UPDATE

REMOTE SENSING

BIOPROCESTECHNOLOGIE

Drone met camera maakt
bodemerfenis zichtbaar
Planten laten na hun groei een biologische en chemische erfenis achter in de
bodem. Wageningse onderzoekers kunnen het effect daarvan met behulp van
drones snel en op grote schaal zichtbaar maken.
De onderzoekers tonen aan dat het effect
van de teelt van een eerder gewas net zo
nauwkeurig met een drone, een hyper
spectrale camera en remote sensing is aan te
tonen als met analyses van plantmonsters.
De camera meet de zichtbare reflectie en de
nabij-infrarood reflectie van planten, waar
uit de toestand van de plant is af te leiden.
De resultaten van de studie werden in febru
ari gepubliceerd in Biogeosciences.
In de proef werd haver geteeld na blad
rammenas en wikke of na Engels raaigras.
De haver groeit 10 procent groter na een
vorige teelt van bladrammenas en wikke, en
blijft na Engels raaigras 16 procent kleiner
in vergelijking met groei na een braak
periode. De voorgangers hadden ook effect
op de chlorofyl- en de stikstofconcentratie
in het haverblad. Deze namen fors toe na het
mengsel van bladrammenas en wikke, en
waren flink lager na Engels raaigras.

Deze plant-bodemfeedback is een belangrijk
mechanisme om de dynamiek in planten
gemeenschappen en prestaties van planten
te verklaren in natuurlijke en landbouw
systemen. Studies naar deze biologische
en chemische erfenis in de bodem zijn om
praktische redenen meestal kort en klein
schalig. ‘Met deze nieuwe technologieën
kunnen we ecologische principes testen op
een ruimte- en tijdschaal die eerder onbe
reikbaar was’, aldus bodembioloog Gerlinde
de Deyn.
De technologie geeft boeren inzicht in rela
tieve verschillen binnen en tussen percelen
en laat zien waar een gewas achterblijft, licht
remote-sensingexpert Lammert Kooistra
toe. ‘Het is een hulpmiddel dat een indicatie
geeft waar je prioriteit moet leggen en wan
neer maatregelen nodig zijn.’
Info: lammert.kooistra@wur.nl,
gerlinde.dedeyn@wur.nl

Drone-opname geeft een nauwkeurig beeld van de toestand van het gras.

Schimmel Monascus

Nieuw
productieproces
bioplastics
Wageningse onderzoekers hebben
in samenwerking met olie- en
gasmaatschappij Total een nieuw
proces ontwikkeld om organische
zuren te produceren uit biomassa.
De zuren worden gebruikt als
bouwstenen voor polymeren, zoals
polymelkzuur (PLA) voor
bijvoorbeeld bioplastic.
De micro-organismen die momenteel
voor de productie worden ingezet, heb
ben als nadeel dat ze groeien in een
omgeving met een lage zuurgraad. Dat
maakt het proces duur en levert restafval
op. Bij een vergelijking van alternatieve
kandidaten kwam de schimmel Monascus
ruber als beste uit de bus.
De wetenschappers konden de schimmel
zodanig aanpassen dat deze melkzuur
produceert en hoge concentraties zuren
tolereert. De schimmel is bovendien
geregistreerd als veilig voor voedsel
toepassingen. Dat is van belang om
het plastic te mogen gebruiken als
verpakkingsmateriaal.
De labresultaten worden op pilotschaal
getest bij Total in de VS. Het onderzoeksen ontwikkelingswerk is beschermd
door drie patenten.
Info: ruud.weusthuis@wur.nl
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