Zelfstandig Praktijkonderzoek Pluimveehouderij
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G. W. H. Heusinkveld, directeur

Per 1 januari 1994 is PP (= Praktijkonderzoek Pluimveehouderij) zelfstandig
geworden. De ontwikkeling van een levenskrachtige en maatschappelijk verantwoorde veehouderij staat bij PP centraal. Zij werkt aan dit doel door het doen
van praktijkonderzoek ten behoeve van de pluimvee-, pelsdieren- en konijnenhouderij.
Een stukje geschiedenis
In 1988 besloten de financiers, te weten
Ministerie van LNV, Landbouwschap en Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het
praktijkonderzoek pluimveehouderij te centraliseren op “Het Spelderholt” te Beekbergen. Het praktijkonderzoek werd volledig
ondergebracht bij het COVP-DL0 (= Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de
Pluimveehouderij “Het Spelderholt” van de
Dienst Landbouwkundig Onderzoek).
De regionale pluimveeteeltproefbedrijven
werden gesloten.
Eind 1991 werden de nieuwe praktijkonderzoek-faciliteiten op “Het Spelderholt” in gebruik genomen.
Inmiddels was er een discussie opgang gekomen over concentratie van het veeteeltkundige DLO-onderzoek. Eind 1993 had dit
als resultaat de vorming van het DLO-lnstituut voor Veehouderij en Diergezondheid
(ID-DLO) te Lelystad. Het COVP-DL0 ging
op in ID-DL0 en werd dus als zelfstandig
instituut opgeheven.
Het pluimveepraktijkonderzoek (inclusief dat
voor de pelsdieren en de konijnenhouderij)
wordt voorgezet als onderzoek van het PP
in Beekbergen.

Positie PP
Zowel het Ministerie van LNV als het bedrijfsleven achten praktijkonderzoek van
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groot belang om de ontwikkelingen van de
dierlijke sectoren te ondersteunen. Gezamenlijk stellen zij zich garant voor de continuïteit én d e f i n a n c i e r i n g v a n h e t
praktijkonderzoek.
De positie van het PP wordt in hoge mate
bepaald door degenen waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd, de zgn. doelgroepen.
Bij de doelgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen de directe doelgroep bestaande uit pluimvee-, pelsdieren- en konijnenhouders en afgeleide doelgroepen zoals
voorlichting en onderwijs, onderzoekinstellingen, vaktechnische organisaties, Landbouwschap en Produktschappen, het
industriële bedrijfsleven, de overheid en
maatschappelijke belangenorganisaties.
De relatie met de doelgroepen is van zeer
groot belang voor het praktijkonderzoek,
omdat zij de uiteindelijke consument zijn,
voor wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
De doelgroepen zijn direct betrokken bij het
bestuur, de financiering en de onderzoekprogrammering.

Wat doet PP
PP stelt zich ten doel om zowel zelfstandig
als in samenwerking met anderen nieuwe
mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen aan te dragen voor huidige en te verwachten problemen en knelpunten op de
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pluimvee-, pelsdieren- en konijnenhouderijbedrijven. Dit doel stelt zij zich eveneens
t.a.v. problemen en knelpunten in de totale
produktiekolom, die in direct verband kunnen worden gebracht met de primaire bedrijven. Het praktijkonderzoek wordt uitgevoerd
in de onderzoekaccommodaties te Beekbergen. Het totaal van het praktijkonderzoek is
er op gericht een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van een levenskrachtige en
maatschappelijk verantwoorde veehouderij.
Daarbij wordt de technische en economische inpasbaarheid vooraf zoveel mogelijk
ingeschat. Het praktijkonderzoek is interdisciplinair van karakter, wat betekent dat onderzoekers van verschillende tak- en
vakgebieden samenwerken.
Het PP vervult de onderzoekfunctie tussen
het meer fundamentele onderzoek en de
verschillende veehouderijsectoren. Mede
door de grote toegankelijkheid voor de doelgroepen is het praktijkonderzoek bij uitstek
geschikt voor het overbruggen van de afstand tussen het meer theoretische onderzoek en de praktijk.
De taakstelling van het praktijkonderzoek
bestaat uit:
l het inventariseren van huidige en te verwachten knelpunten in de betreffende
veehouderijsectoren en het op grond
daarvan formuleren van onderzoeksprojecten en -wensen;
0 het op wetenschappelijke wijze onderzoeken en verbeteren van de toepasbaarheid
op veehouderijbedrijven van zelf ontwikkelde en reeds beschikbare kennis;
l het leveren van bijdragen aan de programmering van vakgericht onderzoek van andere onderzoekinstellingen;
l het zorgdragen voor een goede doorstroming van de resultaten van het praktijkonderzoek naar de sectoren.

4

De toegevoegde waarde van het praktijkonderzoek ligt vooral in het in overleg met
doelgroepen analyseren van de actuele en
toekomstige problemen in de primaire sectoren, het op grond daarvan initiëren van
onderzoek en het zelf verrichten van toegepast onderzoek naar mogelijke oplossingen
voor knelpunten en het toetsen en verbeteren van de praktische waarde van nieuwe
wetenschappelijke ontwikkelingen.

De medewerkers
Bij de opzet van het PP is rekening gehouden met de veranderende omgeving. De
belangrijkste factoren met betrekking tot
deze veranderingen zijn:
l de aard en inhoud van het onderzoek
l de relatie met de doelgroepen
l de relatie met onderzoekorganisaties en
het IKC.
Dit betekent, dat gekozen is voor een sectorc.q. takgewijze opstelling van het onderzoek. Deze opstelling sluit direct aan bij de
aard en inhoud van het onderzoek en de
directe doelgroepen. Door de nauwe relatie
met andere onderzoekorganisaties en het
IKC kan gezorgd worden voor aanvulling van
de vakdisciplinaire kennis.
Bij PP zijn 11 onderzoekers gespecialiseerd
opgesteld naar de:
l legpluimveehouderij
l vleeskuikenhouderij
l vermeerdering en broederij
l kalkoenhouderij
l eendenhouderij
* pelsdierenhouderij
l konijnenhouderij
Eén onderzoeker is belast met het onderzoek m.b.t. economie en modellen. Hij werkt
nauw samen met de LEI-gedetacheerde, die
bij het PP is tewerkgesteld. Een tweetal onderzoekers is grotendeels belast met milieuonderzoek.
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Ten behoeve van de uitvoering van de proeven, de verzorging van de dieren en het
technisch onderhoud zijn er 17 onderzoekmedewerkers. De directie plus ondersteuning bestaat uit 5 personen.
Op dit moment zijn er 35 medewerkers bij
het PP in dienst. Afhankelijk van de financiering, eventueel projecten die extra worden gefinancierd, kan dit aantal variëren. Het
vaste personeelsbestand is minimaal 33.
Het organisatieschema van PP geeft u een
volledig overzicht (pag. 6).
Financiering onderzoek
De overheid (het Ministerie LNV) en het collectieve bedrijfsleven (LBS en PPE) financieren elk structureel 50% van het
exploitatietekort van PP (zie de tabel).
Daarnaast wordt het PP-onderzoek of de
onderzoekactiviteiten door speciale fondsen
(FOMA, SPOM), door NOVEM, door provincies, produktschappen en het individuele bedrijfsleven
extra
gefinancierd.
Een
voorbeeld van een extra gefinancierd project
is het onderzoek naar alternatieve huisvestingssystemen voor leghennen.

Het Landbouwschap, de Produktschappen
voor Pluimvee en Eieren én Veevoeder; en
de RABO-bank brengen gezamenlijk f 1
miljoen voor dit project op.

Samenvatting
Sinds 1 januari 1994 is PP een zelfstandige onderzoekorganisatie. Ze
verricht praktijkonderzoek voor de
pluimvee-, pelsdieren- en konijnenhouderij. De ontwikkeling van een
levenskrachtige en maatschappelijk
verantwoorde veehouderij staat
daarbij centraal. Via onderzoek
draagt PP in belangrijke mate bij aan
oplossingen voor knelpunten in de
veehouderij. PP beschikt over goed
gemotiveerde onderzoekmedewerkers en heeft de beschikking over
prima onderzoekfaciliteiten. Door de
structurele medefinanciering van
overheid en bedrijfsleven is er een
gezonde financiële basis voor het
zelfstandige PP.0

Tabel: globaal overzicht van de medefinanciering.

LNV

Pluimvee (excl. eenden)
Pelsdieren
Konijnen
Eenden

PPE

900.000
200.000

450.000

200.000
150.000
150.000

150.000 ‘)
100.000

1.350.000

1.850.000
1)

BEDRIJFSLEVEN
LBS

1.350000

50.000

500.000

Inclusief de bijdrage uit heffingen op het konijnenvoer
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