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Bieten houden niet van quinoa
Oeroude methodes aanvullen met nieuwe kennis; WUR-onderzoekers
testen welke rassen en gewassen bij elkaar floreren of juist niet.
Op het perceel bij Droevendaal werkt
onderzoeker Peter Bourke met medewerkers van Unifarm, met studenten en
met andere onderzoekers aan een proef
met strokenteelt en pixelsystemen. Op de
hectare biologische grond staan negen
gewassen verdeeld over achthonderd
plots. Van haver tot boekweit en van
bieten tot quinoa. Van elk gewas staan er
drie rassen. ‘We willen zien,’ vertelt Bourke, ‘hoe we zoveel mogelijk combinaties
kunnen testen, zonder veel ruimte te
gebruiken.’ Bourke en zijn collega’s - van
onder meer Soil Biology, Crop Systems
Analysis en Farming Systems Ecology -

hebben het testveld opgedeeld in stroken
en die stroken weer in plotten. ‘We willen
niet alleen onderzoeken welke combinaties het goed doen, maar ook methodes
ontwikkelen om gewassen te veredelen
zodat ze geschikter worden voor teelt in
combinatie met een ander gewas.’
Nieuw is deze manier van testen en telen
uiteraard niet, vertelt Bourke. Het is
herontdekking of hergebruik van oude
kennis. ‘Dat sommige gewassen het goed
doen bij elkaar weten we al lang. Denk
aan tuinbonen. De stikstofbehoefte van
de bonen is laag omdat ze zelf stikstof
binden, dus dan kun je ernaast een gewas

zetten met een hogere stikstofbehoefte.
Dat is kennis vanuit de ecologie en die
kunnen we weer voor landbouw gebruiken. Als we minder bestrijdingsmiddelen
willen, moeten we naar andere systemen,
net als vroeger.’
De meer dan achthonderd plotjes worden
in delen geoogst; nu de andijvie, dan de
boekweit. Bourke: ‘Er zijn al interessante
dingen zichtbaar. De bieten doen het
bijvoorbeeld slecht naast quinoa. Dat zou
door de droogte kunnen komen. Maar
zo’n combinatie wil je dus als teler niet.’
Het project duurt tot eind 2024.’ wa
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Voor promovendi zijn de
stellingen bij het proefschrift
een gelegenheid om hun
persoonlijke en professionele
overtuigingen voor het voetlicht van de wetenschap en
maatschappij te brengen. In
deze rubriek lichten zij hun
meest prikkelende stelling
toe. Dit keer een stelling van
Lena Hommes van Water
Resources Management,
die op 6 juli 2022 haar
proefschrift verdedigde.

‘De promotieactiviteiten van vrouwelijke
promovendi aanpassen aan hun menstruatiecyclus
is essentieel voor hun productiviteit en welzijn.’
‘Tijdens de laatste fase van mijn promotietraject viel het mij op dat ik op sommige dagen enorm productief was en
op andere dagen voornamelijk gefrustreerd. Ik hield mijn menstruatiecyclus
al bij en sprak hierover met anderen. Zij
tipten mij podcasts en publicaties en
zodoende ontdekte ik dat de pieken en
dalen in mijn werk te maken hadden met
mijn cyclus.
Dit besef heeft mij geholpen om te
accepteren dat er dagen zijn waarop ik
minder productief ben en om de creatieve dagen maximaal te benutten. Rondom
mijn eisprong ben ik het energiekst en
het meest creatief. Op die dagen schreef
ik de algemene delen van mijn thesis en
de stellingen. In de dagen voor mijn menstruatie heb ik minder energie. Op die
dagen werkte ik korter en besteedde ik

vooral aandacht aan eenvoudiger taken
zoals de referenties. Dat hielp mij om
mijzelf en mijn gevoelens, behoeften en
mogelijkheden te accepteren. Daardoor
voel ik me beter in balans en gelukkiger.
Menstruatie wordt steeds makkelijker
bespreekbaar, maar de nadruk ligt vaak
op de negatieve
‘Menstruatie
aspecten zoals
wordt steeds
menstruatiepijn.
makkelijker
Dat is goed, maar
bespreekbaar’ de cyclus is ook
mooi en krachtig. Je kunt die kracht
benutten. Sinds kort gaan er ook in de
samenleving stemmen op om werk af te
stemmen op de menstruatiecyclus. Door
te accepteren dat er goede en slechte
dagen zijn, kun je flexibeler omgaan met
planning, waardoor je minder stress hebt
en altijd productief kunt zijn.’ ss

