Project™-.: 71.668.01
Risico-analyse enAdvisering
Projectleider: Dr. H.A. Kuiper

Rapport 2001.015

mei 2001

VERSLAGWORKSHOP"KWALITEITENVEILIGHEIDVANBIOLOGISCHVOEDSEL"
Gehoudenop 11april 2001 op hetRIKILT,Wageningen

Dr. ir. GijsA. Kleter
Afdeling:Veiligheid enGezondheidvanVoedsel

Innovatiecentrum Biologische Landbouw
Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Costerweg 50,6701 BH Wageningen
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
Telefoon: 0317485 649
Telefax: 0317-484 292
E-mail:j.a.c.meijs@co.wag-ur.nl
Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
Telefoon:0343-523 860
Telefax: 0343-515611
E-mail: info@louisbolk.nl
Rijks-Kwaliteitsinstituutvoor land-entuinbouwprodukten(RIKILT)
Bornsesteeg 45, 6708 PDWageningen
Postbus 230, 6700 AEWageningen
Telefoon 0317-475400
Telefax 0317-417717
E-mail:postkamer@rikilt.wag-ur.nl

Copyright 2001, Rijks-Kwaliteitsinstituutvoor land-entuinbouwprodukten(RIKILT).
Overname vandeinhoud istoegestaan mits metduidelijke bronvermelding.

VERZENDLIJST

INTERN:
directeur
auteur(s)
programmaleiders (4x)
in-enexterne communicatie (2x)
bibliotheek (3x)

EXTERN:
Dr. ir. J.A.C. Meijs(Innovatiecentrum Biologische Landbouw,WageningenUR)
Dr. M.Northolt (Louis Bolk Instituut)
Ir.J.A. Cornelese

VerslagWorkshop "Kwaliteit enveiligheid van biologisch voedsel"
Gehoudenop 11 april2001 op hetRIKILT,Wageningen.

Organisatie:
Innovatiecentrum Biologische Landbouw (Wageningen Universiteit &ResearchCentrum),
Louis Bolk Instituut
RIKILT

Dagvoorzitter:
Jac. Meijs,coördinator onderzoek op hetgebiedvanbiologische landbouw bijWageningen
Universiteit &ResearchCentrum enPlatform Biologica
Verslag:
GijsA.Kleter,RIKILT
Contactpersonen:
naam
Dr.ir.J.A.C.(Jac)Meijs
Dr. M.(Martin) Northolt
Dr.ir.G.A. (Gijs)Kleter

fax

tel.
0317-484149
0343-523860
0317-475635

e-mail
j.a.c.meijs@co.wag-ur.nl
m.northolt@louisbolk.nl
g.a.kleter@rikilt.wag-ur.nl

0317-484292
0343-515611
0317-417717

JÖL

-

W A G E N I NG E N

t
Louis Bolk Instituut

,

RIKILT

INHOUD

Biz.

VERSLAGWORKSHOP"KWALITEIT ENVEILIGHEIDVANBIOLOGISCHVOEDSEL"

1

INLEIDING

5

LEZINGEN

6

Ria Beckers (Platform Biologica)
overdekennisvragen vandebiologischesector endeconsumentophetgebied
vanvoedselkwaliteitenvoedselveiligheidgeplaatstineenbreder perspectief

6

Peter de Ruiter (DeGroeneWeg)
over dekwaliteitsvragenbijhetbiologisch vlees

8

Machteid Huber (Louis Bolk Instituut)
over voedingengezondheidmetbiologischeproducten

9

Pieter van'tVeer (Humanevoeding enepidemiologie,Wageningen UR)
10
over voedingswaarde engezondheidseffecten vanbiologische voedingsmiddelen
ReneeBok(Expertisecentrum vanMinisterie LNV)
overde voedselveiligheidvanproductenuitdebiologischelandbouw(n.a.v. rapport)

11

Hub Noteborn (RIKILT)
overdeveiligheidvanbiologisch voedsel

13

RESULTATENVANDEDISCUSSIEGROEPEN

15

A. Kwaliteitvan biologische producten, smakelijkheid, houdbaarheid,
vitaliteit ennutriënten
B. Effectenvanbiologische producten opdegezondheid (losvanvoedselveiligheid)

15

16

C.Voedselveiligheid: chemisch

17

D.Voedselveiligheid: microbiologisch

18

E.Ketenbeheer enkwaliteitsborgingbeheer

DEELNEMERSLIJST

20

21

INLEIDING
Kwaliteit enveiligheidvanvoedsel ontvangentegenwoordig veelaandachtvandepers.
Dekwaliteit enveiligheidvanbiologischvoedsel zijngenoemd alshetbelangrijkste thema door
Platform Biologica's adviescommissie voor onderzoek aanbiologische landbouw.
Dezeworkshop dientomde kennisvragen inzichtelijk te makendie levenophetgebied vande
kwaliteit enveiligheidvanbiologische producten.Daartoe zijndoor deorganisatoren vandeze
workshop deelnemers uitgenodigd,diezichophetonderzoek aanbiologische producten
toeleggen, danwelvertegenwoordiger zijnvanverschillende sectoren die betrokken zijnbijde
productie,verwerking enconsumptie vanbiologische producten.Debijdeworkshop
geformuleerde kennisvragenenonderzoeksprioriteiten zullen ondermeer wordentoegepast bijhet
kiezenvanonderzoeksthema's voor nieuwonderzoek aanbiologische producten.
Deopzetvandeworkshop bestaat uittwee delen,'sOchtends gevensprekers inleidingen,'s
middags worden deonderzoeksvragen inzakede kwaliteit enveiligheidvanbiologisch voedsel
geconcretiseerd indiscussiegroepen over vijf specifiekethema's.
Devolgende vragenlijstwerd aandediscussiegroepenvoorgelegd:
1. Welkekennisvragen zijn's morgensgenoemd op hetgebiedvanuwthema?
2. Heeft uaanvullingenop deze suggesties?
3. Kuntude kennisvragen clusteren enprioriteren?
4. Welk onderzoek isnodigomdeze kennisvragente beantwoorden?
Deresultatenvandezediscussies werdenindeafrondende plenaire sessiegepresenteerd,onder
voorzitterschap vanBertvanRuitenbeek vanPlatform Biologica.
Depresentaties vande sprekers enderesultatenvande discussiegroepen zijnop de volgende
bladzijden samengevat.

LEZINGEN
Ria Beckers (Platform Biologica)
overdekennisvragen van debiologischesectorendeconsumentophetgebiedvan
voedselkwaliteitenvoedselveiligheid, geplaatstineenbreder perspectief
Devoedselindustrie staat op eenbelangrijk kruispunt. Eenreeks vanvoedselschandalen hebben
deconsument bewuster gemaakt, hetgeenzichzallatenvertalen naarveranderingen inhet
productieproces vanvoedsel.Desector zoekthierbij naar kwaliteit inplaats vankwantiteit.Ook
de opinie vande boer zelf wordt hierdoor beïnvloed.
Degangbare-enbiologische-landbouw enveehouderij staansomstegenover elkaar.
Wetenschappers, bestuurders enambtenaren uit beide stromingen moetenjuistweer nieuwsgierig
worden enelkaar de ruimte geven.Samenstreven zijimmers dezelfde toekomstverwachtingen
na,zoals bestrijdingvanziekten enplagen,milieuvriendelijke onkruidbestrijding, bemestingzonder
vervuilingvanbodemenwater, diergezondheid dankzijverantwoorde diervoeding,dierwelzijn,
voedingzonder residuen vandiergeneesmiddelen enbestrijdingsmiddelen, minder gestresste fok
enteelt, enlandschapsbeheer metonderlinge samenwerkingtussen melkveehouderij,veeteelten
akkerbouw. Debiologische landbouw heeft hierbijeenvoorloperpositie, hetgeende
maatschappelijke enpolitieke steunvoor debiologische landbouwverklaart. Daarnaast zijnerook
inde reguliere landbouw initiatievenopdit gebiedgenomen.Debenaderingvandegangbareen
biologische landbouw isverschillend.Inplaats vaneenverhitte enheilloze discussie over
elkanders benadering moeten beide kantenelkaar eenfaire kansgeven.
Indebiologische landbouwgaat menuitvankringlopen envannatuurlijke weerstand tegen
infecties, zowelvanlandbouwhuisdieren alsvanlandbouwgewassen. Ondanks de grote praktische
kennisover biologische landbouw, iser eengrote achterstand inhet onderzoek.
Bijdeinventarisatie vande bestaande kennisworden devolgende tien puntengenoemd:
Veiligheidsaspect
biologischeproducten
1. Bestrijdingsmiddel residuen
minder
2. Antibiotica residuen invlees
minder
3. Nitraat ingroente
minder
4. Mycotoxinen(uit schimmel)
minder
5. Escherichia coli (bacterie) inmest
minder
6. Salmonella enCampylobacter (bacteriën)
onderzoek nodig.
7. Parasieten invlees (o.a.wormen)
onderzoek nodig.
8. Microörganismenopfruit
gevarieerder
9. Moderne biotech-gewassen
ongewenste contaminatie
10. Fytotoxinen(plantengif)
onderzoek nodig
Conclusies:
1. Biologisch voedsel isgezond.
2. Onderzoek isnodig.
3. Geenveronderstellingen vanuitdevisievande reguliere landbouw.
4. Veiligheidvanbiologisch voedsel isbelangrijk, focus op hele productieketen en
productiesysteem.

Devolgende onderzoeksvragen wordengenoemd:
1.
2.
3.
4.
5.

Effect vanbiologische landbouw enveehouderij opweerstandvanplanten endieren.
Microbiële kwaliteitvanmest.
Effect vanbiologische producten op allergeniteit.
Effect vanbiologische landbouw enveehouderij op kwaliteit enhoudbaarheidvoedsel.
Hoe monitorenwijop kwaliteit?
Reactiesvanuitdezaal:
Emoties, normenenwaarden moetenook eenrol speleninde discussie tussen detwee
stromingen indelandbouw. Er moet ruimte zijnvoor intuïtie.

Peter de Ruiter (DeGroeneWeg)
overdekwaliteitsvragenbijhetbiologisch vlees
Biologische slagersketen "De GroeneWeg"issinds kortonderdeelvanhet Dumecoconcern.Dit
komt overeen met devisie dat debiologische varkenshouderij weliswaar sterk verschiltvande
gangbare varkenshouderij, maartochaansluiting dienttezoeken.
Kwaliteitvanvlees moet aantoonbaar zijn. Devariatie inbiologischveemaakt hetlastig omaande
wens naar constante kwaliteit te beantwoorden.Bijde sensorische kwaliteit vanvlees speelt
emotietevens eengrote rol naasthet huidige accent opeconomie endiergezondheid. Zoblijfthet
BSEschandaal voorlopig voortduren enzijnethische normenvoor vleesproductie gewenst.Men
zoukunnen streven naar minder vleesconsumptie, echter vlees blijft een onvervangbaar
voedingsmiddel.
Drieverschillende categorieën consumentenvanbiologisch vlees kanmenonderscheiden:
1. "Gezond", hierop kanmeninspelenmet aantoonbare gezondheidsclaims.
2. "Snobistisch",incidentele consumptie vanwegetrend.
3. "Holistisch", standvastige consument diezijnkoopgedrag inperspectief plaatst.
Vooraldederde consument biedt perspectief voor zowelde biologische-als degangbarelandbouw enveehouderij.
Decommunicatie over de gezondheidvanonsvoedsel moetverbeterdworden.
Omdeconsumentte winnenvoor biologische producten, speeltvlees een belangrijke rol.
Ketenbeheer dientte wordenverbeterd mettraceerbaarheid vanvleesenverkortingvande
ketens,o.a.door regionalisering vandevleesproductie inde nabijetoekomst. HetIKBcontrolesysteemvormt eengoede aanvullingop hetSKALsysteem.SKALvergtteveeleigen
initiatief vande deelnemers enmeer begeleiding bij hetopstellenvaneen controleplan isgewenst.
Kritiek o.a. op kunstmatige toevoegingen endeterugloop incursistenvoor de slagersopleiding.

Machteid Huber (Louis Bolk Instituut)
over voedingengezondheidmetbiologischeproducten
Het LouisBolk instituut isvernoemd naar eenNederlandse wetenschapper die ooit stelde dat
onderzoek eerder metverklein-danmetvergrootglazen gedaanzoumoetenworden.Dit sluitaan
bij het"organisme"-denken inhetonderzoek inde biologische landbouwwaarbij hetgeheelmeer
is dande somder delen.Ditorganisme-denken staattegenover het"lego"-denken vande
gangbare wetenschap.
Determ "gezond"bestrijkt meer danalleenhetniet-ziek-zijn.Gezondheid bijplanten betreft onder
andere deweerstand,degroei enrijping,vermogen tot reproductie enbewaringvande
integriteit. Kennisvande bevorderingvandezegezondheid heetook wel "hygiogenese".
Metdegezondheidvanhet product hangttevensde kwaliteit samen,waaronder devitaliteit,
structuur vande cellenendeintegriteit. Devoedingdraagt "organische" informatie overen
beperkt zichniettot deopnamevannutriënten.
Eenvoorbeeldvaneenonderzoeksvraag diebijhet Louis Bolk instituut wasneergelegd,isin
hoeverre een"high-tech"sladiezonder bestrijdingsmiddelen geteeldwerdals"biologisch"
beschouwd konworden.Dezehigh-tech slableek grote verschillente vertonen invergelijking met
biologische sla,o.a. inweerstand enrijping.
Devolgende onderzoeksvragen werdengenoemd:
1. Methodenvoor metingvangezondheid,zelfregulerendvermogen enintegriteit.
2. Teeltmaatregelenvoor debevorderingvandegezondheidvanhetorganisme.
3. Derelatie tussengezonde producten engezonde consumenten.
4. Het mechanisme achter derelatie tussengezonde productenengezondeconsumenten.
Over devraagof biologische voedinggezonder isdangangbare voedingwordentwee
onderzoeken aangehaald,namelijk hetliteratuurrapport vanVanVlietenDeens
literatuuronderzoek.
Het literatuurrapport vanVanVlietconcludeert onder anderedatdeonderzoeken te beperkt zijn
geweest endatde resultaten somstegenstrijdig zijn. Welgavende resultaten aandat biologische
producten minder nitraat bevattenenpositieve effecten hebbenopvruchtbaarheid.Nader
onderzoek werd aanbevolenvoor toxicologie envoedingskunde vaninhoudsstoffen enhumane
epidemiologie. HetDeenseonderzoek constateerde datde secundaire metabolieten(o.a.
polyfenolen) inbiologische producten gewijzigdwaren,enbevalverder onderzoek aanop het
gebiedvanzowel kristallisatie-methodenalsderelatie vanbiologische voeding met dieet, kwaliteit
van leven,gezondheid envruchtbaarheid.

Pieter van'tVeer (Humanevoeding enepidemiologie,WageningenUR)
overvoedingswaarde engezondheidseffecten vanbiologische voedingsmiddelen
Over de relatietussen moderne voedingengezondheid:detoename inkanker, hart-en
vaatziekten,e.d.wordt veroorzaakt door detoename vandelevensverwachting ende uitbanning
vaninfectieziekten. Slechts eenbeperkt aantallange-termijneffecten vanvoeding zijnbekend.
Watbiologischvoedsel betreft iser behoefte aanvergelijkend onderzoek. Biologisch isniet
hetzelfde als natuurlijk, omdat ook hier de rassenendierendoor selectie verkregen zijn.Het
organisme magweliswaar meer zijndande somder delen,maarje kuntde som niet
onderzoeken.
Eenonderscheidwordt gemaakttussendevoedingswaarde die hetvoedsel biedt (o.a.groei,
normale ontwikkeling) ende bijdrage die hetvoedselaandegezondheid kanleveren(o.a.
optimale gezondheid bij hoge leeftijd), metandere woorden:voedingswaarde versus
gezondheidswaarde.
Gezondheidsclaims zijn belangrijk. Dedefinitievandergelijke claims door de CodexAlimentarius
beperkt zichtot de klassieke rolvanvoeding,enkanworden ingedeeld ineenviertal soorten
claims:
1. Relatiemetdieet.
2. Gehalte aannutriënten.
3. Vergelijking met anderevoedingsmiddelen.
4. Relatietussen nutriënt eneenlichaamsfunctie.
Daarnaastwordeneentweetal soorten claims onderscheiden die buitende rol vannutriëntenvalt,
namelijk de"vergrote functie"enhet"verminderd ziekterisico".Aande"vergrote functie"van
voedingkanexperimenteel onderzoek verrichtworden,terwijlvoor het"verminderd ziekterisico"
epidemiologie enklinische interventie-studies nodigzijn. Desprongvan"vergrote functie"naar
"verminderd ziekterisico" moetplausibel zijn.
Declaimsvoor biologische producten moetennetzo behandeldwordenals die voor "functionele
voedingsmiddelen".Voor onderzoek naar degezondheidseffecten vanvoedsel dienen objectieve
criteria gebruiktteworden.
Despreker vraagtzichaf of detoegevoegde waarde vanbiologische producten ligt inde
gezondheidof deecologie. Eventueel zou mendedefinitie vangezondheid kunnen uitbreidennaar
"ecologische"gezondheid,mits onderbouwd.Dekwaliteitvande productiewijze iswellicht
relevanter dandekwaliteit vanhetproduct.
Reactiesvanuitdezaal:onafhankelijk onderzoek aandegezondheid vanvoedsel,d.w.z.
niet uitgevoerd door bedrijvenzelf, is belangrijk.
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Renée Bok(Expertisecentrum vanMinisterie LNV)
overde voedselveiligheidvanproductenuitdebiologischelandbouw(n.a.v. rapport)
Eenrapport dat het Expertisecentrum heeft opgesteld inopdrachtvanhetministerie vanLNVover
deveiligheidvanbiologische productenwordt toegelicht.
Inhet rapportwordengangbare enbiologische landbouw enveehouderij met elkaar vergelekenen
wordende sterke enzwakke puntenvande biologische sector aangeduid.Hierbijzijnoverzichten
gemaakt vanrisico's,teelt-enhouderij-systemenenverwerking opgrond vaninterviews en
literatuuronderzoek.
Geconcludeerd wordt dater nogweiniggegevens zijnoverdeveiligheid van biologische
producten.Opgrondvaninterviews vandeskundigen wordt aangenomendat dezoönosen
(ziektendievandier op mens kunnenworden overgedragen), waaronder Campylobacter
(pluimvee), Salmonella (pluimvee,eieren), lintworm (varkensvlees, rundvlees) enToxoplasma
(rundvlees) belangrijke aandachtspunten vormen. Minder belangrijk zijnmycotoxinen (uitde
Fusarium schimmel),fytotoxinen (plantengif, hypothetisch) enmeststoffen (dierlijke mesteen
risico instaandgewas; BSEinbloedmeel).Wat betreft de bedrijfshygiëne baartde
kleinschaligheid vaneenaantalbiologische bedrijvenzorgen.
Sterke puntenvanbiologische landbouwen-veehouderij zijn,op basis vano.a.
(literatuur)onderzoek:
Residuendiergeneesmiddelen:
kansoverschrijding norm iskleiner
Residuenbestrijdingsmiddelen:
kansoverschrijding normiskleiner
Weerstand bijdieren:
groter (door natuurlijker rantsoen)
Antibioticaresistentie bijdieren:
kleiner
Allergieën bijconsumenten:
minder
Transparantie productieketen:
groter
Conclusies over biologische landbouw en-veehouderij
Dierlijkeproducten:
Residuenantibiotica invlees:
minder kansop overschrijding norm
Residuenbestrijdingsmiddelen
minder kans op overschrijding norm
Antibioticaresistentie vandarm-bacteriën:
minder kans
Salmonella/ Campylobacter inpluimvee:
grotere kans(o.a.S. enteritidis ineieren)
Parasietenvlees (lintworm,Toxoplasma):
grotere kans
Bacteriële besmetting rauwe melk:
gelijke kans
Plantaardige producten:
Mycotoxinen door Fusarium schimmels:gelijke kans(evt. stress door fungiciden)
Fytotoxinen (plantengifstoffen):
onduidelijk
Dierlijke mest:
eventueelprobleem naopkomst gewas
Groente enfruit (algemeen):
geenverschil invoedselveiligheid
Hygiëne:
•
Kleine schaal biologische bedrijven is aandachtspunt.
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Aanbevelingen:
•
Monitoren nodigom inzichtelijker te makenof erdaadwerkelijk problemenzijn.
•
Onderzoek naar o.a. rassenkeuze inde biologische landbouw,e.d.
•
Onderzoek naar de veiligheid vanbloedmeel als meststof.
•
HACCP(HazardAnalysis CriticalControl Points)invoerenviavoorlichting.
•
Zoönosenzijn een prioriteit.
Reacties uitdezaal:
•
Over mycotoxinen(door besmetting schimmels) lijkt de conclusie voorbarig,o.a.vanwege
de reductie vanbestrijdingsmiddelen indegangbare landbouw; hierover ismeer onderzoek
nodig.
•
Eenzijdige veronderstellingen envermoedens vandeskundigen zijnvertaald naar zwakke
punten.
•
Iser aandachtgeweestvoor de rolvanhet boerderijmilieuophet immuunsysteem?
Antwoord: defocus isgericht opdeziekteverwekkende bacteriën.
•
Fytotoxinen (plantengifstoffen) zijnweleenbelangrijk aandachtspunt; deconclusie dathet
eenminder belangrijk aandachtspunt is lijktvoorbarig.
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Hub Noteborn(RIKILT)
overdeveiligheidvanbiologisch voedsel
Gezondheid is eenbelangrijk aankoopargument voor biologischvoedsel,echter nietonderbouwd.
Biologischvoedsel isechter per definitie niet zuiverder, gezonder, ofveiliger, omdat"biologisch"
eenclaim isvoor de productierichting. Denatuurlijke middelendieinde biologische landbouwen
veehouderijgebruiktworden zijnnietper definitie minder giftig,waarbij er te weinig aandacht is
voor consumentenrisico's.
Gevarenvanbiologische landbouw:
•
Schimmelinfecties.
•
Stress inductie(aanmaak plantengifstoffen).
•
Dierlijke meststoffen (bacteriële besmetting).
•
Natuurlijke hulpstoffen.
Risico-batenanalyse:
•
Chemische residueninbiologische producten,onder anderedoor sproeidrift en
bodemresiduën.
•
Plantenversterkers: gebrek aankennisover veiligheidhiervan.
•
Biologische bestrijding:o.a. mogelijk effect vanBacillusthuringiensis-msect\c\den op
landwerkers. HetinNederlandverboden bestrijdingsmiddel rotenon zouParkinsonkunnen
opwekken.
Pathogenen:
•
Eendegelijke risico-analyse isvooralsnog onmogelijk.
•
Mest: composterennodig,voeren metgras enhooi beperkt de E.coli besmetting.
•
Rauwegroentenenfruit: besmettingsgevaar, meer consumptie biologische consument.
Schimmels &mycotoxinen:
•
Fusarium:veelbekendovervoorkomen ingranen,daarbuitenweinig.
•
Mycotoxinen:
o tendens:geenverschiltussenbiologisch engangbaar
o bij genetisch gemodificeerde gewassenweleendaling
o gebrek aangrootschalige experimenten,zoalsgedaanaanpatuline door KvW.
o effect vanfungiciden nogonbekend
Fytotoxinen:nementoe met inherente ziekteweerstand vanplanten.Nogveel is onbekendover
dezetoxinen inplanten,dus meer kennis hierover isnodig.
Onvoldoende gegevens zijn nogbekendover deveiligheidvanbiologischvoedsel (verwijzend naar
het rapportvanVanVliet). Daarnaastzijnerverschillentussende biologische boerenonderling.
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Voorstel:
Veiligheidsonderzoek van"wezenlijke gelijkwaardigheid" zoals bijgenetisch gemodificeerde
gewassen:
•
Aanwezige kennisgebruiken.
•
Vergelijkingvandezelfde plantenrassen indeverschillende teeltsystemen.
•
Effecten opgezondheidonderzoeken.
Hetis nogonduidelijk hoedevoorschriften voor biologische producten (o.a.SKAL)gehandhaafd
worden. Hetiseveneens onduidelijk of dezevoorschriften leidentot gezondere producten.Deze
regels hebbenreedswelgeleidtot eenlager gehalte aannitraat en hulpstoffen
(bestrijdingsmiddelen, antibiotica, diergeneesmiddelen) inbiologische producten.Voor dergelijke
voordelen zoudende bewijzen hardgemaakt moeten kunnenworden.
Conclusies:
Onderzoek isnodignaar hetvolgende
•
Deveiligheidvanspecifieke verbindingen inhetdieet, waaronder:
o Demetingvanblootstelling aandezeverbindingen middels marker-analyse.
o Deophelderingvanwerkingsmechanismen vandezeverbindingen.
o Devaststellingvaneffectieve ennadelige doseringenvandezeverbindingen.
•
"-Omics"techniekenzijnnodigvoor "holistische" onderzoek naarde invloedvan
dieetcomponentenop degezondheid."-Omics"technieken zijngenomics (DNA-expressie),
proteomics(eiwit-expressie), enmetabolomics (vormingvano.a. nutriënten, antinutriënten
entoxinen).
•
Interventies om pathogeen-besmettingte voorkomen
•
Mest compostering.
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RESULTATENVANDEDISCUSSIEGROEPEN
A. Kwaliteitvanbiologische producten, smakelijkheid,houdbaarheid,vitaliteit ennutriënten.
Voorzitter:
K. Oosterhaven (Instituut voorAgrotechnologisch Onderzoek [ATO])
Rapporteur: G.Kleter (VeiligheidenGezondheid vanVoeding,RIKILT)
Deelnemers: J.Bloksma(Louis Bolk Instituut)
L. Marcelis (PlantResearch International[PRI])
M.Matze(Louis Bolk Instituut)
H.vanOosten (Voedingscentrum)
P.de Ruijter (DeGroeneWeg)
J. Stout (Wetenschapswinkel &Dierwetenschappen, WageningenUR)
W.Verkerke(Proefstation Naaldwijk)

AdDen 2)
1. Welkekennisvragenzijn 'smorgensgenoemdophetgebied van uwthema?
2. Heeftuaanvullingen opdeze suggesties?
•
•

•
•
•
•

Verschil inkwaliteit is moeilijk hardtemaken.
Iskwaliteit hetdoorslaggevende argument om biologische producten te kopen?Als
mogelijke alternatieve argumentenwerdengenoemd:
o Zorgvoor hetmilieu,
o Duurzaamheid,
o Productiemethode,
o Gezondheidsaspecten.
Betere rassenzijnnodigvoor biologische teelt.
Beide productiesystemen (biologisch engangbaar) zijnnoginontwikkeling: is convergentie
mogelijk?
Teelt, stress enkwaliteit hangenmet elkaarsamen.
Emotie speelt eenrolbijde perceptie van kwaliteit.

Ad3&4
3. Kuntudekennisvragen clusterenenprior/teren?
4. Welkonderzoekis nodigomdezekennisvragen tebeantwoorden?
•
•
•
•
•
•
•

Leidteengezonde plantof-dier tot eengezond product (vitaliteit) endaarmee toteen
gezondmens?
Iser meer kwaliteit daner gangbaar te metenis?
Dezwakke puntenvanbiologische landbouw dienenverbeterd te worden,onder andere het
uiterlijk endehoudbaarheid.
Iseengevarieerde microflora op het product goedvoor product enconsument?
Iseenproduct met hogeweerstand beter voor demens?
Verruimingis nodigvande beschikbaarheid vanhet biologisch product, onder anderevia
ketenbeheersing.
Dekwaliteit dient metnatuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden onderzochtteworden.
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B. Effectenvanbiologische producten op de gezondheid (losvanvoedselveiligheid).
Voorzitter:
M. Huber (Louis Bolk Instituut)
Rapporteur: P. Hollman(Veiligheid enGezondheidvanVoeding,RIKILT)
Deelnemers: P.C. Dagnelie (Universiteit Maastricht)
J. Lekkerkerk (Expertisecentrum, MinisterieLNV)
L. Luttikholt (Platform Biologica)
S.F. Spoelstra (Instituutvoor Dierhouderij enDiergezondheid[ID])
A. Rodenburg(LTO Nederland)
P.van'tVeer (HumaneVoeding&Epidemiologie,WageningenUR)

Ad3)&4)
3. Kuntudekennisvragenclusterenenpriohteren?
4. Welkonderzoekisnodigomdezekennisvragen tebeantwoorden?
Prioriteiten
•
Karakterisatie vanbiologische producten:
Ditmoet breed uitgevoerd worden,zowel chemisch-analytisch alsmet behulpvan
kristallisaties. HetKAP-programma(KwaliteitAgrarische Producten)waarinop residuenen
contaminantengemonitordwordt zou hierinbetrokken kunnenworden(website:
http://www.agralin.nl/kap).
•
Interventiestudies:
Ditzijnkorte-termijn studies waarbij klassieke variabelengetoetst worden, plus het
welbevindenvandeconsument (cognitieve-enpsychoneuro-immunologischefuncties).
•
Epidemiologie:
Langetermijn studies naar o.a.de allergische effecten vanvoedsel.
•
Dierproeven:
Vruchtbaarheid bijlandbouwhuisdieren.
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C.Voedselveiligheid:chemisch.
Voorzitter:
H.Noteborn(VeiligheidenGezondheidvanVoeding,RIKILT)
Rapporteur: D. Kloet(VeiligheidenGezondheidvanVoeding,RIKILT)
Deelnemers: R. Boeringa (o.a.NRLO)
R. Bok(Expertisecentrum MinisterieLNV)
R.v.d.Bulk (PlantResearch International[PRI])
J.v. Klaveren(KwaliteitAgrarische Producten [KAP],RIKILT)
A.Onneweer (Directie WM, MinisterieLNV)
G.Speijers (Centrum Stoffen enRisico's,RIVM)
S.deWaart (Alternatieve Konsumentenbond&Voedingscentrum)

AdDen 2)
1. Welkekennisvragenzijn 'smorgensgenoemdophetgebied vanuwthema?
2. Heeftuaanvullingenopdezesuggesties?
•

•

•

•
•

Gewasbeschermingsmiddelen:
o Dossierbeoordeling enresidutoleranties (anders voor biologische middelen?),
o Monitoring (wievoert decontroleuit?).
Contaminanten:
o Persistent, lipofiel:bijvoorbeeld dioxinen (hoger inbiologischvee dat meergras inneemt
enlanger leeft?)
o Zware metalen(opnamevanuit compost?)
o Nitraat(lagere norm mogelijk voor biologisch product danvoor gangbaar?).
Inhoudsstoffen (o.a.macronutriënten, micronutriënten,antinutriënten,toxinen).
o Algemene lacune,ook bijgangbare plantaardige producten.
o Anticiperen op nieuweplant-rassen.
o Vormingdoor geïnduceerde weerstand vandeplant (bijvoorbeeldvormingvan
fytoalexinen onder invloedvaninsectenvraat).
Mycotoxinen:
o Meer monitoring nodig,ook op biologische producten.
Onderzoek:
o Aansluiting nodig op lopend onderzoek.
o Gestratificeerd onderzoek, o.a. bestrijdingsmiddelen enmycotoxinensamen.

Ad 3)
3. Kuntudekennisvragen clusterenenprior/teren?
Prioriteiten:
•
Inhoudsstoffen, inbrede zin:o.a. gezondheidsbevorderende verbindingen entoxinenin
bijvoorbeeld nieuwe biologische plantrassen (eerste prioriteit).
•
Monitoringresiduenbestrijdingsmiddelen encontaminanten (tweede prioriteit).
•
Lipofieleverbindingen (derde prioriteit).
Ad 4)
Welkonderzoekisnodigomdezekennisvragen tebeantwoorden?
•
Inhoudsstoffen inmatrix, breed
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D.Voedselveiligheid: microbiologisch
Voorzitter:
M.Northolt (Louis Bolk Instituut &TNOVoeding)
Rapporteur: S.Notermans (TNOVoeding)
Deelnemers: A.v. Diepeningen(Biologische bedrijfssystemen,WageningenUR)
C. Beumer (Levensmiddelenhygiëne, Wageningen UR&StichtingEFFI)
A.v. Bruggen (Biologische bedrijfssystemen,WageningenUR)
R.v.d.Hulst(Instituutvoor Dierhouderij enDiergezondheid [ID])
G.Kramer (Consumentenbond)
H.Loeffler (Plant Research International[PRI])
C. Mollema(Onderzoeksstrategie, WageningenUR)
J. Oosterhuis(Ahold)
H.Stegeman(Kwaliteitsbewaking,RIKILT)
C.Waalwijk (PlantResearch International[PRI])

AdDen 2)
1. Welkekennisvragenzijn 'smorgensgenoemdophetgebied vanuwthema?
2. Heeftuaanvullingen opdezesuggesties?
•
Risico'svanproductenvandierlijke oorsprong:
o Microörganismen.
o Parasieten (o.a.varkensworm).
•
Kringlooponderzoek:

Interactie plant- mycotoxineproducerende schimmel,onder andere heteffect hieropvan
plantenras enteeltwijze.
Omschakelingsperiode vantweejaar voldoende voor nieuwe microdiversiteit?
Conserveringvan biologische producten:
o Norm ontwikkeling.
o Middelenentechnologie.
Conflicterende voorwaarden die de microbiologische veiligheidbeïnvloeden:
o Wet-enregel-geving.
o Afnemers.
o Economie.
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Ad 3)
3. Kuntudekennisvragen clusterenenprioriteren?
•
Risicoprofilering (eerste prioriteit)
o Identificatie vangevaren.
o Identificatie vanrisicofactoren.
o GoodAgricultural Practice (GAP)richtlijnen.
o HazardAnalysis Critical Control Points(HACCP)
•
Ecologie
o Pathogeen inrelatie tot milieu(microdiversiteit),
o Schimmels.
•
Risicocommunicatie:
o Benefits, adviesvoor afname risico's.
Ad 4)
4. Welkonderzoekisnodigomdezekennisvragentebeantwoorden?
•
Ketenonderzoek (microbiologisch):
o Risico-profilering.
•
Ontwikkeling korte ketens (regionalisatie):
o Conservering.
•
Communicatie:
o Watwordt beoogd?
o Zijnde methoden effectief?
o Watzijnde resultaten?
•
Reguliere onderzoeksmethodenvoldoen.
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E.Ketenbeheer en kwaliteitsborgingbeheer
Voorzitter:
P.v. Ham(Louis Bolk Instituut)
Rapporteur: J.Wijnands (Landbouw-EconomischInstituut[LEI])
Deelnemers: P.Boonekamp(PlantResearchInternational[PRI])
J. Cornelese (Directie DWK,MinisterieLNV)
G.Meerdonk (Productonwikkeling,WageningenUR)
A. Monteny (StichtingAKK)
H.Peppelenbos (Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek [ATO])
J.v.d.Roest(Kwaliteits-enKetenmanagement,RIKILT)
R.Stokkers(Landbouw-Economisch Instituut[LEI])
F.Wiepkema(Agrarisch Dagblad)
C.Zijlstra (Plant Research International[PRI])

Ad3)&4)
3. Kuntudekennisvragenclusterenenprioriteren?
4. Welkonderzoekis nodigomdezekennisvragen tebeantwoorden?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wensenvande consument enretail (prioriteit).
o Smaak,veiligheid,kwaliteit, emotie, maatschappelijk verantwoordondernemen.
Voedselveiligheid entracering (prioriteit):
o Traceerbaarheid &certificering.
o Pathogenen: hiermee verbonden risico's enhetbeheersenvandeze risico's.
HACCP(HazardAnalysis atCriticalControl Points)werkwijze introduceren op primaire
bedrijven.
Knelpunten inketen met betrekkingtot hetterugvertalen, metenenzichtbaar makenvan
consumentenwensen enclaims.
Vraagt hetbiologisch product omeenonderscheidenketen?
Eist debio-consumenteenaparte keten?
Producent eengroter aandeel doentoekomenvandeconsument z'nbestedingen.
Keten-kosten optimalisatie vanwege kleine omzet.
Evenwichtige groei invraagenaanbod(langetermijn).
Microbieelevenwicht: hoeverandert dat indebiologische landbouw enwat isde invloed
ervanopde kwaliteitvanbiologische producten?
Hanteerbare kwaliteitsmaatstaven (o.a.smaak)voor producent enconsument.
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