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Overzicht

 Wat is het probleem?

 Schaaleffecten in de landbouw

● Ruimtelijke schalen (spatiaal)

● Tijdschalen (temporeel)

 Feedback, feedforward en veerkracht

 Voorbeelden van verschillende aard

 Toepassing micronutriënt zink

 Conclusies
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Probleem: de dichotomie in de wetenschap

 Analyse-gericht

Big data, fenotypering, genotypering, sensortechieken

 Synthesegericht

Systeemanalyse, modellering, nieuwe statistische
technieken, meta-analyses, beta-gamma synergie

Het middenveld (bijv. agronomie) is omstreden en 
generalisten op dat hierarchische niveau worden niet meer
gemaakt

Multidisplinariteit is paradigmatisch nog steeds zwak

Integrale veerkracht wordt niet geadresseerd
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Gevolgen van 

de dichotomie en het lege middenveld

 Fundamentele kennis wordt slecht vertaald naar de 
praktijk

 Praktische vraagstukken worden slecht vertaald naar
fundamentele vragen

 Kennisbenutting en doorstroming verloopt traag

 Generalistische kennis tegelijkertijd gevoed door kennis
op hogere en lagere niveaus wordt zeldzaam

 Innovaties verlopen moeizaam

 Landbouw zit vol wicked problems

 Koppeling tussen landbouw en voeding is beperkt

 Kloof tussen boer, consument, overheid en burger groeit
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Daarbij: Landbouw heeft vele problemen

 Technologieën worden steeds meer omstreden

 Competitie om hulpbronnen (land, water, energie) wordt
steeds groter

 ‘Licence to produce’ wordt steeds vaker ter discussie
gesteld

 Negatieve invloed op milieu en gezondheid

 Effecten zijn wereldwijd en overschrijden generaties
(sociale rechtvaardigheid)

 Veerkracht krijgt aandacht maar die is nog sterk gericht
op vermogen tot herstel na verstoringen en niet op de 
veerkracht van het hele voedselsysteem
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Analyses zijn veelal schaalspecifiek en 

analyses over schalen zijn beperkt en lastig

Wetmatigheden

laten zich niet

opschalen;

Relaties tussen

processen op 

verschillende schaal-

niveaus laten zich

moeilijk koppelen
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Vb: Opschalen van fotosynthese: van electron transport naar opbrengst

Tijd: ns, ms, s

seizoen

uur of dag

seconde

Oppervlakte:        mm2, mm2

m2 blad

m2 grond

m2 of ha grond



Klassiek voorbeeld van feedback: Kunnen we met 

stimulering van synthese van het enzyme dat CO2

bindt een opbrengstverhoging realiseren? 

(Sinclair et al. 2004. TIPS  9:70-75.)



Soms lukt het wel: Benutten van natuurlijke variatie in fotosynthese

Genome regions identified for variation of 

various photosynthetic parameters among rice 

introgression lines (Gu et al. 2012.JXB  63: 5137-5153)

Trait Min Max Population 

mean
Genetic

variation 

(%)

Leaf 

level

k2LL 0.27 0.37 0.32 29.8

Jmax 136.5 167.1 147.5 20.7

q 0.72 0.92 0.79 24.5

Vcmax 109.6 152.7 124.8 34.6

dm 0.73 0.91 0.88 20.3

ds 0.81 1.36 1.11 49.5

A100 2.9 4.1 3.6 31.4

A2000 19.3 25.0 22.4 25.6

Canopy 

level

Ac,lai=1 25.5 33.2 28.9 26.4

Ac,lai=5 78.7 101.7 89.2 25.8

Crop 

level

BYBJ 2092 2775 2436 28.0

BYLB 2049 2748 2409 29.0
BYBJ = Biomass yield in Beijing

BYLB = Biomass yield in Los Baños  

k2LL= Conversion efficiency of incident light into linear e- flux;

Jmax = maximum e- transport rate;

q = curvature factor for light response of e- transport;

Vcmax = Rubisco carboxylation capacity;

dm = parameter related to mesophyll conductance;

ds = parameter related to stomatal conductance.



Soms kan het echt niet: 

Model van interactieve regulatie van stikstof en 

cytokinine op plantniveau
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Genoemde dichotomie wreekt zich vooral t.a.v.

 Integrale veerkracht (niet geëxploiteerd)

 Duurzame intensivering (of duurzame de-extensivering?)

 Weinig integratie in ons voedselsysteem

Duurzame (ecologische) intensivering

- is een contradictio in terminis

- vereist een analyse en synthese op vele niveaus

- lijkt echter vooral een route die “business as usual” moet
verlengen

- reflecteert een monsterverbond tussen utopisten, 
arcadiërs en conventionelen
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Voorbeeld: stikstofvoorziening

Agronomische analyse

N-voorziening

aardappelgewas

in twee groeiseizoenen
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Axioma van C.T. de Wit

 ‘‘It may be concluded, with some reservations regarding 
the control of pests, diseases and weeds, that no pro-
duction resource is used with any less efficiency and that 
most production resources are used more efficiently with 
increasing yield level due to further optimizing of grow-
ing conditions.’’ 

 Daarom blijven we in Nederland hardnekkig teveel
stikstof gebruiken
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Wat is de optimale N-gift 

voor de maatschappij?

Hangt af van:

 Prijs en kwaliteit van gewas, gewassaldo, milieu 
(eutrofiëring, waterkwaliteit, energieverbruik, enz.)

 Invloed op rurale economie, BNP, werkgelegenheid, 
voedselzekerheid, enz.
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Wat is de optimale N-gift 

voor de maatschappij?

En wordt bepaald door:

 Relatie stikstofgift – opbrengst

 Prijzen van meststof en gewasproduct

 Relatie stikstofgift – emissie

 Maatschappelijke kosten externaliteiten

 Transactie- en afhandelingskosten

 Veerkracht van het systeem bodem-gewas-mens
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beleid

Doelen

Lappendeken van beleid
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Enkele feiten

1. Landbouw heeft een enorme ecologische voetafdruk
2. Die voetafdruk moet binnen het draagvermogen van de 

aarde blijven, maar wellicht hebben we dat al 
onomkeerbaar overschreden

3. Er bestaan specifieke, deels onbekende
duurzaamheidsdrempels

4. Dergelijke drempels zijn divers van aard en vaak
normatief

5. Boeren gebeurt op het scherp van de snede, met weinig
oog voor integrale veerkracht

6. Daarom is het nodig om het eens te worden over 
normen en waarden

7. Afruil vereist politieke keuzes



Een bekend geval: Verborgen honger

 Verborgen honger treft miljarden mensen

 Zinktekort in bodem, gewas, mens en dier

 Versterkt door eenzijdige diëten gebaseerd op graan

 Versterkt door klimaatsverandering (?)

 Versterkt door eenzijdige nadruk op verbetering grote
gewassen

 Biofortificatie helpt niet veel
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Human 

health

• Agronomic

practices

• Food 

preparation

• Processing

• Storage

Human food

Edible plant 

parts

Plant 

biomass

Natural 

resources

• Diets

Human 

health

• Agronomic

practices

• Food 

preparation

• Processing

• Storage

Human food

Edible plant 

parts

Plant 

biomass

Natural 

resources

• Diets



Zn tekort en efficiëntie van 

hulpbronnengebruik in gewassen

 Vele bodems kennen Zn tekort en dat leidt tot slechte
gewasgroei

 Zinktekort leidt ook nog eens tot foto-oxidatieve stress 

 Zinktekort remt het functioneren van wortelsystemen

 Daarom ook minder opname van N en P en slechte
“resource use efficiency”



Zn tekort en humane gezondheid

Zinktekort leidt tot: 

•Slechte lichaamsgroei

•Slechte cognitieve ontwikkeling

•Slechte vitaliteit (slecht herstel na infecties) 

Zinkopname en beschikbaarheid beide belangrijk

Fytaat (fytinezuur; IP-6) leidt tot slechte beschikbaarheid



Welke opties zijn er om Zn opname te verbeteren?
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Synthese?



Conclusie:

 Integrale veerkracht kent vele lagen, aspecten en 
gezichten

 Integrale veerkracht vereist beleid en andere
wetenschapsbenadering

 We moeten vaker ons vakgebied overstijgen

 Bijv. beta-gamma integratie wil nog niet zo vlotten

 We hebben daar de juiste paradigm’s niet voor

 Onze pogingen zijn derhalve tot nu toe nogal klunzig, 
maar er is enige hoop omdat de urgentie wel meer
gevoeld wordt.
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Dank U wel voor Uw
aandacht!
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