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1.

Inleiding en leeswijzer

1.1. Inleiding
Voor u ligt het Onderzoekplan voor 1993 van de instituten van de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek (DLO). Dit Onderzoekplan is een voortschrijdend meerjarenplan en bouwt voort
op het DLO-Onderzoekplan 1992.
Bereikte resultaten, wetenschappelijke ontwikkelingen en (bijgestelde) beleidsprioriteiten
hebben geleid tot accentverschuivingen in het onderzoek, die in dit Onderzoekplan zijn
verwoord.
Het Onderzoekplan heeft primair tot doel de onderzoeksvoornemens voor 1993 weer te geven.
Het dient als uitgangspunt voor het overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, waarin op hoofdlijnen (meerjaren)afspraken worden gemaakt over onderzoeksrichting en inzet van middelen. Om voor dit overleg de totale onderzoeksinspanning van DLO
inzichtelijk te maken, is het onderzoek ondergebracht in programma's. Deze onderzoeksprogramma's zijn samengesteld uit een aantal projecten,die betrekking hebben op een bepaald
onderwerp en/of eenbepaaldediscipline. Het instituut dat hetgrootsteaandeel ineen programma
heeft, fungeert alstrekkerinstituut en wijst een programmaleider aan. Voor sommige interinstitutionele programma's is een stuurgroep (uit instituutsdirecteuren) samengesteld die de
uitvoering van het programma begeleidt.
Behalve dat onderzoeksprogramma's de onderzoeksinspanning inzichtelijk maken, worden ze
ook gebruikt voor wetenschappelijke sturing. Decombinatie van projecten wordt namelijk zó
gekozen, dat resultaten uit het ene project direct geïntegreerd kunnen worden in andere
projecten uit het programma, zodat kennis optimaal benut wordt. Programmaleiders zijn
verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud van het programma. Regelmatig zullen
zij een beroep moeten doen op expertise buiten het instituut. De programmaleider brengt
daarom advies uit aan de instituutsdirectie, respectievelijk destuurgroep, over het aangaan van
samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor het programma. Dit betreft samenwerking
met andere DLO-instituten maarook met onderzoeksinstellingen buiten DLO,zoals proefstations
en universiteiten.

1.2

Leeswijzer

In Deel IIvan het Onderzoekplan voor 1993 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle
onderzoeksprogramma's (hoofdstuk 2) en van de in programmavorm beschreven wettelijke en
ondersteunende taken (hoofdstuk 3). Bij ieder programma wordt aangegevenwie de programmaleider is,welk instituut het programma trekt, het aanvangsjaar en geplande eindjaar (of
evaluatiejaar), een korte beschrijving van doel en inhoud, de planning voor 1993, een indicatie
van de omvang en raakvlakken met andere DLO-,AT-en VZ-programma's. Tenslotte wordt bij
de programma's een overzicht gegeven van de projecten die in 1993 in uitvoering zijn of in
uitvoering worden genomen.
Voor de instituutsaanduiding wordt de afkorting van het trekkerinstituut gebruikt. Een aantal
programma's wordt echter door een aantal instituten gezamenlijk uitgevoerd. Welke instituten
naast het trekkerinstituut in het programma deelnemen kan gevonden worden door de
projectenlijst te bekijken.
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de projectenlijst van programma 124 (Kwaliteit van gras in relatie
tot voederopname en stikstofbenutting) dat nog drie andere DLO-instituten bij de uitvoering
van het programma betrokken zijn.
Binnen IPO-DLO isvanaf medio 1992 een proces gestart dat moet leiden tot aanscherping van
deonderzoekslijnen inde programma's die door IPO-DLOworden uitgevoerd. Deze aanscherping
heeft vooral betrekking op het aantal in onderzoek te nemen organismen en combinaties van
gewassen en organismen. Omdat dit proces nog niet is afgerond, zijn de uitkomsten nog niet
in de in dit plan opgenomen onderzoeksprogramma's van IPO-DLO meegenomen. In 1993 zal
het onderzoek dat IPO-DLOverricht in nieuwe programma's worden beschreven.De planperiode
voor de programma's van IPO-DLO is daarom op 1993 gesteld. Wellicht ten overvloede,
verplichtingen die IPO-DLO is aangegaan zullen worden nagekomen.
Ontwikkelingen betreffende de (ecologische) duurzaamheid van de visserijsector in Nederland
hebben de onderzoeksprioriteiten en de onderzoeksrichting van het onderzoek dat RIVO-DLO

verricht sterk in beweging gezet. Eenconcrete uitwerking in (nieuwe) onderzoeksprogramma's
heeft nog niet plaats kunnen vinden. Er is daarom gekozen voor het beëindigen van de planperiode van alle lopende RIVO-programma's in 1993. Voor het Onderzoekplan 1994 zullen
voor RIVO-DLO nieuwe programma's geformuleerd worden.
Verder wordt in dit plan nog niet geanticipeerd op het in 1993 te verwachten voornemen tot
samenvoeging van CABO-DLO met IB-DLO evenals de voorziene samenvoeging van CDI-DLO,
COVP-DLO, IVO-DLO en IVVO-DLO.
Wel isvooruitlopend op de in 1993voorziene overgang van het luchtverontreinigingsonderzoek
van IPO-DLO naar CABO-DLO dit onderzoek reeds gerekend tot de CABO-DLO-activiteiten.
Door bij elk programma aan te geven met welke andere DLO-,AT-en VZ-programma's er
raakvlakken bestaan, wordt een beeld gegeven van de samenhang van het betreffende
programma met andere (onderzoeks-)programma's. De programma's van de proefstations,
beschreven in onderzoeksplannen die uitgegeven zijn door de directies ATen VZ, worden
aangeduid met de afkorting AT of VZ plus een volgnummer. Dit volgnummer correspondeert
met de nummering die in deze onderzoeksplannen is gevolgd.
De indicatie van de omvang omvat de inzet van medewerkers (zowel onderzoekers als ondersteuning) die direct aan de programma's toe te rekenen is, afgerond op een veelvoud van vijf
mensjaar. Hierin iszowel de inzet van medewerkers die bij DLO een vast dienstverband hebben
meegenomen als ook de inzet van medewerkers die op tijdelijke basis bij DLO werkzaam zijn.
Buiten beschouwing is gebleven de meer 'algemene' ondersteuning: afdelingen financieel/
materieel, personeel en informatica op de DLO-instituten, instituutsdirecties en het centrale
apparaat van DLO.
Aanbevelingen voortvloeiend uit de toetsing van een aantal DLO-onderzoeksprogramma's in
1991/1992 op hun efficiency en effectiviteit, zijn in de gepresenteerde onderzoeksprogramma's
verwerkt. De uitwerking van de effecten van de Grote Efficiency-operatie, de Tussenbalans en
andere overheidsmaatregelen voor 1993 zijn eveneens verwerkt.
De DLO-onderzoeksprogramma's zijn in het algemeen een combinatie van toepassingsgericht
en strategisch onderzoek. Onderzoek met strategisch karakter (expertise-ontwikkeling) vindt
plaats, om ervoor te zorgen dat kennis en kunde wordt ontwikkeld die in de toekomst leidt
tot nieuwe onderzoeksprogramma's en die de wetenschappelijke basis op de langere termijn
op peil houdt.
Dooreenonderzoeksprogramma te laten bestaan uittoepassingsgericht onderzoek enstrategisch
onderzoek, is ook het strategische onderzoek ingekaderd in de missie van het instituut cq. de
instituten die het programma uitvoeren en zijn ook deze onderzoeksactiviteiten beheersbaar.
De projecten die voor het overgrote deel (50 tot 100 %) expertise-ontwikkeling betreffen zijn
gewaarmerkt met een asterisk.

1.3

Wijzigingen in DLO-onderzoek ten opzichte van
DLO-Onderzoekplan 1992

In 1992 is aan de afspraak met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om te
komen tot sturing van het DLO-onderzoek door middel van onderzoeksprogramma's verder
inhoud gegeven. Dit heeft vooral geresulteerd in betere beschrijvingen van de onderzoeksprogramma's waarvan de planperiode in 1994of later eindigt. Beschrijvingen, die het mogelijk
maken vooraf overleg te plegen over de na te streven doelen en die het mogelijk maken
achteraf, aan het eind van de planperiode van het programma, bereikte resultaten en
geformuleerde doelstellingen te vergelijken.
Discussie over de sturing van programma's en/of organisatorische maatregelen hebben soms
geresulteerd in het bijeenvoegen van programma's c q . het op een andere wijze ordenen van
projecten binnen programma's.
Voortvloeiend uit de oprichting van het IBN in augustus 1991 zijn in de loop van 1992 een
aantal nieuwe programma's beschreven (196, 197, 204, 205, 206). Dit betreft ten dele reeds
lopende programma's die bijgesteld zijn naar aanleiding van de integratie van de instituten
waaruit het IBN isontstaan en ten dele nieuw onderzoek.
Effecten van de Grote Efficiency-operatie, Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen
hebben IMAG-DLO aanleiding gegeven tot het formuleren van een nieuw programma op het
vlak van onderzoek naar technologie voor open teelten (198-IMAG). De programma's die in

1992 op dit vlak bestonden (100-IMAGen 107-IMAG)zijn daarmee komen tevervallen. Dezelfde
overheidsmaatregelen hebben tevens geleid tot een herbezinning op de taken van TFDL-DLO.
In het Onderzoekplan DLO voor 1993 heeft dat geresulteerd in een concentratie van deTFDLDLO activiteiten op onderzoek en beheer van informatietechnologie binnen het Ministerie
van LNV (154-TFDL) en nieuwbouw en onderhoud van accommodatie van het landbouwkundig
onderzoek (155-TFDL). Het programma Instrumentatie (173-TFDL) zal naar verwachting in
1993 overgaan naar IMAG-DLO.
Verkregen kennis uit het Mest- en Ammoniakonderzoek en een verlegging van (beleids)prioriteiten hebben aanleiding gegeven tot het formuleren van een nieuw programma op het
vlak van veevoeding in relatie tot milieu (200-IVVO). In 1993 zal dit programma nog verder
ingevuld moeten worden. Inde opzet isal rekening gehouden met devoorziene samenvoeging
van CDI-DLO, COVP-DLO, IVO-DLO en IVVO-DLO.
Verder iser een aanzet voor een onderzoeksprogramma geformuleerd dat ingaat op de ecologische en hydrologische aspecten vanverdroging (201-SC)en een aanzet voor een programma
waarin het modelinstrumentarium dat nodig isvoor de evaluatie van het milieubeleid wordt
ontwikkeld, verbeterd en operationeel gemaakt voor een zestal gebieden (207-SC/LEI).
Tenslotte zijn er een tweetal nieuwe programma's geformuleerd die een vervolg vormen op
programma's die het einde van hun planperiode hadden bereikt. Dit betreft een programma
op het vlak van mechanisatie-onderzoek voor de tropen (199-IMAG) en een programma op
het vlak van voortplanting (202-IVO).
Een aantal van de hierboven genoemde nieuwe onderzoeksprogramma's moeten in 1993 nog
verder uitgewerkt worden. In een aantal gevallen dient nog overleg plaats te vinden over de
verdere invulling van het programma. Verder voldoen de programmabeschrijvingen van deze
programma's nog niet aan de eisen die daaraan door LNV worden gesteld. Om het speciale
karakter van deze programma's aan te geven hebben deze programma's in deel II van het
Onderzoekplan de toevoeging 'in oprichting (i.o.)' meegekregen (180-RIKILT; 197-IBN;
200-IWO; 201-SCen 202-IVO).
Door de hierboven genoemde wijzigingen in het onderzoek zijn de volgende programma's
vervallen: 14, 15, 16, 17, 19, 21,42, 45, 52, 71,75, 90, 91,93, 100, 107, 109, 113, 116, 128,
132, 138, 140, 161,172, 174, 176, 185 en 194.
Omverwarring in de nummering van programma's te voorkomen zijn vrijgekomen programmanummers niet opnieuw gebruikt, maar is doorgenummerd. De reeks programmanummers
bevat dan ook enkele gaten.

1.4

Omvang van het DLO-Onderzoek in 1993

In totaal beslaan de in dit plan weergegeven activiteiten ca. 2250 mensjaar. Dit betreft de
inzet van medewerkers (zowel onderzoekers als ondersteuning) die direct aan de programma's
toe te rekenen is. Dit getal omvat zowel de inzet van medewerkers die bij DLO een vast
dienstverband hebben, als de inzet van medewerkers die op tijdelijke basis bij DLO werkzaam
zijn. Buiten beschouwing isgebleven de meer 'algemene' ondersteuning: afdelingen financieel/
materieel, personeel en informatica op de DLO-instituten, instituutsdirecties en het centrale
apparaat van DLO.
Deze 'algemene' ondersteuning en de inzet van medewerkers die niet direct aan programma's
istoe te rekenen betreft in totaal ca. 700 mensjaar.
Van de bovengenoemde 2250 mensjaar wordt ca. 1850 mensjaar ingezet in onderzoeksprogramma's; ruim 400 mensjaar wordt ingezet in wettelijke en dienstverlenende taken. Het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij financiert van de bovengenoemde 2250
mensjaar ca. 1700 mensjaar; circa 1400 mensjaar op onderzoeksprogramma's en ruim 300
mensjaar op wettelijke en dienstverlenende taken.

2.

Onderzoeksprogramma's

Devolgende onderzoeksprogramma's beschrijven deonderzoeksinspanning van DLOvoor 1993:
Titel
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
41.
43.
48.
49.
50.
55.
56.
57.
58.
60.
61.
62.

Pag.
Bodembiologie
Fysisch bodembeheer
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxocologie
Ontwikkeling en operationalisering van een modelinstrumentarium ten
behoeve van het waterbeheer in het landelijk gebied
Verzameling, opslag/beheer, interpretatie en presentatie van bodemkundige
informatie voor beleidsadvisering en -ondersteuning
Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden
Landinrichting en informatievoorziening
Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik
Processen van vraag en aanbod bij recreatie en toerisme in relatie tot
regionale produktontwikkeling
Remote sensing
GIS-onderzoek
Beheer van dierpopulaties
Onderzoek naar aardkundige, historisch-geografische, landschapsecologische
en belevingsaspecten van het landschap
Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur
Plantenveredelingsonderzoek met behulp van moleculair-biologische technieken
gericht op de ontwikkeling van duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit
en de ontwikkeling van efficiënte veredelingsmethoden
Overdracht van genetisch materiaal met behulp van celbiologische technieken
en bestudering van de stabiele introductie en expressie in het acceptorgenoom
en de regeneratie van genetisch gemodificeerde cellijnen
Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen ten behoeve
van het plantenveredelingsonderzoek
Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen, gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
Plantenveredelingsonderzoek aan Gramineae en potentiële gewassen gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiëntie van veredelingsmethoden
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
Bodemecologische aspecten van gewasbescherming
Fysiologische aspecten van gewasbescherming
Kwantitatieve ecologie ten behoeve van gewasbescherming
Biologische bestrijding van plagen
Onkruidoecologie en -beheersing
Detectiemethoden gewasbescherming
Ecologische aspecten gewasbescherming
Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen
Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosytematiek
Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige produktie
Agrotechnologie en agribusiness
Agrificatie: industriële verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten en lipiden
Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen
Bewaarmethoden en -systemen, verpakking, houdbaarheid, kwaliteit en
veiligheid van voedsel en/of siergewassen en afgeleide produkten
Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie
Verwerking enproduktontwikkeling vanbestaandevoedselgewassen met behulp
van biochemische en microbiologische technieken
Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedselgewassen met behulp van fysische technieken
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18
20
22
24
26
28
29
31
33
35
37
39
42

44

47
49

51
54

57
60
62
64
66
68
70
73
75
77
79
81
82
84
86
87
90
92
96
98
100

63.
64.
65.
66.
68.
69.
70.
73.
74.
77.
79.
80.
82.
83.
85.
86.
87.
88.
89.
101.
104.
105.
106.
108.
110.
112.
114.
115.
119.
120.
121.
122.
124.
129.
130.
131.

133.
134.
136.
141.
142.
143.
146.
147.
148.

149.

150.
151.
152.

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij
102
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij
104
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij
106
Immunologisch onderzoek in relatietot vaccinatiesystemen bij landbouwhuisdieren
108
Kwantitatieve modellering van de verspreiding van ziektekiemen; het virus van
de ziekte van Aujeszky in varkenspopulaties en de invloed van vaccinatie daarop
110
Synthetische vaccins, diagnostica en hormoonanaloga
111
Fokkerij
113
Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal
116
Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling
118
Kwaliteit en veiligheid van vlees
120
Mestverwerking
123
Milieu- en mensvriendelijke visserij vanuit technisch perspectief
125
Aquacultuuronderzoek
128
Milieugericht visserijonderzoek
131
Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek
134
EG-en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelingsbeleid:
voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek
135
Regionaal en nationaal beleid;beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek
137
Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en-besteding enfinanciële positie
139
Agrarische structuur en positie agrarische beroepsbevolking
141
Ontwikkeling van beoordelingsmethoden en normen voor de arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw
143
Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
145
Innovatieve technologie voor de melkveehouderij
148
Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij
150
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water: institutionele
ondersteuning en methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
152
Duurzaam landgebruiken voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
154
Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking
156
Analyse van effecten van maatregelen op de nutriëntenbelasting van gronden oppervlaktewater
158
Ruimtelijke planvorming
160
Bosbegrazing
162
Bos- en natuurontwikkeling
163
Natuurgerichte normstelling voor stoffen
165
Klimaatverandering, landbouw en natuur
167
Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting
170
Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek
173
Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangsmateriaal
175
Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen gericht op de ontwikkeling van
resistentiemanagementsystemen en op de ontwikkeling van resistentietoetsmethoden en andere kwaliteitsbepalende methoden
177
Moleculaire biologie gewasbescherming
179
Beperking energieverbruik en emissies in de beschermde teelten
180
Luchtverontreinigingsonderzoek
183
Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en
pluimveeverwerking
184
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot dierlijke produktie
185
Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten
186
Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
188
Ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen voor aquatische en
terrestrische ecosystemen
189
Plantenveredelingsonderzoek bij groente-enfruitgewassengericht op duurzame
resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van efficiënte
veredelingsmethoden
192
Plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen gericht op
duurzame resistentie,verbetering van kwaliteit enontwikkeling vande efficiëntie
van veredelingsmethoden
195
Mestbehandeling op de boerderij
197
Mestbenutting
200
Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièrehuisvestingssystemen voor
leghennen
202
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153.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
186.
187.
188.
193.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Toegepast landinventariserend en -evaluerend onderzoek op het gebied van
bodem, water en systeembeschrijvingen
204
Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling
206
Stikstofstromen in grasland in relatie tot produktie, milieu en natuurwaarden
207
Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen
209
Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende
stoffen in de voedselproduktieketens (i.o.)
211
De ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor agrarische produktieketens
213
Ontwikkeling van screeningsmethoden voor kritische parameters ten behoeve
van IKB-systemen
215
Fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor de meting van
gezondheidsbeïnvloedende stoffen
217
Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal
220
Stress en adaptatie
223
Stikstofbemesting en-dynamiek in bodem en gewas
226
Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen
229
Vaststelling van de biologische veiligheid van de introduktie van transgene
organismen in het milieu
231
Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen
233
Toekomstverkenningen bos en natuur (i.o.)
235
Technologie voor duurzame open teelten
236
Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen
239
Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij varkens
en pluimvee (i.o.)
241
Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (i.o.)
243
Voortplanting (i.o.)
244
Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van verandering in techniek en
omgeving voor bedrijven en sectoren
246
Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied
248
Beheer bos, vegetatie en groen
251
Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde ecosystemen
in de tropen en subtropen
255
Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-,en NBP-beleid
257
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Programma 1

Bodembiologie

Programmaleider

Ruiter, dr. P.C. de - IB-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het verrichten van onderzoek naar het functioneren van organismen in de bodem in relatie
tot de kwetsbaarheid en het functioneren van het bodemecosysteem op basis waarvan
bijdragen kunnen worden geleverd aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouwpraktijken, aan een verantwoord beheer van natuurgebieden en aan de preventie van
bodemverontreinigingen.

Aanleiding

Het besef dat de bodem eerder een kwetsbaar ecosysteem is met specifieke kenmerken, dan
een onveranderlijke en onaantastbare massa, is in het laatste decennium sterk gegroeid. Dit
kwam veel later dan de zorg die in de zestiger jaren ontstond over de kwetsbaarheid van
atmosferische ecosystemen. Eerst, toen voorvallen zoals 'Lekkerkerk' en de 'Volgermeerpolder' zich voordeden en de aantasting van de bodem en zijn functies door intensieve
landbouwpraktijken duidelijk merkbaar werd, ontstond eind jaren zeventig een algemene
bezorgdheid over de bodem en het functioneren ervan. Dit leidde tot intensivering van het
bodem-ecologisch onderzoek en het bodembiologische onderzoek in het bijzonder. De geringe
kennis van dynamiek van de populaties van organismen in de bodem, vooral veroorzaakt
door ontoereikende analysemogelijkheden, noopten tot onderzoeksinspanningen, die in de
eerste plaats gericht waren op de ontwikkeling van methoden en technieken en op kennisvermeerdering van de mechanismen van de verschillende processen van het bodemecosysteem.
Ofschoon dit onderzoek de kennis van het functioneren van het bodemecosysteem heeft
verbeterd en geschikte methoden en technieken zijn ontwikkeld, ontbreekt op verschillende
terreinen van de bodembiologie nog steeds essentiële achtergrondinformatie, die noodzakelijk
is om de kennis bij de verschillende problemen met succes in de praktijk te brengen. Dit
betreft gebieden zoals de afbraak van bodemverontreinigende stoffen, de biologische
controle van bodemgebonden ziekten en plagen en plantenutriënten-huishouding. In dit
programma zal derhalve ruime aandacht geschonken worden aan fundamenteel bodembiologisch onderzoek inclusief methodiekontwikkeling.

Doel

Het doel van het programma Bodembiologie is: het verrichten van onderzoek naar het
functioneren van organismen in de bodem in relatie tot de kwetsbaarheid en werking van
hetbodemecosysteem op basiswaarvan bijdragen kunnen worden geleverd aande ontwikkeling
van duurzame en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, aan een verantwoord beheer van
natuurgebieden en aan de preventie en het verwijderen van bodemverontreinigingen. Het
onderzoek is onderverdeeld in een vijftal gebieden van onderzoek, nl.:
1. Algemeen bodembiologisch onderzoek;
2. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemvruchtbaarheid;
3. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot gewasbescherming;
4. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot natuurbeheer;
5. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemverontreiniging.

Planning

In 1989 ging het DLO-Programma Bodembiologie van start op basis van een inventarisatie van
lopend bodembiologisch onderzoek. Vanaf 1991 werd het onmogelijk dat DLO-projecten deel
uitmaakten van meer dan één DLO-programma. Dit leidde ertoe dat een aantal onderdelen
van het programma Bodembiologie werden ondergebracht bij andere DLO-programma's. Dit
maakte hetwenselijk een nieuw programma Bodembiologie teformuleren,hetgeen in het najaar
van 1992 zal plaatsvinden. Voor het huidige jaarplan 1993 betekent dit dat de thans lopende
projecten tot 31december 1993nog onderdeel kunnen zijnvan het programma Bodembiologie.
Nadezedatum kunnendezeprojecten ofwel deelgaan uitmakenvan het nieuwe programma (als
dit programmatisch wenselijk is)of moeten inandere DLO-programma's worden ondergebracht.
Het nieuwe programma Bodembiologie zal zich gaan richten op een (beperkt) aantal terreinen.
Bij de keuze van deze terreinen zullen zowel onderzoeksin- houdelijke als maatschappelijke
overwegingen een rol spelen. Mogelijke onderzoekrichtingen zijn:
- detectietechnieken van bodemorganismen, in het bijzonder microben;
- bodemvoedselwebrelaties in relatie tot nutriëntenkringloop;
- effecten van verstoringen op het functioneren van natuurlijke en landbouw-ecosystemen;
- bodembiotechnologie zowel in relatie tot een gezonde gewasontwikkeling als in relatie
tot de afbraak van xenobiotica.
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