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Samenvatting 
 
 
Chinese kool (Brassica pekinensis) is één van de belangrijkste hoogproductieve 
groentegewassen in China, en wordt vooral gekweekt rond de grote steden met gebruik 
van laag zwavelhoudende of zelfs zwavelvrije meststoffen. Luchtverontreiniging door 
SO2 kan de opbrengst van Chinese kool beïnvloeden, aangezien het enerzijds toxisch kan 
zijn en anderzijds als zwavelmeststof door de plant kan worden gebruikt. In dit 
proefschrift werd de interactie tussen de opname van SO2 uit de lucht door de bladeren 
(spruit) en de zwavelvoeding van de wortel onderzocht. Verder werd nagegaan of de 
gangbare bemestingsadviezen voor Chinese kool aangepast zouden moeten worden aan 
het niveau van de SO2 concentratie in de lucht. 

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de door SO2, NOX and zure regen 
veroorzaakte problemen in China. De sterk gestegen economische groei in China heeft 
geleid tot een sterk verhoogde energiebehoefte, waardoor de luchtverontreiniging 
aanmerkelijk is toegenomen, vooral als gevolg van de uitstoot van SO2, NOx en fijn stof. 
Hierdoor treedt er in en rond geïndustrialiseerde gebieden in China vermindering van 
opbrengst en zichtbare schade aan land- en tuinbouwgewassen en fruitbomen op.  

In Hoofdstuk 3 werd de relatie tussen blootstelling aan SO2 (van 0.06 tot 0.18 µl l-1)  
en zwavelvoeding (in de vorm van sulfaat) van de wortel onderzocht aan een Nederlands 
ras van Chinese kool (Brassica pekinensis, cv. Kasumi F1). De resultaten toonden aan 
dat Chinese kool SO2 uit de lucht kan gebruiken als voedingsstof voor groei als de wortel 
geen sulfaat kreeg toegediend.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de invloed van verschillende SO2 concentraties op groei, en 
zwavel- en stikstofmetabolisme van twee Chinese koolrassen, één uit Nederland 
(Brassica pekinensis, cv. Kasumi F1) en een ander uit China (Brassica pekinensis, cv. 
Beijing 3). In beide rassen werd een lineair verband gevonden tussen de opname van SO2 
en de concentratie in de lucht. Het effect van SO2 op Chinese kool was tweeledig. 
Enerzijds was de door de spruit opgenomen SO2 voordelig voor de plant, aangezien een 
lage SO2 concentratie (0.06 µl l-1) al voldoende bleek om aan de zwavelbehoefte van de 
plant te voldoen wanneer er geen sulfaat in het wortelmilieu aanwezig was. Anderzijds 
bleek Chinese kool vrij gevoelig te zijn voor de toxische effecten van SO2 en de groei 
werd al negatief beïnvloed bij concentraties ≥ 0.1 µl l-1. In afwezigheid van sulfaat in het 
wortelmilieu trad er een verschuiving op in de verdeling van spruit- en wortelbiomassa, 
ten gunste van de wortel. Deze verdeling (verlaging in spruit/wortelverhouding) 
veranderde niet wanneer SO2 als zwavelbron voor de groei werd gebruikt. Het mogelijke 
gevolg van een verandering in spruit/wortel verhouding van Chinese kool, indien 
gekweekt onder veldomstandigheden, wordt besproken. 

In Hoofdstuk 5 werd de mogelijkheid van Chinese kool om SO2 te gebruiken als 
zwavelbron verder onderzocht door kiemplanten in verschillende ontwikkelingsstadia 
opgekweekt met of zonder sulfaat in het wortelmilieu bloot te stellen aan SO2. Wanneer 
kiemplanten van Chinese kool direct na de kieming overgezet werden op een 
voedingsoplossing zonder sulfaat, werden de planten snel zwaveldeficiënt, en werd de 
ontwikkeling van de plant belemmerd. De biomassaproductie van plant was lager, het 
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drogestofgehalte nam toe en de spruit/wortel verhouding nam af. Tevens nam de 
sulfaatopnamecapaciteit van de wortel sterk toe. Bij gebrek aan sulfaat in het 
wortelmilieu profiteerden alleen de bladeren die al aanwezig waren bij het begin van de 
blootstelling aan SO2 van het geabsorbeerde SO2 als zwavelbron. Voorts werd de 
sulfaatopname door de wortel niet beïnvloed bij blootstelling aan SO2. 

In Hoofdstuk 6 worden de zwavelgehaltes van grondmonsters uit diverse gebieden in 
China, en de respons van Chinese kool op zwavelbemesting in veldexperimenten rondom 
Beijing beschreven. Tijdens de laatste jaren is zwaveldeficiëntie een belangrijk probleem 
voor landbouwgewassen geworden in heel China, als gevolg van een ongebalanceerde 
verhouding van de hoeveelheid zwavel in de gebruikte meststoffen ten opzichte van de 
andere mineralen (N, P en K). Eén vierde van de onderzochte grondmonsters bleek 
onvoldoende zwavel te bevatten. Potexperimenten, uitgevoerd rond Peking, toonden aan 
dat de opbrengst van Chinese kool aanzienlijk verbeterd werd door zwavelbemesting. 
Een hoeveelheid van 15 tot 30 kg S ha-1 was voldoende voor een optimale opbrengst. 
Geconcludeerd werd dat de zwavelbemesting in andere gebieden in China mogelijk 
afgestemd moet worden op de lokale atmosferische SO2 depositie. 

In Hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op het tweeledige effect van SO2  aangezien het 
zowel giftig is als als nutriënt kan worden gebruikt, wat bemestingsadviezen voor zwavel 
kan bemoeilijken. Tevens bestaat er nagenoeg geen interactie tussen zwavelbemesting 
vanuit de atmosfeer via de spruit en zwavelbemesting via de wortel. Indien SO2 als 
zwavelbron voor groei werd gebruikt had dit geen invloed op de opname van sulfaat 
door de wortel. Voorts beïnvloedde SO2 de verschuiving in verdeling van biomassa 
tussen spruit en wortel, die optreedt bij zwavelgebrek in het wortelmilieu, nauwelijks.  
 
 
 

 




