plan tot 1999 zal worden voortgezet, geven de resultaten met gras weinig aanleiding tot voortzetting van de
waarnemingen aan dit gewas. In het overleg met de onderzoekspartners zal
derhalve voorgesteld worden het experimentele werk aan dit gewas in 1993 niet
voort te zetten, of als dit op onoverkomelijke bezwaren stuit, het tot een minimum
te beperken. De t o t nu toe verkregen resultaten zullen in een CABO-DLO-verslag
worden gerapporteerd.
De resultaten van het onderzoek aan rasverschillen in produktie en stikstofbenutting bij Engels raaigras worden in 1993 uitgewerkt en in enkele gezamenlijke
artikelen met DeVisser (project 844) gepubliceerd.
Beperking van het gebruik van kunstmest en aangekocht voer op melkveebedrijven
861
Projectleiding:
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.G. van der Meer, T. Baan Hofman
The Danish Institute of Plant and Soil Science (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 Corufia, Spanje)
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
EG-AIR
1993-1996

In het kader van dit project wordt het door EG-AIR gefinancierde project 'Reducing
inputs and losses of nitrogen and energy on dairy farms' gecoördineerd en wordt
een bijdrage in het onderzoek geleverd. Doel van het EG-project is vermindering
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van gebruik van plantevoedingsstoffen en fossiele energie te bevorderen door
onderzoek aan:
1) strategische bijvoedering van gras-en gras/klaver-rantsoenen;
2) vergroting van het aandeel op eigen grond verbouwde voeders;
3) verbetering van de benutting van plantevoedingsstoffen uit drijfmest op
gras/klaver-weiden en maïs.
Op het Proefbedrijf Droevendaal worden twee veldproeven op een gras/klaverweide aangelegd waarin de effecten van emissie-arme technieken van mestaanwending op produktie, nutriëntenopname, klaveraandeel en stikstof-binding worden
onderzocht. Naast de aanwendingstechnieken zullen ook tijdstip van aanwending
en dosering als proeffactoren worden opgenomen. Er zal vooral gelet worden op
effecten van stikstof, fosfor en kalium op de concurrentie tussen gras en klaver.
De rol van de niet-geoogste gewasdelen in de stikstofhuishouding van
grasland
843
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.G.van der Meer, T. Baan Hofman
vacature
IB-DLO
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
FOMA (aangevraagd)
1993-1996

In het kader van dit project zal een bijdrage worden geleverd aan enkele
publikaties over het stikstofonderzoek dat in 1989 met Harper (USDA Southern
Piedmont Conservation Research Center, Verenigde Staten) en Nederlandse collega's
op grasland van de Minderhoudhoeve (Swifterbant) is uitgevoerd. Het betreft een
publikatie over opname en verdeling van 15N over oogstbaar gras, stoppels en
wortels gedurende twee perioden van één maand, een publikatie waarin verschillende methoden om de stikstofmineralisatie te kwantificeren worden vergeleken en
een samenvattende publikatie van het gehele onderzoek.
Experimenteel onderzoek wordt gestart alser duidelijkheid isover de aangevraagde
externe financiering. Opzet en uitvoering zullen in samenhang met project 842
plaatsvinden.
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Effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen van grasland
842
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

G.WJ. van deVen,A.HJ.van der Putten
H.W.J.van Kasteren
IB-DLO
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
FOMA (aangevraagd)
1993-1996

Doelvan dit project isde kennisvan de stikstofhuishouding van beweid grasland op
zand- en kleigronden zodanig te verbeteren dat goede afstemming van de stikstofgift en het graslandgebruik op produktie- en milieudoelstellingen mogelijk wordt.
Eerst zullen de resultaten van metingen van stikstofstromen in graslandproeven te
Achterberg (zandgrond) en Swifterbant (kleigrond) in detail geanalyseerd worden.
In deze proeven werd gedurende enkele jaren de stikstofrespons bij beweiden en
maaien bepaald (LUW-vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde) en er
werden bovendien metingen verricht aan stikstofmineralisatie en -immobilisatie (IBDLO), aan ammoniakvervluchtiging (PR/NMI en CABO-DLO), aan het verloop van de
hoeveelheid anorganische stikstof in de bodem (CABO-DLO) en aan de nitraatuitspoeling (SC-DLO). Nu de resultaten van de meeste deelstudies beschikbaar zijn,
zal getracht worden de gehele stikstofkringloop op de verschillende objecten zo
goed mogelijk te kwantificeren.
In aansluiting hierop wordt de structuur opgezet van een grasgroeimodel waarmee
de effecten van beweiding op gewasproduktie en stikstofhuishouding berekend
kunnen worden. Op basis van de analyse van de bovengenoemde proeven en de
verkennende modelberekeningen wordt experimenteel onderzoek opgezet. Naar
verwachting zal dit vooral gericht zijn op de effecten van mest en urine van
weidend vee op grasproduktie, grasbenutting en stikstofhuishouding. Voor dit
onderzoek isexterne financiering noodzakelijk.
Gebiedsgewijze integratie van veehouderij en akkerbouw: vormgeven aan
landbouw met verbrede doelstelling
840
Projectleiding:
Programma:
Looptijd:

vacature, G.WJ. van de Ven,J.Schans
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
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 eenvermindering van deze pro_
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blemen. Dit project richt zich op de landbouwsectoren akkerbouw, melkveehouderij
met grasland en voedergewassen en varkenshouderij. Voor optimalisering wordt
interactieve meervoudige doelprogrammering gebruikt.
In het eerste jaar van dit project worden de te optimaliseren doelstellingen in
modeltermen gedefinieerd en wordt de structuur van het lineaire programmeringsmodel opgezet. Tevens wordt een overzicht van de interacties tussen de sectoren
gemaakt. Deze interacties en de doelstellingen bepalen welke 'inputs' en 'outputs'
gekwantificeerd moeten worden. De deelmodellen voor de verschillende sectoren
worden zodanig ontwikkeld en aangepast dat ze deze informatie op een gelijksoortige manier opleveren. Deze laatste activiteit gebeurt voor de akkerbouw deels
in andere projecten (795 en 796). De resultaten van project 748, een studie naar de
mogelijkheden voor ontwikkeling van geïntegreerde melkveehouderij, worden
bewerkt t o t een proefschrift en zijn direct toeleverend aan deze nieuwe studie.
Degevolgde werkwijze en de modelstructuur worden in een verslag vastgelegd.

b. Vegetatie-oecologie en natuurontwikkeling
De invloed van klimaatsveranderingen op de stikstof- en koolstofhuishouding van voedselarme oecosystemen
845
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

vacature, F. Berendse
W. Snijders
Participanten CLIMEX
Klimaatverandering, landbouw en natuur
EG-Environment
1992-1996

Intaiga-oecosystemen in Noorwegen zal worden nagegaan wat de effecten zijn van
een verhoogd C0 2 -niveau en een verhoogde temperatuur op de produktie en biomassa-tumover van de plantesoorten die een belangrijke rol in deze oecosystemen
spelen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de effecten van deze veranderingen op de chemische samenstelling van de plant, met name op de concentraties
van stikstof en fosfor en op het lignine-, cellulose- en zetmeelgehalte. Deze eigenschappen hebben belangrijke consequenties voor zowel de turnover van de biomassa als voor de afbreekbaarheid van het strooisel. Onder geconditioneerde omstandigheden zal een meer gedetailleerde analyse worden gemaakt van de afzonderlijke effecten van een verhoogde C0 2 -concentratie en een verhoogde temperatuur
op deze eigenschappen van de plant. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in het
kader van het CLIMEX-programma, dat door de EGwordt gefinancierd.
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De invloedvan de nutriëntenbeschikbaarheid opdeconcurrentie tussen
graslandplanten
736
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

F.Berendse
B.RodriguezVasquezdeAldana (Institute deRecursos
NaturalesyAgrobiologia,Salamanca),R.H.M.E.Geerts
Stikstofstromen ingraslandoecosystemen
1988-1993

In het in 1990 begonnen experiment over de invloed van verschillende soorten
graslandplanten op de mineralisatie van voedingsstoffen zijn inmiddels de
metingen over deturnover vandeboven-enondergrondse biomassaafgerond.
Deresultaten van het onderzoek over de turnover van wortels zullen in 1993 wordenuitgewerkt. Erzaldaarnaasteenexperiment worden uitgevoerd omdeafbraaksnelheid te meten van het strooisel dat deze soorten produceren.Gedurende 1993
zaleengastmedewerkstervan het Instituto de RecursosNaturalesyAgrobiologia in
Salamanca in het project participeren. Zij zal een experiment uitvoeren,waarin zal
worden gemeten wat de gemiddelde verblijftijd van stikstof in de plant is. In dit
experiment wordt aan de planten éénmalig een hoeveelheid 15N toegediend en
wordt vervolgensdeafnamevande hoeveelheid 15Ndie aanvankelijk door de plant
isopgenomen,inde loopvandetijdvervolgd.
Dispersievanplantezadenalssleutelfactor in het herstelvan soortenrijke
graslanden
800
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

D.van Dorp (AIO,LUW-VPO),F.Berendse,J.M.van
Groenendaal (LUW-VPO)
M. Maters(LUW-VPO)
LUW(vakgroepVegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkruidkunde)
Bos-en natuurontwikkeling
SRO (NWO)
1989-1993

Hetexperimentele werk over deverspreiding van zaden ende kieming envestiging
in graslanden is inmiddels volledig afgerond. Deverzamelde gegevens worden nu
gebruikt om het simulatiemodel voor dispersie te parameteriseren en te toetsen.
Het grootste deel van de tijd zal worden gebruikt om de verslaggeving over het
onderzoek af te ronden. Erzal een aantal artikelen worden geschreven voor internationaletijdschriften. Dezeartikelen zullendeeluitmaken vaneen proefschrift.
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Simulatie van de produktie en nutriëntenhuishouding van wegbermvegetaties

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

H.S. Bloemhof (AIO, LUW-VPO), F.Berendse,J.M. van
Groenendaal (LUW-VPO)
LUW (vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkruidkunde)
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
Rijkswaterstaat, Dienstweg- en Waterbouwkunde
1988-1993

Het laatste jaar van dit project zal volledig worden gewijd aan de voltooiing van
het simulatiemodel. Het experimentele werk isinmiddels afgerond. De ontwikkeling
van het model is gevorderd tot het stadium waarin de decompositie- en
mineralisatiemodules aan het plantmodel gekoppeld moeten worden. Vervolgens
zaltoetsing van het model plaatsvinden met gegevens afkomstig van lange-termijnbeheersexperimenten en tenslotte zullen modelberekeningen worden uitgevoerd
van de effecten van verschillende vormen van maaibeheer op de produktie en
nutriëntenhuishouding van onbemeste graslandvegetaties. De resultaten zullen
worden samengevat in een aantal publikaties.
De relatie tussen nutriëntenstromen en de primaire produktie van wateren oevervegetaties in landelijke gebieden
812
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

Dit project is erop gericht de effecten te kwantificeren van een combinatie van de
te verwachten natuurontwikkelingsmaatregelen, namelijk verhoging van de grondwaterstand en vermindering van de nutriëntentoevoer, op het functioneren van een
deel van een agro-oecosysteem. Het gaat hier met name om de overgang van
perceel naar waterloop en de waterloop zelf.
Twee systemen worden vergeleken:
1) een systeem met een verhoogde grondwaterstand en sterk verlaagde nutriëntentoevoer en
2) een systeem met een in de landbouw gangbare grondwaterstand en nutriënten^
toevoer.
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Beide systemen liggen in het grasland-complex 'De Veenkampen'.
In 1993 worden de minima en maxima in 'standing crop' van de betreffende
vegetatietypen op de land/water-overgangen bepaald. De veldmetingen van de
mineralisatiesnelheden van C, N, Pen K worden afgerond. Bovendien wordt een
bemestingsexperiment uitgevoerd om een antwoord te vinden op de vraag welk(e)
nutriënt(en) op De Veenkampen de groei van een representatieve ondergedoken
vegetatie beperkt (beperken). Er wordt verder gewerkt aan de produktiemodellen
voor ondergedoken en emerse vegetatie (uitloop project 675: Groeimodellen voor
waterplanten).
Deverzamelde gegevens zullen ingepast worden in bestaande, of in daartoe te ontwikkelen modellen, waarmee extrapolaties in de tijd uitgevoerd kunnen worden.
Op deze wijze worden de produktiemodellen voor vegetatietypen in verband
gebracht met de beschikbaarheid van N, P en K.
Modellering van vegetatiesuccessie ten behoeve van natuurontwikkeling
834
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.Olff, F. Berendse
W. de Visser
IBN-DLO, SC-DLO
Bos-en natuurontwikkeling
LNV-DWT
1992-1995

De meeste tijd zal besteed worden aan de ontwikkeling van een simulatiemodel
waarmee de vegetatie-ontwikkeling onder verschillende scenario's van natuurontwikkeling voorspeld kan worden.
Allereerst zal een indeling gemaakt worden van Nederlandse plantesoorten in zogenaamde functionele groepen; dit zijn groepen soorten met een overeenkomstige
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 de op de
standplaats heersende fysisch-chemische condities (als droogte, waterdiepte, waterlogging, overstroming, zout, lage pH). Deze classificatie van soorten zal gebaseerd
zijn op literatuurgegevens. Relaties met nutriënten en licht worden (als te
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 soorten functionele groepen planten, van Nmineralisatie 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 kritische C/Nratiovan organische stof.
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Ineen kas-experiment zullen deze modelparameters gemeten worden bij een aantal
soorten die representatief zijn voor deverschillende functionele groepen. Hierbij zal
met name bepaald worden in welke mate de soort-specifieke compartimentatie van
C en 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 turnover-snelheid van de verschillende organen.
Deze relatieve verliessnelheid zal per nutriënt worden bepaald. Bovendien zal in
een knip-behandeling een extra bovengronds verlies gecreëerd worden (als
simulatie van maaien of begrazen).
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:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

M.J.M. Oomes, E.P.H.Best
H.Altena, F.H.H.Jacobs
LUW (vakgroepen Natuurbeheer, en Hydrologie,
Bodemnatuurkunde en Hydraulica), SC-DLO, RUG,IGER
(North Wyke, Engeland)
Stikstofstromen in graslandoecosystemen
EG-AIR
1993-1996

Dit nieuwe project beoogt twee belangrijke vragen te beantwoorden die spelen bij
een graslandbeheer dat is gericht op restauratie 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 waterkwantiteit
en -kwaliteit op de afname in nutriëntenbeschikbaarheid en de daaraan gekoppelde afname in primaire produktie. Hierbij wordt de samenhang onderzocht tussen
vochtgehalte, pH, basenbezetting en de beschikbaarheid van N, P en K in de
bodem, en de drogestofproduktie en nutriëntenopname van graslandvegetaties in
mesocosmossen.
In 1993 zullen in een modelopstelling bodemkolommen doorstroomd worden met
watertypen die in aanmerking komen voor de regeneratie van graslanden, om de
effecten hiervan op de beschikbaarheid van nutriënten te bestuderen. Het gaat
hierbij om kalkhoudend, nutriëntenarm grondwater dat een rol speelt bij herstel
van natuurlijke kwel en om regenwater dat een rol speelt bij de conservering van
het neerslagoverschot. De volgende watertypen worden onderzocht: 1) 'rijp',
kalkrijk kwelwater ter hoogte van de Veluwe (alkalisch, rijk aan kationen, vooral
kalk en ijzer), 2) matig kalkrijk kwelwater ter hoogte van de Veenkampen (alkalisch,
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rijk aan kationen, minder kalk en ijzer), en 3) regenwater ter hoogte van het
Wageningse Binnenveld (zuur, rijk aan ammonium en sulfaat). Er wordt naar
gestreefd meerdere veenbodems (waaronder koopveen) in het onderzoek te
betrekken. Nutriënten waarvan verwacht wordt dat ze op korte termijn
groeibeperkend worden, zijn fosfaat en kalium. De uitkomsten van deze experimenten worden gebruikt bij het inrichten van mesocosmossen. Daarin worden
onder semi-veldcondities (in bakken,onder overkapping) processen bestudeerd die
debeschikbaarheid van nutriënten bepalen in ongestoorde bodemprofielen behandeld met verschillende watertypen. Ook wordt de respons gemeten van karakteristieke stukkengraslandvegetatie opdeze nutriëntenbeschikbaarheid.
In het kader van dit project worden ook veldwaarnemingen op De Veenkampen
verricht; deze betreffen de drogestofproduktie, nutriëntgehalten ensoortensamenstellingvandevegetatie endekwaliteit vanoppervlakte-engrondwater (voorzover
van belangvoor devegetatie) op eenaantal objecten. Dezewaarnemingen vormen
een onderdeel van een lange-termijn-monitoringprogramma, waarin de effecten
van verschralend graslandbeheer en waterbeheer op de botanische samenstelling
worden onderzocht. Degegevensover opbrengsten ensoortensamenstelling vande
vegetatie overdeperiode 1986-1992worden uitgewerkt.
Bijde interpretatie vande gegevenszal gebruik worden gemaakt vandiverse (voornamelijk reeds bestaande) modellen betreffende primaire produktie van grasland,
grondwaterbeweging enbodemprocessen.
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Afdeling Agrosysteemkunde

Hoofd
F.W.T. Penning de Vries
Plaatsvervangend hoofd P.Vereijken

a. Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
Invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof
818
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

Gewassen zoals maïs en aardappelen laten na de oogst veel minerale stikstof (N)
achter. In de braakperiode die volgt, kan deze hoeveelheid nog verder toenemen
door mineralisatie. Door de teelt van 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 hierin te vergroten zijn de volgende werkzaamheden
voorzien. De bestaande samenwerking met PAGV en SC-DLO in de vorm van een
gemeenschappelijke veldproef op zandgrond (ROC Heino) zal tot eind 1993 worden
voortgezet. In deze proef wordt nagegaan in hoeverre in continuteelt verbouwde
maïs de stikstof uit wintergewassen kan benutten. De resultaten van 1988-1991 zijn
gepubliceerd in een gezamenlijk verslag van CABO-DLO, PAGVen SC-DLO en tot enkele publikaties bewerkt. Die werkwijze zal worden vervolgd voor 1991-1993. Het
onderzoek naar de effecten van wintergewassen op de N-benutting op ROC
Wijnandsrade, zal in de huidige vorm worden voortgezet. Uit achtergelaten gewasresten (bieteblad, maïsstro) of afgestorven groenbemesters kunnen grote hoeveelheden stikstof vrijkomen. De lotgevallen van deze minerale Nzijn niet steeds duidelijk. Op de proefboerderijen Droevendaal (Wageningen) en De Marke (Hengelo) zal
onderzoek worden uitgevoerd naar de in-en uitspoeling van deze stikstof.
De resultaten van het afgesloten groenbemestingsonderzoek zullen worden
geëvalueerd in een wetenschappelijk eindverslag. De resultaten van het drijfmest-
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onderzoek zijn in 1992 vastgelegd in een CABO-DLO-verslag. Dit verslag zal tot een
publikatie worden bewerkt.
Ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen, toetsen en optimaliseren
van geïntegreerde plantaardige produktiesystemen

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

J.Schans, H.van Keulen,W.A.H. Rossing (LUW)
vacature
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie), LBO,
CLM
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
LNV-DWT
1991-1994

Indit project wordt een methodologie ontwikkeld voor systeemanalyse van bedrijfssystemen in de landbouw, met behulp van Interactieve Meervoudige Doelprogrammering (IMDP). Het onderzoek wordt toegespitst op de sector bloembollenteelt. Er
worden deelmodellen ontwikkeld voor de opbrengst en kwaliteit van bloembolgewassen in relatie tot teelthandelingen en inzet van produktiemiddelen. De
modellen worden getoetst aan de bedrijfsregistratie van het LBO-proefbedrijf geïntegreerde bloembollenteelt 'de Noord'. Deze modellen vormen een onderdeel van
de systeemgenerator, waarmee een scala van vruchtwisselingssystemen, variërend
tussen lage en hoge inzet van produktiemiddelen, wordt geformuleerd naar effecten op economische en ecologische doelstellingen van landbouw. Door optimalisering van deze doelen, afzonderlijk en in onderlinge beperking, worden de
mogelijkheden voor geïntegreerde bloembollenteelt, de bijbehorende kosten en de
meest geschikte methoden verkend. De bedrijfsvoering van 24 bloembolbedrijven
wordt geregistreerd in samenwerking met CLM. De modelmatig geformuleerde
vruchtwisselingssystemen worden getoetst aan deze bedrijfsregistraties, en aan die
van proefbedrijf 'de Noord". De input/output-relaties voor bloembolgewassen zijn
minder nauwkeurig te formuleren dan die voor akkerbouwgewassen. De gevolgen
hiervan voor betrouwbaarheid van de resultaten van IMDPworden geanalyseerd.
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Groei en functioneren van het wortelstelsel van maïs in relatie tot de
benutting en verlieren van stikstof
816
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

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

Inde Nederlandse rundveehouderij wordt maïsaangemerkt alseen hoogproduktief,
betrouwbaar en betrekkelijk gemakkelijk te telen en te verwerken gewas. De teelt
van maïs kan evenwel met veel stikstof(N)-verlies gepaard gaan. Reductie van de Ngift kan deze verliezen beperken maar kost ook opbrengst. Voor een optimale groei
heeft maïs namelijk al in eenjong stadium een hoog aanbod van Nnodig. Lang niet
alle N wordt echter door het gewas opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat bij
bemesting volgens advies, na de oogst veel N in de bodem achterblijft. Deze N kan
bijdragen aan verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. Literatuuronderzoek heeft het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat een onvoldoende temporele
en ruimtelijke afstemming van actieve wortels en oplossingen van minerale N een
belangrijke rol speelt bij de slechte N-benutting. Daarnaast geeft de literatuur aanwijzingen dat de N-opname door wortels niet steeds optimaal verloopt.
Voor het ontwikkelen van een teeltwijze die het milieu minder belast, zal met een
door DeWilligen (IB-DLO) 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.
Het in 1991 verrichte literatuuronderzoek zal het komende jaar tot een publikatie
worden bewerkt. In 1993 wordt opnieuw een rhizotronproef uitgevoerd om een
complete set parameters te verzamelen met betrekking tot de verdeling van bodemN, bodemvocht en wortels bij een jong gewas. Evenals in 1992 zal daarbij met name
gekeken worden naar plaatsingseffecten van mest. Op proefboerderij Droevendaal
zal een aanaloog opgezette veldproef worden uitgevoerd in het kader van FOMAonderzoek rond de N-problematiek van gras- en maïsland. Op proefboerderij De
Marke worden twee behandelingen uit de eerdergenoemde veldproef strooksgewijs
vergeleken. De resultaten van deze en verwante proeven zullen worden geïntegreerd in een simulatiemodel waarmee de bevindingen naar meerdere bodem-,
klimaat- en bedrijfsituaties kunnen worden geëxtrapoleerd.
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Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw:
optimale bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief
795
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

J.J.Schröder, B. Habekotté
P.van Asperen
PAGV,LEI-DLO
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
LNV-AT
1989-1993

Door PAGV, IKC's en DLV worden geïntegreerde bedrijfssystemen voor de akkerbouw experimenteel geïntroduceerd op veertig 'innovatiebedrijven\ verspreid over
Nederland. Deze activiteit wordt ondersteund door onderzoek van CABO-DLO, LEIDLO en PAGV. Een gedetailleerde registratie van gegevens over de bedrijfsvoering
van deze bedrijven wordt gecoördineerd door CABO-DLO. Het onderzoek op het
CABO-DLO richt zich op de ontwikkeling van modellen voor meervoudige interactieve doelprogrammering, waarmee de mogelijkheden en consequenties van
geïntegreerde akkerbouw onderzocht worden vanuit regionaal perspectief. Tevens
worden de balansen voor stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K) van de innovatiebedrijven geanalyseerd.
De relaties tussen inzet van arbeid en produktiemiddelen enerzijds en gewasopbrengsten anderzijds worden geanalyseerd voor de periode 1987-1989 (vóór het
begin van het project) en voor de periode 1990-1992 (de eerste projectjaren). De
balansen van N, Pen K over de projectjaren zullen in detail worden geanalyseerd.
Voor Pen Kgebeurt dit op bedrijfs- en regioniveau, voor N ook op perceelsniveau.
Er zal worden onderzocht in welke mate de gemeten potentiële emissie ('Nmin
najaar') in verband gebracht kan worden met bodem- en weersomstandigheden,
tijdstip van bemonstering, gewassenkeus, teeltmaatregelen en het saldo van de
mineralenbalans. De resultaten van deze analyses zullen worden gepubliceerd in
CABO-DLO-verslagenen in gemeenschappelijke publikaties enverslagen.
Deelmodellen voor effecten van verschillende teelttechnieken en produktiefactoren
(inputs) op opbrengsten van verschillende gewassen en op mineralen- en pesticidenbalansen worden ontwikkeld en verbeterd. Deze modellen worden getoetst aan
de gegevens van de innovatiebedrijven, waarna kengetallen worden berekend voor
de interactieve doelprogrammering. Effecten worden dan berekend van
alternatieve teeltwijzen en van variatie van deze parameters op de mate waarin
landbouwdoelstellingen worden gerealiseerd, zodat inzicht wordt verkregen in
economische en ecologische mogelijkheden en risico's van verschillende teeltwijzen.
De resultaten zullen verschijnen in een CABO-DLO-verslag en van de gevolgde
methode zal een publikatie worden voorbereid.
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Opzet en coördinatie van een Europees netwerk voor onderzoek naar
geïntegreerde c.q. ecologische akkerbouwsystemen

863
Projectleiding
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.Vereijken
W. Stol
Europese instellingen in de EGen geassocieerde landen
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
EG-AIR
1993-1996

Deze 'concerted action" behelst het opzetten en coördineren van een Europees
netwerk van onderzoekers die projecten coördineren gericht op het toetsen en ontwikkelen van geïntegreerde bedrijfssystemen.Specifieke doelen zijn het produceren
van een methodologisch handboek en vier voortgangsrapporten. In 1993 zal daartoe een workshop in een reeks van zeven worden georganiseerd in Lelystad, in
samenwerking met het PAGV. Thema's zijn het evalueren en standaardiseren van
methoden inzake het ontwerpen en toetsen van prototypesystemen, en de voortgang van het onderzoek in de afgelopen jaren. Eind 1993 zal een eerste deel van de
methodologie beschikbaar komen, met het eerste voortgangsrapport.
Toetsing van ecologische akkerbouw- en gemengd-bedrijfsmodellen aan
landbouwkundige en milieukundige criteria
804
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.Vereijken, H. Kloen
PAGV, Europese instellingen (onder andere ITCFin Parijs)
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
EG-CAMAR
1991-1993

Dit project zal in 1993 worden afgerond met een rapport als onderdeel van een
gezamenlijke publikatie van de 6 partners in dit EG-project, onder redactie van de
coördinator dr. Ph. Viaux, ITCF. De resterende tijd zal worden besteed aan het
formeren en coördineren van drie initiërende werkgroepen voor het nieuwe DLOprogramma 204, getiteld 'Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw/groenteteelt, graasveehouderij en fruitteelt'. Eind 1993 zullen deze werkgroepen van DLO-instellingen en proefstations rapporteren over de concrete samenwerkingsmogelijkheden. De opzet en de resultaten van het huidige project zullen
daarbij model staan. In het eindrapport (begin 1993) zullen de concrete uitwerkingen per deelnemend bedrijf worden gepresenteerd, evenals de opzet en de eerste
resultaten van het evaluerend onderzoek. Gezien de omvang en de verwachte duur
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van het evaluerend onderzoek is de aanvulling en bewerking van het gegevensbestand geautomatiseerd.
Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw/groenteteelt

864
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

P.Vereijken, H. Kloen
vacature
PAGV, Europese instellingen (Louvain LaNeuve, België en
Johnstown Research Castle, Ierland)
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
EG-AIR
1993-1996

Dit project zal in 1993 van start gaan,voortbouwend op de opzet en resultaten van
het af te sluiten project 804. Het onderzoek wordt uitgevoerd op tien ecologisch
werkende praktijkbedrijven (BD- of EKO-keurmerk) en heeft een modellerend en
innoverend karakter. Op basis van een programma van eisen (op het gebied van
bemesting en milieu, gewasbescherming en kwaliteit van de produkten, zorg voor
natuur en landschap) is per bedrijf een samenhangend bedrijfsplan opgesteld ten
aanzien van vruchtwisseling, bemesting, grondbewerking, gewasbescherming en
ecologische infrastructuur, rekening houdend met de bedrijfssituatie (zoals grondsoort, omvang en uitrusting van het bedrijf) en de wensen van de ondernemer.
Deelnemende bedrijven verplichten zich contractueel tot uitvoering van dit bedrijfsplan, zodat het kan worden getoetst op zijn haalbaarheid door middel van gerichte
waarnemingen aan bodem, gewassen en vee c.q. agrarische produkten, bedrijf en
ondernemer.
In het 1991 en 1992 lag het accent op planning en uitvoering van de vereiste
bedrijfsmaatregelen en iseen begin gemaakt met toetsend onderzoek (project 804).
Voor het laatste zal een volledig programma worden gevolgd. Dit omvat:
1. Zorg voor eenvruchtbare bodem én een schoon milieu
- PKN-aan-en -afvoerbalansen en beschikbare bodemreserves;
- N-mineraal-verliezen via het drainwater.
2. Zorg voor gezonde gewassen en kwaliteitsproduktie
- teeltwijze, groei, aantasting door ziekten en plagen, opbrengst van de drie
hoofdgewassen tarwe, aardappel en ui;
- handels- en gebruikskwaliteit na oogst én na bewaring van de produkten.
3. Zorg voor natuur en landschap
- typering van de begroeiing van sloten en bermen, als hoofdelementen van de
ecologische infrastructuur;
- Toestand van de ecologische infrastructuur aan het eind van het veldseizoen.
4. Zorg voor een paritair inkomen
- bedrijfseconomische boekhouding.
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In CABO-DLO-rapport 138 (1990) zijn motivatie, doel en opzet van het project beschreven, alsmede de benodigde materialen en methoden voor de innovatieve
bedrijfsmodellen.

b. Simulatie, gewasdetectie en -zonering
Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt (SARP), fase III
825
Projectleiding:
Medewerkers:
Samenwerking met:
Programma:
Medefinanciers:
Looptijd:

H.F.M,ten Berge, M.J. Kropff (IRRI)
H. Drenth,J.J.Riethoven;overige medewerkers: zie
deelprojecten
IRRI, LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie)
Duurzaam landgebruik envoedselvoorziening in
ontwikkelingslanden
DGIS
1992-1995

Waar de voorgaande fasen van het SARP-project voornamelijk gericht waren op
training van onderzoekers binnen nationale onderzoeksinstellingen in Azië, ligt het
accent in deze derde fase op het ontwikkelen van een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Als basis dient de reeds ontwikkelde netwerkstructuur, waarin teams
uit 14 National Agricultural Research Centres (NARC's) meewerken, met een totaal
van circa 80 onderzoekers.
Vier onderzoeksthema's worden onderscheiden: 'Agro-ecosystemen\ 'Potentiële
produktie\ 'Gewas- en bodemmanagement' en 'Gewasbescherming'. Het onderzoek
zal de grote lijnen volgen die in de plannings-workshop van maart 1992 zijn uitgezet. De SARP-teams zullen experimenten en simulatie-studies uitvoeren die per
thema in een aantal gezamenlijke eindprodukten van gemeenschappelijke interesse
zullen uitmonden. Thema-coördinatoren vervullen daarbij een centrale rol en zullen
alsvoortrekker voor het afleveren van de eindprodukten (handleidingen, programmatuur) fungeren. Eind 1993 zullen concept-versies van eindprodukten in elk thema
gereed zijn.
De vier onderzoeksthema's zijn elk ondergebracht in een overeenkomstig subproject, te weten 825a (SARP-Agro-ecosystemen), 825b (SARP-Potentiële produktie),
825c (SARP-Gewas- en bodemmanagement) en 825d (SARP-Gewasbescherming).
Per thema zullen er jaarlijks één of enkele workshops worden georganiseerd. De
'proceedings' van deze workshops zullen in de vorm van een serie worden
uitgegeven.
Voorts zal onder leiding van SARP-IRRI een 'SARP steering Committee* gevormd
worden om de overdracht van de coördinatie van SARP-activiteiten van de huidige
SARP-staf naar de NARC'sen/of naar het IRRIvoor te bereiden.
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Het project stimuleert de uitwisseling van onderzoekers door middel van beurzen
voor korte bezoeken (3 maanden), lange bezoeken (1 jaar); daarnaast zijn er vier
'PhD fellowships" toegekend, waarbij de volgende thema's bewerkt zullen worden:
'Dauwvorming in rijst", 'Substitutie van kunstmest N door organische bemesting",
'Fenologie van rijst in relatie to fotoperiode en temperatuur" en Ontwerp van
hoogopbrengende rijsttypen".
SARP-Agro-ecosystemen

825a
Projectleiding:

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

Het hoofdaandachtsgebied is kwantitative agro-ecologische zonering met behulp
van gewasgroeimodellen. Het eindprodukt zal een handleiding voor de simulatie
van regionale rijstproduktie met bijbehorende programmatuur zijn. De teams
binnen de NARC's zullen hier voornamelijk aan bijdragen door het uitvoeren van
eigen case-studies. SARP-Wageningen voegt daar methodologische elementen aan
toe en zorgt voor coördinatie, testen en documentatie. Een eerste versie van de
handleiding wordt komend jaar opgesteld en in 1994afgerond.
SARP-Potentiële produktie

825b
Projectleiding:

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

De teams binnen de deelnemende NARC's zullen enkele goed gedefinieerde veldproeven uitvoeren met een gemeenschappelijke opzet. Hiermee zal het potentiëleproduktiemodel op iedere locatie gevalideerd en verder uitgebouwd kunnen
worden. Het voornaamste eindprodukt zal dit gevalideerde model zijn, waarvan
concrete toepassingen voornamelijk in de overige thema's gerealiseerd zullen
worden (o.a.agro-ecologische zonering, managament-adviessystemen).
Het onderzoek naar de effecten van klimaatsveranderingen zal door enkele teams
voortgezet worden.
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SARP-Gewas- en bodemmanagement

825c
Projectleiding:

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

Het onder SARP-II gestarte procesgerichte onderzoek op het gebied van stikstofhuishouding en droogte-effecten zal worden voortgezet op een aantal geselecteerde onderwerpen door NARC's. Experimenten worden uitgevoerd op meerdere
lokaties volgens een gezamenlijk opzet ontwerp. Decoördinator zal werken aan het
opzetten van een gegevensbank om de verzamelde gegevens op te slaan en te
verwerken, aan het afwerken van het L3C-model en aan een managementadviessysteem voor geïrrigeerde rijst. Daarnaast zal software worden ontwikkeld
met behulp waarvan onderzoekers gemakkelijk experimentele resultaten kunnen
vergelijken met modelvoorspellingen.
SARP-Gewasbescherming

825d
Projectleiding:

A. Elings, E.Rubia (IRRI) (themacoördinatoren),
W.A.H. Rossing (themaleider), P.S.Teng (themaleider,
IRRI)

Het onderzoek zal zich concentreren op de wijd verspreide plaag en ziekte
'Stemborer' en 'Bacterial Leaf Blight'. De teams werkzaam binnen deelnemende
NARC's zullen experimenten uitvoeren en analyseren volgens een vooropgezet
format en via een prototype voor een schademodel. De coördinator zal werken aan
het afleiden van schaderelaties uit deze experimenten, en aan een handleiding voor
het opstellen van dergelijke schaderelaties. Eenworkshop zal worden gehouden om
de contacten met de teams goed te onderhouden. Een begin zal worden gemaakt
met overdracht vantaken tussen de coördinatoren.
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Toepassing van de ERS-1-satelliet in de landbouw
817
Projectleiding:
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

B.A.M. Bouman
SC-DLO,LUW (vakgroepen Landmeetkunde en
Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica),
Cartoscan
Simulatie en systeemanalyse
BCRS
1991-1993

Er zal meegewerkt worden aan de eindrapportage van het totale project 'Land use
monitoring with ERS-V dat deel uitmaakt van de goedgekeurde 'Announcement of
Opportunity'-projecten van de ESA en tevens is opgenomen in het Nationaal
Remote Sensing Programma-2. De CABO-DLO-bijdrage aan deze eindrapportage
omvat de presentatie van gewasgroeimodellen voor de situatie in Flevoland en de
toepassing van deze modellen voor de groeiseizoenen 1991-1992.Voor suikerbieten
en tarwe zal het groeiverloop gesimuleerd worden, alsmede het verloop van
optische reflectie en van de radarreflectie in de configuratie zoals die door de ERS-1
gemeten wordt. De (on)mogelijkheden om de gesimuleerde groeiverlopen bij te
stellen met de gemeten radarreflecties van de ERS-1 zullen aangegeven worden.
Deze eindrapportage zal grotendeels een samenvatting worden van twee rapporten
die reeds in 1992 gereed gekomen zijn. Voorts zal naar verwachting deelgenomen
worden aan een Voortgangs-Workshop van de ESA om de resultaten van de
simulatiestudies te presenteren.
Noot:
door de uitloop van het totale project 'Land use monitoring with ERS-V t o t
medio 1994 zullen enkele laatste, afrondende werkzaamheden binnen dit
CABO-DLO-project mogelijk eveneens naar 1994doorgeschoven worden.
Wiskundig onderzoek naar de intrinsieke nauwkeurigheid van resultaten
van simulatiemodellen
823
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

Het project is onderdeel van een programma met als doel wiskundige technieken
voor modelonderzoek te ontwikkelen voor, en toe te passen op systeemanalyse,
modelbouw en simulatie op het CABO.
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Devolgende onderwerpen staan op het programma voor 1993:
- Ontwerp simulatie-omgeving in samenwerking met LUW-vakgroep Informatica
en LUW-vakgroep TPE. Een simulatie-omgeving 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 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 G.H.J.de Koning)
De huidige generatie gewasgroeimodellen is gebaseerd op ruimtelijke homogeniteit van inputs zoals bodem- en weersgegevens. Die veronderstelling wordt
kritischer naarmate men met de modellen grotere gebieden onderzoekt. Er zal
gewerkt worden aan het kwantificeren van de nauwkeurigheid van voorspellingen bij ruimtelijke inhomogeniteit in verband met de koppeling van
geografische informatiesystemen met gewasgroeimodellen.
- Kwalitatieve theorie voor concurrentiemodellen (project 736, in samenwerking
met F. Berendse). Er zal gewerkt worden aan modellen voor de concurrentie om
nutriënten. In de modellen isnutriëntenverlies opgenomen.
- Verkenning van mogelijkheden van modelgebruik bij bepaling schadedrempels
aardappelaaltjes (Van Oijen, project 805).
- Korte adviezen
Er is tijd ingeruimd voor diverse korte adviezen. Telkens blijkt weer dat zulke
adviezen vaak leiden tot tijdsbesparing en kwaliteitsverhoging.
Agro-ecologische zonering met gewasgroeimodellen en geografische
informatiesystemen

837
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

G.H.J.de Koning, B.A.M. Bouman, F.W.T. Penning de
Vries
SC-DLO,ITC
Simulatie en systeemanalyse
1992-1993

Er iseen begin gemaakt met het testen van de gevoeligheid van gewasgroeimodellen voor de regionale variabilteit van weers- en bodemgegevens. Tot nu toe zijn de
gewassen rijst en tarwe onderzocht. Het kwantificeren van de modelgevoeligheden
zal worden voortgezet, gebruikmakend van rekenkundige methoden zoals 'Monte
Carlo'-technieken. Aspecten die betrekking hebben op de calibratie en optimalisatie
van de gewasgroeimodellen op gewasniveau, zoals het zoeken naar optimale sets
van gewasparameters, worden buiten beschouwing gelaten omdat ze elders aan
bod komen (zie project 823).
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Na een eerste theoretische verkenning zal een praktijkvoorbeeld worden gezocht.
Er zal een regio worden gekozen waarvan klimaat en bodemgegevens van relatief
kleine landeenheden beschikbaar zijn, bij voorkeur opgeslagen in een Geografisch
Informatie Systeem (GIS). Uit de beschikbare gegevens zal modelinput worden
afgeleid, bijvoorbeeld het genereren van dagelijks weer uit maand-gemiddelde
weerscijfers van naburige weersstations, of het schatten van waterleverend vermogen, bewortelbare diepte of ontwateringstoestand van een bodem met behulp
van informatie over de bodemeenheden op de bodemkaart. Het op deze manier
bepalen van modelinput gaat gepaard met de nodige onzekerheden. De gevolgen
die dat heeft voor de gesimuleerde opbrengsten zullen worden onderzocht. De
verdelingen die de waardes van inputparameters kunnen hebben zullen worden
geschat of uit gedetaileerde metingen worden gehaald, waarna uit deze
verdelingen trekkingen worden gedaan volgens de"Monte Carlo'-methode.
Hiermee kan worden bepaald op welke parameters het model het sterkst reageert
en hoe zwaar aannames wegen in de gesimuleerde opbrengsten. Hierbij isde schaal
van de gegevens van belang. Naarmate het aggregateniveau toeneemt, en de mate
van ruimtelijk detail dus kleiner wordt, neemt de onzekerheid met betrekking tot
bodem- en weerskenmerken toe. Voor verschillende aggregatieniveaus zullen de
effecten van ruimtelijke variabiliteit worden doorgerekend.
Hieruit moet kunnen worden afgeleid aan welke eisen de modelinput, in afhankelijkheid van het aggregatieniveau, moet voldoen om een bepaalde zekerheid in de
modelresultaten te verkrijgen. Het gebruik van GIS zal hierbij een belangrijke rol
spelen. Hiervoor zal samenwerking worden gezocht met het Staring Centrum, omdat daar een GIS operationeel is en er landevaluatie-studies worden uitgevoerd.
Verder zijn contacten voorzien met ITCEnschede.
Verbetering van modellen voor onderzoek naar het functioneren van
gewassen en naar gewas/milieu-interacties
855
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Looptijd:

F.W.T. Penning de Vries, D.W.G. van Kraalingen,
J. Goudriaan (LUW)
ad hoc,gastmedewerkers, studenten
Simulatie en systeemanalyse
1993-1994

Een generiek model zal worden ontwikkeld als opvolger van WOFOST voor
'standaard'-gewasgroeisimulaties. Het wordt opgebouwd uit standaardmodules,
waarvan er enkele zullen worden bijgemaakt (transpiratie, waterbalans (2x)).
Insamenwerking met de LUW-vakgroep Informatica zal worden meegewerkt aan de
selectie dan wel produktie van een geschikte 'simulation environment", waarin
efficiënt met modellen gemanipuleerd kan worden, zowel ten behoeve van onderzoek als van toepassing. De PhD-opleiding van mw. Luo Weihong (China, SARP
project 825), met als onderwerp simulatie van dauwvorming, zal worden begeleid.
_

WERKPLAN 1993

AGROSYSTEEMKUNDE

Analyse en modellering van de stikstofdynamiek in bodem en plant van
geïrrigeerde rijstvelden
802
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

N.C. Stutterheim (AIO), H.F.M,ten Berge, R. Rabbinge
(LUW)
LUW (vakgroep TPE),LECSA(INRA-Frankrijk)
Simulatie en systeemanalyse
1990-1994

Na het uitwerken van meetgegevens en het bestuderen van relevante literatuur, zal
aan één of meer publikaties worden gewerkt over ammoniakvervluchtiging uit
geïrrigeerde rijstvelden zoals is uitgewerkt in een publikatieschema. Accent wordt
daarbij gelegd 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. Verder zal met behulp van gegevens afkomstig van proeven
uitgevoerd met gelabelde stikstof (15N), de N-cyclus in een rijstbodem geanalyseerd
worden. Er kan dan een beter beeld verkregen worden omtrent de beweging en
plaats van toegediende kunstmest-N.
Deelonderwerpen worden gebruikt om tot een N-balansvan een rijstveld te komen.
Modelwerk moet hierbij inzicht geven in de N-turnover tussen diverse systemen die
deel uitmaken van de omgeving waarin rijst verbouwd wordt.

c. Duurzaam landgebruik en voedselproduktie
in ontwikkelingslanden
Toepassing van gewas- en bodemmodellen voor onderzoek naar duurzame
plantaardige produktiesystemen, met name in ontwikkelingslanden

856
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

H.van Keulen, F.W.T. Penning de Vries, R. Rabbinge
(LUW)
P. Bindraban (LUW),ad hoc, gastmedewerkers, studenten
LUW (vakgroep Tropische Plantenteelt)
Simulatie en systeemanalyse
1993-1996
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Devolgende activiteiten zijn gepland:
- Implementatie van gewasgroeimodelen op het CIMMYT en CIPten behoeve van
agro-ecologische zonering en keuze/ontwikkeling van aangepaste planttypes
(Van Keulen, Bindraban);
- Onderzoek naar het operationeel maken en testen van concepties van
duurzaamheid intropische landbouwsystemen.
Met TPE en medewerkers van het vroegere US IBSNAT project zal worden verkend
of een consortium (International Consortium for Application of Systems approaches
for Agriculture, ICASA) kan worden opgericht om gewasgroeimodellen en andere
kwantitatieve methoden voor onderzoek van landbouwkundige systemen ter
beschikking te stellen aan nationale organisaties van landbouwkundig onderzoek in
ontwikkelingslanden, via één of meer internationale organisaties, zoals het IRRI.
Gezocht zal worden naar een internationale sponsor. Het consortium kan gezien
worden als een verbreding en verdieping van het SARP-project (825) en van het
DLV-project (824).
Advisering over toepassing van een gewasgroeimodel voor rijst om optimale planttypen te bepalen voor verschillende agro-ecologische zones van West-Afrika (met
WARDA). Met een student zal een model worden opgesteld om de temperatuur van
het groeipunt van geïrrigeerde rijst te simuleren in een semi-aride omgeving waar
de luchttemperatuur zeer sterk varieert (ten behoeve van WARDA).
Duurzame landbouw in de Sahel-Soedan-zone
756
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H. Breman, O. Niangade (IER-Mali)
P.W.J. Uithol,verder zie deelprojecten
IER-Mali, IB-DLO, LUW (vakgroep Natuurbeheer),R3S,
ISFRA
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden
DGIS
1991-1995

In 1993 zal de aandacht bijna geheel aan de uitvoering van het onderzoek kunnen
worden gegeven. De onderzoeksuitrusting is zo goed als compleet en wat infrastructuur betreft staan alleen nog uitbreiding van bureauruimte in N'Tarla (derde
proeflocatie) en van opslagruimte in Niono op het programma.
Voor mei staat het DEA-examen van de ISFRA-studenten op het programma. Bij
slagen zullen ze daarna over de drie onderzoeksequipes in Mali worden verdeeld,
om hun promotieonderzoek ('3 ème cycle') binnen dat kader uit te voeren. Direct na
het examen wordt de cursus 'modelleren en simulatie' in Niono georganiseerd.
Daaraan zullen naast voornoemde studenten ook onderzoekers van het PSS deelnemen, en mogelijk enige geïnteresseerden van elders.
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Als publikaties staan het rapport van Wooning (Prijs van vee, melk, vlees en kunstmest in Sahellanden) en de 'Mémoires de DEA" van de studenten op het programma. Daarnaast zijn (voorlopige) rapporten te verwachten over de invloed van Pop
produktie en N-fixatie van "niébé* en stylosanthes en over P-beschikbaarheid en Pabsorptie.
Equipe Production Fourragère (EPF; Mali)

756a
Medewerker(s):

J.J.R. Groot (IB-DLO);D. Koné (IER-Mali)

Destudie van de invloed van Pop produktie en N-fixatie van 'niébé' en stylosanthes
wordt voortgezet. De populaties van 'pois d'Angole' en Andropogon gayanus
zullen homogeen genoeg zijn om bemestingsonderzoek te starten. In het laatste
geval betreft dit een in '91 ingezaaide populatie. Er zal echter ook vergelijkend
onderzoek gedaan worden aan een 40 jaar oude populatie in N'Tarla, waar de
bodem waarschijnlijk meetbaar beïnvloed isen de beworteling uitgebreider.
Equipe Exploitation Fourragère (EEF; Mali)

756b
Medewerker(s):

Y. Coulibaly (IER-Mali);G.A. Kaasschieter

Vijf combinaties ruwvoer en krachtvoer worden in voederproeven getest, om theoretische relaties tussen aanbod, kwaliteit en opname door zeboes te verifiëren. De
langlopende proeven worden voortgezet. Het betreft de studie van de relatie tussen
voedersituatie en dierparameters en het onderzoek naar de duurzaamheid van
stylosanthes-introducties in weiden of als 'banque fourragère' onder beweiding.
Onderzoek naar de invloed van supplementering met krachtvoer op het gedrag van
weidend vee wordt gestart. Met name wordt aandacht geschonken aan voederkeuze en opname, te beginnen met zeboes. Dit onderzoek moet helpen de resultaten van stalvoederproeven te extrapoleren naar de realiteit van het boerenbedrijf.
Equipe modélisation des Systèmes (EMS; Mali)

756c
Medewerker(s):

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

De meervoudige doelplanning voor de Malinese studiezone (overgang Sahelsavanne) zal worden uitgevoerd. De eerste resultaten zullen worden gerapporteerd
om een goede terugkoppeling te bevorderen. Een begin zal worden gemaakt met
het modelleren van de studiezone voor de sahellanden in hun totaliteit, met
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bijzondere aandacht voor verschillen (agro-ecologische en sociaal-economische) ten
opzichte van de Malinese situaties.
Equipe d'Appui (Wageningen)
756d
Medewerker(s):

F. Berendse,W. Chardon (IB-DLO),J.G.Conijn,
G.H. Dijksterhuis (IB-DLO),J.Hassink (IB-DLO),
J.J.M.H. Ketelaars, H.van Keulen, H.G.van der Meer,
F.W.T. Penning de Vries, R. Post (gastmedewerker),
BJ. Tolkamp (TV-LUW), P.deWilligen (IB-DLO)

De CABO-DLO-bijdrage in de ondersteuning concentreert zich op het modelleren
van ontwikkeling en groei van meerjarige grassen en van houtige gewassen.Via de
inschakeling van een gastmedewerker en een student zullen modules ontwikkeld
worden om de organische-stofdynamiek en lichtonderschepping te kunnen beschrijven; de eerste in het totaal van te gebruiken primaire-produktiemodellen, de
tweede in het model voor houtige-gewassen. De cursus 'modelleren en simulatie'
wordt opgezet en gegeven. Samen met het CIRAD/SAR (Montpellier) wordt
ondersteuning gegeven aan het onderzoek van het Institut du Sahel naar integratie
van akkerbouw en veehouderij.
Met Prof. 't Mannetje (LUW) wordt promotieonderzoek begeleid van een
Nederlandse onderzoekster en een Kameroenese onderzoeker. In beide gevallen
betreft het onderzoek waarbij de in 1991 gepubliceerde 'Manuel pour l'évaluation
des pâturages des pays sahéliens' een centrale rol speelt. Overleg terplekke is
vermoedelijk noodzakelijk.
Adviezen t e n behoeve van landbouwontwikkeling in de Derde Wereld
643
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H. Breman, H.van Keulen,J.J.Kessler
P.W.J. Uithol
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden
diversen
1983-1993

De advisering met betrekking tot duurzaam landgebruik in Sahellanden (contract
met DGIS) wordt afgerond. Het betreft verplichtingen in relatie tot een studie van
de Club du Sahel, en het lidmaatschap van twee begeleidingscommissies van IOV
(Evaluatie hulp Mali; Evaluatie kunstmesthulp).
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De eindredactie van het boek over de rol van houtige gewassen in agroecosystemen van de Sahellanden wordt eveneens afgerond. De Franse vertaling
wordt verzorgd en de Engelse versie wordt gecorrigeerd en drukklaar gemaakt.
De 'mini-manuel' voor het volgen van de dynamiek van sahelweiden wordt
bijgesteld en vermenigvuldigd.
Scenario's voor een veranderende akkerbouw bij klimaatsverandering
841
Projectleiding:
Medewerker(s):
Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

H.van Keulen,CA. van Diepen (SC),J.H.Post (LEI)
vacature
Klimaatverandering, landbouw en natuur
NOPMondiale Luchtverontreiniging en
Klimaatverandering
1993-1995

De financiering voor dit project is uiteindelijk in 1992 goedgekeurd, nadat een
aangepast voorstel samen met SC-DLO en LEI-DLOwas ingediend. Binnen dit project
zal onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van verwachte klimaatsveranderingen voor de regionale landbouwproduktie in de EG en de consequenties voor
produktiestructuur en marktverhoudingen.
In eerste instantie zal aandacht worden besteed aan de effecten van veranderende
temperatuur en waterbeschikbaarheid, waarbij de directe effecten van verhoogd
C02-gehalte op processen in de plant zullen worden beschreven op grond van de
resultaten van projecten 734en 783. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van het
instrumentarium dat isontwikkeld in het kader van project 836.
Scenariostudies zullen worden uitgevoerd, met speciale aandacht voor:
- gewassen,rassenkeuze en teeltsysteem;
- ligging en omvang van de verschillende produktiezones;
- opbrengststabiliteit en kwaliteit;
- produktiestructuur en marktverhoudingen.
Scenario's voor klimaatsveranderingen zullen worden afgeleid uit de resultaten van
Global Circulation Models (GCM's), en daarnaast zal gebruik gemaakt worden van
historische weerreeksen, met name met betrekking tot opbrengststabiliteit. Voor de
scenariostudies zullen bestaande gewasgroeimodellen worden aangepast, om de nu
bekende effecten van een verhoogd C0 2 -gehalte zo goed mogelijk te beschrijven.
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Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:

Programma:
Medefinancier(s):
Looptijd:

824
H.van Keulen, A. Kuijvenhoven (LUW-OE)
H. Hengsdijk, G. Kruseman
SC-DLO,LEI-DLO, IB-DLO, LUW (vakgroepen Theoretische
Produktie-ecologie; Bodemkunde en Geologie; Tropische
Plantenteelt en Ontwikkelingseconomie)
Duurzaam landgebruik envoedselproduktie in ontwikkelingslanden
LNV-DWT
1992-1994

Binnen het project zal een methodologie worden 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 gebruikgemaakt van kwantitatieve systeemanalytische methoden.
In een planningsproces kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Als
eerste is een beschrijving en analyse nodig van de huidige situatie: de diagnose. In
een volgende fase moeten regionale potenties en beperkingen worden geanalyseerd. Na formulering van doelen en randvoorwaarden kunnen, na een stapsgewijze selectie van de verschillende technische mogelijkheden, sociaal-economisch
haalbare opties voor landgebruik worden geschetst. Uiteindelijk zal moeten worden
aangegeven welke beleidsinstrumenten noodzakelijk zijn om van de huidige
situatie naar de gewenste situatie te komen.
De ontwikkeling van een methodologie vraagt veeleer om een praktijkmatige dan
een theoretische beschouwing omdat alleen bij toepassing in concrete situaties de
mogelijkheden en moeilijkheden duidelijk worden. Bij het uitvoeren van deze
'oefeningen" zal gebruik worden gemaakt van gegevens uit het project 'Een
methodologie voor planning van duurzaam landgebruik: een case study in Costa
Rica" dat als VF-programma door een aantal vakgroepen van de LUW wordt uitgevoerd. Tevensworden gegevens gebruikt uit het afgesloten project 'Ontwikkeling
van een landgebruiksplan voor de 5e regio van Mali (region Mopti), en het project
'Production Soudano-Sahelienne (PSS)'. Met de betrokken onderzoekers zijn
werkafspraken gemaakt zodat werkzaamheden op elkaar worden afgestemd.
De werkzaamheden vanuit de sociaal-economische hoek zullen gericht zijn op het
ontwikkelen van bedrijfsmodellen en de vertaling van deze micro-modellen naar
het regionale niveau. Tevens zal de aandacht gericht zijn op het identificeren en
vervolgens waar mogelijk kwantificeren van input/output-relaties van beleids-instrumenten. Vanuit de agro-ecologische kant zullen de werkzaamheden gericht zijn op
het berekenen en verzamelen van de benodigde agro-technische input/outputcoèfficiënten voor deze bedrijfsmodellen. Daarnaast zal het begrip duurzaamheid
nader worden ingevuld.
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Vergroting van de toegankelijkheid van weersgegevens ten behoeve van
gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch onderzoek

839
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

W. Stol, D.W.G. van Kraalingen
LUW (vakgroep Theoretische Produktie-ecologie)
Simulatie en systeemanalyse
1992-1994

Binnen deze activiteit vallen beheer en onderhoud van programmatuur en
bestanden met weersgegevens ten behoeve van gewasgroeisimulatie en agroecologisch onderzoek.
Rapportage over de (additionele) gebruiksmogelijkheden van het WMOCLI(mate)COM(puter) database-managementsysteem voor kwaliteitscontrole,
verwerking en opslag van weersgegevens ten opzichte van de huidige programmatuur zal worden afgerond.
Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek wordt besloten of CLICOM geadopteerd wordt door CABO-DLO. Indien dit het geval is wordt programmatuur
ontwikkeld om de weersgegevens uit CLICOM en WEATHER over en weer beschikbaar te maken. Indien het WMO-systeem niet geadopteerd wordt zullen de op het
CABO-DLO aanwezige afzonderlijke programma's voor het converteren van weerselementen naar gestandaardiseerde eenheden en het uitvoeren van kwaliteitscontrole worden samengebracht in een algemeen beschikbaar module voor
kwaliteitscontrole en conversie.
Het gegevensbestand zal verder aangevuld worden met nieuwe gegevens van het
meetstation Haarweg van de LUW-vakgroep Meteorologie.
Verslagen in voorbereiding
- Rapportage standaardisatie van beheer weers- en klimaatgegevens, CABO-DLO
report, in prep.
- Handleiding gebruik van WEATHER/CLICOMten behoeve van gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch onderzoek, CABO-DLO/TPESimulation Report, in prep.
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ALGEMENE PROJECTEN

Algemene projecten

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

Programma:
Looptijd:

782
J.Groenwold, A.L.Smit
G.Versteeg (LUW),J.van Kleef
IB-DLO, LUW (vakgroepen Landbouwplantenteelt en
Graslandkunde, Theoretische Produktie-ecologie, en
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde)
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1990-1995

De projectgebonden experimenten zullen voor een deel een voortzetting zijn van
die in 1992: Onderzoek naar de effecten van een verhoogd C0 2 -gehalte in de
atmosfeer op de groei en ontwikkeling van gewassen (project 783); onderzoek naar
de nutriëntenhuishouding bij vollegrondsgroenten (project 799); N-benutting en
bewortelingspatroon bij maïs (project 816); en onderzoek naar de biotische bodemstressfactoren op de groei van aardappelen (project 757). Naast de reeds lopende
projecten zal er mogelijk ook een experiment worden uitgevoerd in het kader van
een nieuw project van LUW-TPE: Factoren die lachgasemissie uit grasland beïnvloeden bij het verwijderen van nitraat uit grond via denitrificatie.
Het komend jaar zal getracht worden bij verschillende gewassen de worteltumover
te bepalen met behulp van de video-opnamen van afgelopen jaren. Hiervoor zal
gebruik worden gemaakt van een combinatie van beeldverwerking en handmatige
technieken. Vanaf volgend jaar zal de gegevensstroom van het data-acquisitiesysteem naar de VAX-computer worden ingeladen in een vereenvoudigd gegevensbestand. Uit dit bestand kunnen door de betrokken onderzoekers op eenvoudige
wijze de voor hen relevante gegevens worden geselecteerd.
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Informatica-ondersteuning van het onderzoek
772
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

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

De normale ondersteuning door I &S van het onderzoek en het algemeen management zal evenals in 1992 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 VAX-systeembeheer;
- verrichten van PC-systeembeheer;
- assisteren en adviseren bij de ontwikkeling van simulatiemodellen en rekenprogramma's.
Tevens zal in 1993 aan een aantal specifieke activiteiten gewerkt worden:
Database Rhizolab
Op het Rhizolab worden dermate grote hoeveelheden gegevens verzameld dat
opslag in een gegevensbestand de meest aangewezen weg is om metingen in oorspronkelijke of geaggregeerde vorm terug te kunnen vinden. In 1991 is door een
stagiaire een ontwerp gemaakt hoe dit gegevensbestand opgezet zou kunnen
worden. In 1992 is dit ontwerp in vereenvoudigde vorm geïmplementeerd op de
VAX en het gegevensbestand was op 1 september 1992 gevuld met enige weken
met metingen. Het daadwerkelijk laden van het gegevensbestand met de gegevens
die tot nu toe verzameld zijn moet echter wachten tot de nieuwe VAX-schijven
geïnstalleerd zijn. Deze schijven (toename opslagcapaciteit met 1.1 Gb) zullen in het
najaar van 1992 geïnstalleerd worden waarna in 1993 het gegevensbestand verder
gevuld zal worden. Software-ontwikkeling voor het Rhizolab-gegevensbestand zal
eveneens in 1993 gaan plaatsvinden. Dit zal bestaan uit het ontwikkelen van
algemene, eenvoudige procedures om:
1) automatisch 'snachts gegevens van het Rhizolab naar deVAX te sturen;
2) historische metingen te kunnen selecteren uit het gegevensbestand;
3) selectie entijdsnormalisatie uit te kunnen voeren; en
4) historische metingen naar tape weg te kunnen schrijven en weer opnieuw te
kunnen laden.
Het feitelijke werk zal hoofdzakelijk door Dirk Crebolder verricht worden.
Aanleggen LocalArea Network (LAN) in het CABO-complex
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Op het CABO-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.
In het najaar van 1992 wordt de hard- en software van het LAN t o t en met I &S
aangelegd en zal een test en evaluatiefase plaatsvinden. Op basis hiervan zal in
1993 besloten worden op welke wijze de overige afdelingen van het CABO-DLO op
het LAN aangesloten worden. Vermoedelijk ishet door de grotere CPUbelasting als
gevolg van Patworks nodig om een uitbreiding van de CPU capaciteit van de VAX
computers aan te schaffen in 1993.
In 1993 zullen de gebruikers in de Noordvleugel aangesloten worden en een aantal
gebruikers uit de Zuidvleugel. Dit zal gepaard gaan met instructie in het gebruik
van Pathworks. Dit werk is een gezamenlijke activiteit van Michel Verbeek en Dirk
Crebolder.
Vernieuwing rekenprogramma
fotosyntheselaboratorium
Recentelijk is de gegevens-acquisitie-apparatuur van het fotosyntheselaboratorium
vervangen door nieuwere apparatuur van Hewlett-Packard (analoog aan de vervanging van de fotomobiel apparatuur). De oorspronkelijke wijze van opslag is
daardoor komen te vervallen. Aangezien het zogenaamde rekenprogramma niet in
staat is de nieuwe wijze van opslag te kunnen verwerken moet dit gemodificeerd
worden. Tevens zal de gelegenheid te baat worden genomen om het programma te
moderniseren waardoor de onderhoudbaarheid voor de toekomst verbetert. Het
rekenprogramma zal door Danielvan Kraalingen vernieuwd worden.
Centrale informatievoorziening en stimulering E-mail
Beschikbaarheid, snelheid en accuraatheid van informatievoorziening zijn gebaat
bij een via het netwerk toegankelijke informatiedienst. Nadat fusie van het CABODLO/IB-DLO heeft plaatsgevonden met instandhouding van twee locaties op 150 km
afstand is de aanwezigheid van een centrale informatievoorziening zelfs van groot
belang. Eveneens is het van belang dat het onderling uitwisselen van allerlei
informatie tussen medewerkers in Wageningen en Haren efficiënt kan plaatsvinden.
Voor het opzetten van een centrale informatievoorziening komt VTX in aanmerking. Door I & Szal dit pakket aan de hand van een aantal criteria beoordeeld
worden. Het E-mail gebruik zal gestimuleerd worden door voorlichting en het verbeteren van de beschikbaarheid van E-mail faciliteiten (gezamenlijke activiteit met
PRI).

85

ALGEMENE PROJECTEN

WERKPLAN 1993

Ontwikkeling, aanpassing en beheer van uitrusting voor fotosynthesemetingen ten behoeve van het onderzoek
Projectleiding:
Medewerker(s):
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

737
A.H.C.M. Schapendonk, J.Goudriaan (LUW)
J.van Kleef, P.H.van Leeuwen,S.Pot
LUW (vakgroepTheoretische Produktie-ecotogie)
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
1987-1993

De mogelijkheid om het fotosynthesemeetlaboratorium te verhuizen naar het
nieuwe klimaatgebouw hangt af van de beschikbaarheid van financiële middelen.
Een eventuele verhuizing is in de maanden september tot december gepland.
Daaraan voorafgaand worden in het klimaatgebouw voorzieningen getroffen om
een snelle verhuizing mogelijk te maken.
Experimenten, die voor 1993 voor het fotosynthesemeetlaboratorium en het fotomobiel gepland zijn worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd in overleg met
een commissie die een goed overzicht heeft van oud en nieuw onderzoek.
Resultaten van experimenten in het verleden, nu ook oude vanaf 1982, zijn
beschikbaar voor iedereen die nieuwe plannen indient. Eenzelfde opzet is in voorbereiding voor het fotomobiel.
Statistische ondersteuning van het onderzoek

771
Projectleiding:
Samenwerking met:
Programma:
Looptijd:

J.C.M.Withagen, MJ.W. Jansen (GLW)
GLW (groep Landbouwwiskunde DLO)
Simulatie en systeemanalyse
1989-1995

Aan devolgende punten zal worden gewerkt:
- ondersteuning van onderzoekers bij de statistische kanten van onderzoeksplanning;
- ondersteuning van onderzoekers bij de statistische kanten van de analyse en
rapportage van onderzoeksresultaten;
- scholing van onderzoekers door cursussen over lineaire regressie, niet-lineaire
regressie of variantie-analyse (met GENSTAT);
- software voor speciale statistische analyses welke op het CABO-DLO veel
voorkomen (Genstat of Fortran).
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TAAKSTELLING CABO-DLO

BIJLAGE I

Taakstelling CABO-DLOen werkgebieden
onderzoeksafdelingen

Uit: Orgaanbeschrijving CABO-DLO 1991

Doelstelling
Het bevorderen van optimale en duurzame plantaardige produktiesystemen, van
produktvernieuwing en -kwaliteit envan natuurwaarden en milieukwaliteit in het
landelijk gebied. Deze doelstelling wordt gerealiseerd binnen de randvoorwaarden
gesteld vanuit het beleid gericht op een duurzame, veilige en concurrerende
landbouw enopnatuurontwikkeling inhetlandelijk gebied.
Het werkterrein omvat devolgende aandachtsgebieden:
a. het vermeerderen en toepasbaar maken van kennis en inzicht in het
functioneren vanplanten, gewassen,vegetaties enagro-ecosystemen;
b. het vermeerderen entoepasbaar maken van kennis en inzicht in de moleculaire
biologie ende celfysiologie;
c. het ontwikkelen en toetsen van doelmatige en milieukundig verantwoorde
plantaardige produktiesystemen;
d. hetontwikkelen entoetsen vaneendoelmatig enopnatuurontwikkeling gericht
vegetatiebeheer;
e. het ontwikkelen van systemen voor duurzaam landgebruik en voedselproduktie
in ontwikkelingslanden.
Om oplossingsrichtingen aan te kunnen geven bij complexe problemen en meervoudige beleidsdoelstellingen ligt het zwaartepunt in het onderzoek op een
fundamenteel-strategische aanpak, zowel experimenteel alsmodelmatig.
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Taakstelling
1. Onderzoek
a. Het verrichten van biochemisch, moleculair-biologisch, plantenfysiologisch en
gewaskundig onderzoek gericht op het vergroten van het inzicht in het
functioneren van plant en gewas en het toepasbaar maken van kennis en inzicht
ten behoeve van deteelt en produktvorming.
b. Het verrichten van oeco-fysiologisch, vegetatiekundig en onkruidkundig
onderzoek ten behoeve van de geïntegreerde onkruidbeheersing en het
optimale beheer vanvegetaties gericht op natuurontwikkeling.
c. Het verrichten van systeemanalytisch onderzoek met behulp van gewas-groei-,
concurrentie- en produktiemodellen ten behoeve van de ontwikkeling van
ecologisch en economisch duurzame produktiesystemen.
d. Het verrichten van onderzoek op het gebied van de biochemie en celfysiologie,
de plantenfysiologie en -oecologie, de gewas- en graslandkunde en de agrosysteemkunde voor het vergroten van de expertise en voor het ontwikkelen van
methoden voor onderzoek en kennisoverdracht.
2 Doorstroming van onderzoeksresultaten, kennis en inzicht
a. Het publiceren van wetenschappelijke artikelen en verslagen, het houden van
voordrachten en het verzorgen van de doorstroming van onderzoeksresultaten
naar beleid, praktijkonderzoek en voorlichting.
b. Het leveren van bijdragen aan het universitair onderwijs en het posthoger
onderwijs.
c. Het verzorgen van de begeleiding van gastmedewerkers, de training van
onderzoekers in ontwikkelingslanden, de begeleiding van promovendi (met
name AIO's) en doctoraalstudenten.
d. Het bijdragen aan geautomatiseerde kennisoverdracht.
3. Beleidsadvisering
a. Het bijdragen aan een samenhangend en vernieuwend onderzoeksbeleid.
b. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsinstanties (LNV,VROM, BuZaDGIS).
c. Het adviseren van internationale organisaties op het terrein van land-bouwkundig en milieukundig onderzoek en van voedselvoorziening (FAO, OECD,EG,
Wereldbank, etc).
d. Het adviseren van ontwikkelingslanden met betrekking tot landbouw-kundig
onderzoek en beleid.
_
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Onderzoeksafdelingen
Het onderzoek isorganisatorisch gegroepeerd in zesafdelingen,te weten:
- Biochemie en Celfysiologie
- Plantenfysiologie
- Gewasfysiologie en -oecologie
- Onkruidfysiologie en -oecologie
- Grasland- en Vegetatiekunde
- Agrosysteemkunde.
Het afdelingshoofd geeft organisatorisch leiding aan alle medewerkers van de
afdeling; binnen een afdeling worden er onderzoeksgroepen onderscheiden,
waarbinnen functionele werkrelaties aanwezig zijn. Verder zijn er horizontale
werkverbanden (gezamenlijke projecten, themagroepen) tussen de onderzoeksafdelingen.
Het onderzoeksbeleid van het instituut wordt voorbereid en de uitvoering ervan
gecoördineerd door de Onderzoeksraad. In de Onderzoeksraad nemen aan het
overleg deel de directie, de hoofden en plv. hoofden van de onderzoeksafdelingen,
en op uitnodiging de leiders van themagroepen en programma's.
1. Taakstelling afdeling Biochemie en Celfysiologie
De afdeling Biochemie en Celfysiologie verricht onderzoek naar planteigenschappen en processen op moleculair- en celniveau in hun relatie tot het
functioneren van de hele plant of deelsystemen binnen een plant. De toepassing
van de disciplinaire kennis betreft: de aanleg en groei van organen, de vorming van
inhoudstoffen, de rijping en veroudering van organen, en de houdbaarheid van
plantaardige Produkten. Binnen de afdeling kunnen de volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- hormonale regulatie
- membraanfysiologie
- moleculaire- en celbiologie
- biosynthese.
De samenwerking met DLO-instituten, universitaire vakgroepen en proefstations is
gericht op het vergroten van inzicht en op de toepassing van kennis en inzichten.
Tevens zal de afdeling een "transfer"-functie voor de (internationale) kennisdoorstroming van wetenschappelijke disciplines naar toepassingsgebieden dienen
te vervullen.
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2. Taakstelling afdeling Plantenfysiologie
De afdeling Plantenfysiologie verricht onderzoek naar planteigenschappen en
processen op orgaan- en "hele planf-niveau in relatie tot het functioneren van
planten in geconditioneerde ruimten (onder meer kas- en substraatteelten) en in de
veldsituatie ("biosfeer"). Het onderzoek is gericht op de sturing van de aanleg en
groei van organen, op de fotosynthese en assimilatenverdeling, en op nutriëntenen waterhuishouding onder optimale en stressomstandigheden. Binnen de afdeling
kunnen de volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- fotosynthese en koolstofhuishouding
- morfogenese en orgaangroei
- nutriënten- en waterhuishouding.
De samenwerking met DLO-instituten, universitaire vakgroepen en proefstations is
gericht op het vergroten, verwerven en toepasbaar maken van kennis en op de
overdracht en toepassing hiervan. Tevens zal de afdeling een "transfer'-functie
voor de (internationale) kennisdoorstroming van wetenschappelijke disciplines naar
toepassingsgebieden dienen te vervullen.
3. Taakstelling afdeling Gewasfysiologie en -oecologie
De afdeling Gewasfysiologie en -oecologie verricht fysiologisch en oecologisch
onderzoek naar het gedrag van planten in de gewassituatie. Het onderzoek is
gericht op verbetering van de produktiviteit (opbrengstniveau, stabiliteit en
oogstzekerheid) en van de kwaliteit van oogstprodukten onder uiteenlopende
bodem-, klimaats- en teeltomstandigheden. Binnen de afdeling kunnen de
volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- gewasgroei en -ontwikkeling
- gewas- en wortelfysiologie
- gewaskarakterisering en produktvorming.
Het onderzoek richt zich op de volgende gewasgroepen:
- bol-,knol- en wortelgewassen (met name aardappelen)
- granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
- volle-gronds groentegewassen
- "niet-voedsel" (non-food)-gewassen.
Er zal projectmatig en programmatisch worden samengewerkt met LUWvakgroepen, DLO-instituten, proefstations en bedrijfsleven, en internationaal met
verwante onderzoeksinstellingen.
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4. Taakstelling afdeling Onkruidfysiologie en -oecologie
De afdeling Onkruidfysiologie en -oecologie verricht fysiologisch en oecologisch
onderzoek naar processen die een rol spelen bij de populatiedynamiek van
plantesoorten en bij de concurrentie tussen gewassen en onkruiden. Tevens wordt
er onderzoek verricht naar principes die ten grondslag liggen aan teeltsystemen en methoden om onkruidvegetaties te beheersen, met name de geïntegreerde
beheersing van onkruiden. Binnen de afdeling kunnen de volgende onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- onkruidfysiologie en werking herbiciden
- onkruidoecologie en biologische bestrijding
- onkruidbeheersing en vegetatiebeheer.
De samenwerking betreft zowel instellingen op het gebied van teeltkundig
onderzoek als instellingen op het gebied van de onkruidkunde (LUW-vakgroepen,
PD, DLO-instituten, proefstations, bedrijfsleven), en tevens internationaal verwante
onderzoeksinstellingen.
5. Taakstelling afdeling Grasland- en Vegetatiekunde
De afdeling Grasland- en Vegetatiekunde verricht fysiologisch en oecologisch onderzoek naar het gedrag van planten in grasland, en in terrestrische en aquatische
vegetaties. Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de relatie tussen nutriëntenstromen en produktie en kwaliteit van gras en tussen nutriëntenstromen en de
biomassavorming en soortenrijkdom van vegetaties. Het onderzoek richt zich zowel
bij intensief als extensief gebruikt grasland ook op de effecten van nutriëntentoevoer en van het beheer op gras- en zodekwaliteit en op de vegetatie-ontwikkeling. Bodem/plant/dier-relaties vormen onderdeel van het grasland-onderzoek.
Binnen de afdeling kunnen twee brede onderzoeksgroepen onderscheiden worden:
- grasproduktie en -kwaliteit
- vegetatie-oecologie en natuurontwikkeling.
De samenwerking betreft zowel instellingen op het gebied van produktiegrasland
(LUW-vakgroepen, DLO-instellingen en PR) als op het gebied van milieu en natuur
(universitaire vakgroepen, NOIen DLO-instellingen).
6. Taakstelling afdeling Agrosysteemkunde
De afdeling Agrosysteemkunde verricht onderzoek naar het functioneren van agroecosystemen en natuurlijke ecosystemen, en naar de ontwikkeling en toepassing
van methoden voor systeemanalyse (optimalisering en simulatie) en voor geautomatiseerde waarnemingen aan bodem, gewas en vegetatie (met name remotesensing).
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De afdeling omvat naast CABO-medewerkers ook gedetacheerde onderzoekers
werkzaam in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Binnen de afdeling zijn
de volgende onderzoeksgroepen te onderscheiden:
- agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
- simulatie, gewasdetectie en -zonering
- duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden.
Vanwege het multidisciplinaire karakter van het onderzoek van de afdeling en
omdat theorievorming een grondige experimentele basis vereist zal het meeste
onderzoek uitgevoerd worden in horizontale samenwerkingsverbanden met
onderzoekers van andere CABO-afdelingen, DLO-instituten, LUW-vakgroepen en
nationale en internationale instellingen op het gebied van plantaardig, bodemkundig en agro-klimatologisch onderzoek in gematigde gebieden en in de tropen.
Afhankelijk van de onderzoeksvraagstukken zal ook samenwerking vereist zijn met
onder meer instellingen op het gebied van de sociologie, economie, landbouwtechniek en veehouderij. Voor het onderzoek in ontwikkelingslanden wordt
samengewerkt met nationale en internationale organisaties.
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DLO-PROGRAMMA'S

BIJLAGE II

Indeling vandeprojecten perDLO-programma
30 Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit:
Onderzoek naar biotische en abiotische beperkingen voor opbrengstvorming
en produktkwaliteit
Programmacoördinatoren: dr.ir. A.J.Haverkort endr. B.W.Veen
704, 724,737,740,757,758,760,764,775,777,781,782,803. 810,822, 830,

831, 833,835,849,850,853, 858
32 Plantenfysiologie en produktkwaliteit:
Regulatie vanmorfogenese, orgaangroei enveroudering bij planten
Programmacoördinator: dr. D. Kuiper
671, 729,735,765,807, 809,819,826,827,828, 851,862
37 Onkruid-oecologie en -beheersing:
Onkruidoecologisch en herbicideonderzoek ten behoeve van geïntegreerde
onkruidbeheersing
Programmacoördinatoren: dr.ir. M. Hoogerkamp endr. L.A.P.Lotz
769,770,773,806,813,815, 821,860
43 Emissie-arme enveilige gewasbeschermingstechnieken:
Programmacoördinator: ir.J.F.M. Huijsmans (IMAG-DLO)
820
48 Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw:
Ontwikkeling en toetsing van produktiesystemen met een stringente
beperking vande inzet vannutriënten en biociden
Programmacoördinator: prof.dr.ir. H.van Keulen
779, 795,796,804,818,840,854,857,861, 863,864
50 Simulatie en systeemanalyse:
Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige
produktie
Programmacoördinator: dr. F.W.T. Penning de Vries
763, 771, 772,785,787,802, 805,817,823,837,839,855, 856
__
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110 Duurzaam landgebruik envoedselproduktie in ontwikkelingslanden:
Ontwikkeling vanoptimale enduurzame produktiesystemen in de humide en
droge tropen
Programmacoördinatoren: dr. H.Breman endr.F.W.T. Penning deVries
643, 756,824, 825
120 Bos-en Natuurontwikkeling:
Programmacoördinator: dr. H.J.P.A.Verkaar (IBN-DLO)
800,834
122 Klimaatverandering, landbouw en natuur:
Programmacoördinator: dr.S.C. vande Geijn
783,829,841,845,852
124 Kwaliteit vangras in relatie t o t voederopname enstikstofbenutting:
Programmacoördinator: ir. H.G.vander Meer
792, 797, 836
178 Stikstofstromen in graslandoecosystemen:
Programmacoördinatoren: dr.ir. F.Berendseenir. H.G.vander Meer
736, 750,767,812, 842,843,844, 846
187 Stikstofbemesting en-dynamiek inbodem en gewas:
Programmacoördinator: dr.ir. J.J. Neeteson (IB-DLO)
799,816
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TELEFOONNUMMERS

BIJLAGE III

Telefoonnummers
stafleden/programmacoördinatoren CABO-DLO
Directie
dr.ir.J.H.J.Spiertz
dr. L.W. van Broekhoven
ir. A.P.W. d e W i t

75750
75755
75710

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

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
dr. F. Berendse
dr. F.W.T.Penning de Vries
dr. P.H. Vereijken

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

Programmacoördinatoren, voor zover geen afdelingsleiding
48
110

prof.dr.ir. H.van Keulen
dr. H. Breman

75955
75950
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AFKORTINGEN

BIJLAGE IV
Lijst met afkortingen
AFRC
AGRO-NIBEM
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

CIP
ClRAD/SAR

CLM
COWT
CPRO-DLO

DEA
DGIS
DLO
DLV

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

EEF
EG
EG-AIR
EKO
EMS
EPF
ESA

PSS-Equipe Exploitation Fourragère
Europese Gemeenschap
EG onderzoeksprogramma Landbouwkundig
industrieel onderzoek
Ecologische teelt
PSS-Equipe modélisation des Systèmes
PSS-Equipe Production Fourragière
European Space Association

FOMA

Financieringsoverleg Mestonderzoek

IV-1
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GIS
GCM
GLW

Geografisch informatiesysteem
Global Circulation Models
Groep Landbouwwiskunde

HLB

Hilbrandslaboratorium voor Bodemziekten

IB-DLO
IBN-DLO
IBSNAT

DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
DLO-Instituut voor Bosbouw en Natuurbeheer
International Benchmark Sites Network for Agrotechnology
Transfer
Institut d'Economie Rural
Institute of Grassland and Environmental Research,
Northwyke (UK)
Informatie- en Kenniscentrum
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
Interactieve Meervoudige Doelprogrammering
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (Den Haag)
DLO-Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
International Rice Research Institute, LosBafios
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-Instituut voor Veevoedingsonderzoek

IER
IGER
IKC
IMAG-DLO
IMDP
IOV
IPO-DLO
IRRI
1RS
ISFRA
l&S
ITC
ITCF
IWO-DLO
LAN
LBO
LECSA-INRA
LEI-DLO
LNV
LNV-AT
LNV-DWT
LUW

Local Area Network
Stichting Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Laboratoire des EtudesComparatives desSystèmesAgraires Institut National des Recherches Agronomiques
DLO-Landbouweconomisch Instituut
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Akker- en Tuinbouw-LNV
Directie Wetenschap en Technologie-LNV
Landbouwuniversiteit

MJPG

Meerjarenplan Gewasbescherming

NAK

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en
Pootgoed van Landbouwgewassen
National Agricultural Research Centre
Nederlands Graancentrum
Nederlands Oecologisch Instituut

NARC
NGC
NOI

IV-2
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AFKORTINGEN

NRLO
NWO

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
Plantenziektenkundige Dienst
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en
Paardenhouderij
Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas
Produktschap voor Siergewassen

PBB
PBN
PD
PR
PTG
PvS
RIKILT-DLO
RIVM
ROC
RUG
RUL
RUU
SARP
SC-DLO

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

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

TFDL-DLO
TPE
TV-LUW

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

USDA
VPO
VROM
VU

United States Department of Agriculture
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde (LUW)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vrije Universiteit

WARDA (ADRAO)

West Africa Rice Development Association (Association de
Développement du Riz en Afrique de l'Ouest)
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