10 >> wetenschap
PLANT REGELT ZIJN
EIGEN WORTELMILIEU
Planten en gewassen beheren zelf actief de soorten schimmels, bacteriën en aaltjes in de bodem waarin ze groeien.
Biologisch boeren helpt daarbij.
De tijd dat we dachten dat planten maar wat passief in de bodem staan te wachten op wat hen toekomt, is allang voorbij. Onder de grond is een hele samenleving gaande tussen tal van bodemorganismen. Planten nemen via hun wortels daar intensief
aan deel. De wetenschap is nog maar net bezig al die interacties
in kaart te brengen.
Paula Harkes promoveerde begin dit jaar op een studie naar het
effect dat verschillende planten hebben op de samenstelling
aan schimmels, bacteriën, aaltjes en protozoa in de nabijheid
van de wortels. Moderne moleculaire technieken maken het
mogelijk om die bodemgemeenschap gedetailleerd in kaart te
brengen. Daarbij keek ze in veldstudies met name of er een verschil is tussen biologisch of conventioneel boeren.
COMPLEXER BODEMLEVEN
Verschillen zijn er, en ze zijn soms aanzienlijk, is de eerste conclusie. Biologisch geteelde gerst bijvoorbeeld, leidt tot meer en
gevarieerder bodemleven in alle vier onderzochte groepen organismen. De interacties tussen die groepen onderling is ook groter. De vraag is natuurlijk of dat door de aanwezigheid van de
plant komt of door de manier van bodembeheer. Die vraag
kreeg bij proeven met de erwt een duidelijk antwoord.
Ook nu leidde biologisch beheer tot een complexer bodemleven. Maar een groot deel van het effect was terug te voeren op de
invloed van de plant. Schimmel- en bacteriegemeenschappen
bij de wortels waren duidelijk anders dan elders in de bodem.
Dat effect oversteeg die door het verschil in bodembeheer. Langdurig biologisch bodembeheer leidde bovendien tot aanzienlijk
lagere aantallen van de op de erwt parasiterende wortelknobbelaaltjes.
ROBUUSTER ECOSYSTEEM
Is biologisch beheer daardoor beter? ‘We zien in ieder geval een
grote diversiteit aan bodemleven in biologisch beheerde bodems’, zegt Harkes voorzichtig. ‘Ik denk zelf dat meer biodiversiteit beter is. Meer bodemorganismen leidt tot meer interactie
en dus een robuuster ecosysteem.’ Maar algemeen geldende regels zijn niet te trekken. Harkes: ‘Ik denk dat het voor elke plantensoort weer anders ligt. Eke plant is uniek en dat vraagt om
plantspecifiek management.’
Harkes deed nog een andere belangrijke ontdekking. Bij het
moleculair in kaart brengen van het bodemleven volstaat het
niet om alleen naar het totale DNA te kijken. Een flink deel van
dat DNA is afkomstig van organismen die
niet actief zijn. Dat blijkt als je ook het RNA
(de ‘actieve vorm’ van DNA) erbij betrekt.
‘Veel organismen zitten in een soort slaapstand en dragen niet actief bij aan het functioneren van het ecosysteem.’ RK
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CSI OP ZEE

SATELLIET SPEURT
VUILE ZEESCHEPEN OP
Onderzoekers van WUR gaan satellietbeelden inzetten om zeeschepen op te sporen die te smerige
brandstof gebruiken.
De internationale scheepvaart is een
beruchte producent van vervuilende
afvalstoffen; de zware scheepsmotoren stoten veel zwavel- en stikstofoxiden uit. Om daar paal en perk aan te
stellen zijn de regels in de loop van
de tijd al flink aangescherpt. Met ingang van dit jaar mag bijvoorbeeld
het maximale zwavelgehalte nog
maar 0,5 procent bedragen. Op de
Noordzee geldt een nog strengere
norm van 0,1 procent. Maar hoe controleer je dat?
PAKKANS
Tot nu toe gaat dat nog steekproefsgewijs, legt natuur- en milieukundige
Folkerts Boersma (Meteorologie en
Luchtkwaliteit) uit. ‘In de haven van
Rotterdam bijvoorbeeld worden
schepen doorgelicht op basis van
monstername en de logboeken over
brandstofgebruik. Maar dat is enorm
arbeidsintensief en er zijn zo maar
weinig schepen te controleren. Ik
denk dat nog geen procent van de
schepen aan de beurt komt.’
Voor reders loont het om de boel te
flessen. ‘Op een retourtje RotterdamChina kun je zo een miljoen euro uitsparen als je je niet aan de brandstofregels houdt’, zegt Boersma. En dus
loont het ook om stevig te handhaven. De pakkans moet omhoog, vindt
de Inspectie Leefomgeving en Transport. Met de inzet van satellieten denken Boersma en collega’s van de Universiteit Leiden dat dat mogelijk is.
SCHEPEN ‘ZIEN’
Vijf jaar geleden liet Boersma met
beelden van de Nederlandse OMI-satelliet al zien hoe het verkeer op zee
te volgen is aan de hand van de uitstoot van stikstofoxiden. Destijds
was de resolutie (1 pixel: 13x24 km2)
nog onvoldoende om individuele
schepen te ‘zien’. Met de scherpere
beelden van de nieuwe Nederlandse

 D
 e door Tropomi waargenomen gemiddelde concentratie stikstofdioxide boven
Maleisië en Indonesië tussen april en
september 2018. Naast de grote steden
laat de luchtvervuiling ook de Straat van
Malakka goed zien, de belangrijke
scheepvaartroute tussen de Indische
Oceaan en de Stille Oceaan.

Tropomi-satelliet (1 pixel: 3,5x5,5
km2) komt hij aardig in de buurt. Zeker omdat hij nu ook over gedetailleerde gegevens kan beschikken over
de positie van schepen. Koppeling
van beide informatiebronnen moet
de klus klaren. Boersma: ‘Doordat
we de positie en de snelheid van de
schepen weten, kunnen we aan de
hand van de route van een rookpluim vrij zeker zeggen: dit schip
produceert veel vervuiling.’ Dat is
overigens nog geen heterdaadje.
Daarvoor is inspectie aan boord nodig. De methode moet de ‘steekproef’ efficiënter maken.
ROOKPLUIMEN
Dit is de simpele versie. In de praktijk is veel onderzoek nodig om de
juiste conclusies te trekken uit de
stroom aan data. Rookpluimen zijn
als gevolg van het weer voortdurend
in beweging. Schadelijke stoffen verspreiden zich daardoor. WUR levert
de expertise om de beelden te interpreteren en de uitstoot te modelleren; Leiden levert de algoritmes om
de vervuiling te koppelen aan individuele schepen. Op beide plekken
gaat een promovendus aan de slag.
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