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DLO:ONTHEMOVE!
De Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
iseen organisatie waar onderzoek wordt
gedaan op het gebied van landbouw, visserij,
natuur en landschap (fig. 1). Landbouw moet
hierbij worden opgevat in de breedste zin
van het woord. Dit houdt in dat er bij DLO
onderzoek w^FdTgedaan voor alle sectoren
én voor de hele produktiekolom van zo'n
sector. DLOfegt zich daarbij vooral toe op de
meerjj0ff!gische onderzoeksvragen.

- afspraken maken voor de nieuwe relatie
met het Ministerie LNV:van werkgeverwerknemer-relatie naar een relatie waarin
LNV klant/opdrachtgever isen DLO
bedrijf/opdrachtnemer. Hiervoor moeten
bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt
over onderzoekoffertes (programma's) en
de openingsbalans;
- uitwerken van de gevolgen van de
verzelfstandiging voor het financieel en
personeel beleid;
- opzetten van
managementinformatiesystemen voor
personeel, financiën en onderzoek.

Strategisch Plan
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het
opstellen van een Strategisch Plan voor heel
DLO.Via enquêtes en gesprekken met
Onderzoekers, afdelingshoofden,
instituutsdirecteuren en afnemers, sponsors
en gebruikers van het onderzoek is
geïnventariseerd welke richting DLO de
komende jaren met het onderzoek in zou

Figuur 1:Verdeling van de onderzoeksinspanning van

oeten en willen gaan en hoe DLO zijn
klanten het beste kan bedienen. Het
strategisch plan komt in 1995 uit.

DLOover dediversesectoren.

Maatschappelijke impact van het
onderzoek
Verzelfstandiging
DLO iseen onderdeel van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het
ministerie streeft ernaar DLO per 1januari
1995 te verzelfstandigen. DLO wordt dan een
meer marktgerichte organisatie met een
gevarieerde klantenkring. Het Ministerie van
LNV zal echter de belangrijkste klant blijven.
In december 1992 heeft de Projectgroep
'Verzelfstandiging DLO' de'contouren van de
nieuwe organisatie beschreven. In een
spoorboekje isaangegeven wat allemaal
moet gebeuren om DLO nog marktgerichter
en klantvriendelijker te maken. Alom wordt
enthousiast meegewerkt aan een reeks
projecten om dit te realiseren. Ook na de
verzelfstandiging moet DLO een organisatie
zijn met een goede toekomst, waar
werknemers trots op kunnen zijn en waar het
plezierig iste werken. Een paar van de
projecten zijn:
- het opstellen van een Strategisch Plan,
hetgeen de kern moet gaan vormen van
het DLO-ondernemingsplan;

Via haar onderzoek helpt DLO mee
problemen op te lossen die zich voordoen in
de agrarische sector en het landelijk gebied.
Tot voor kort isdaarbij steeds gezocht naar
economisch verantwoorde,
natuurwetenschappelijke en technologische
oplossingen. Deze aanpak blijkt voor de
huidige problemen echter te beperkt. Om die
reden tracht DLO ook andere aspecten van
de problemen in het onderzoek te betrekken
om tot maatschappelijk acceptabele
oplossingen te komen. Dit wordt Technology
Assessment (TA) genoemd. Bij genetische
modificatie wordt bijvoorbeeld ook veel
aandacht besteed aan veiligheid voor het
milieu, bij biologische gewasbescherming aan
juridische consequenties, bij vergaande
automatisering aan sociale gevolgen en bij
de inrichting van het landelijk gebied aan
maatschappelijk-bestuurlijke aspecten. DLO
streeft ernaar vroegtijdig aan te geven of
dergelijke aspecten een rol gaan spelen
wanneer de resultaten van het onderzoek in
de praktijk moeten worden toegepast.
Wanneer dit wordt verwacht adviseert DLO

de klant deze kanten van de zaak ook te
laten onderzoeken, voorafgaand of tegelijk
met het natuurwetenschappelijk of
technologisch onderzoek. Om dit proces
goed te laten verlopen zijn het afgelopen
jaar een aantal richtlijnen ontworpen door
de projectgroep 'Inbedding TA bij DLO'.

Kwaliteit van het onderzoek
DLOstreeft naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van zijn onderzoek. Daartoe licht een
commissie van onafhankelijke wetenschappers
met internationaal aanzien en ruime
onderzoeksmanagementervaring elk instituut
ééns in de vijfjaar door. In 1993 isde kwaliteit
van het onderzoek van CDI-DLO
(tegenwoordig een onderdeel van ID-DLO) en
IPO-DLObeoordeeld. Bij CDI-DLO isdit door
twee verschillende commissies gedaan. De ene
commissie heeft het wetenschappelijk
onderzoek beoordeeld. Deandere commissie
gaf een oordeel over de wettelijke en
dienstverlenende taken van CDI-DLO. In het
laatste geval heeft de commissie niet alleen de
wetenschappelijke kwaliteit van de gebruikte
methodes beoordeeld, maar ook bij de
gebruikers geïnformeerd hoe zij de
dienstverlening en Produkten van CDI-DLO
waarderen. Deaanbevelingen in de rapporten
van deze visitaties worden gebruikt om het
onderzoek en het onderzoeksmanagement
nog verder te verbeteren.
Losvan de instituutsvisitaties heeft een
onderzoek plaatsgevonden van het
biotechnologisch onderzoek van DLO. De
resultaten van deze zogenoemde audit
hebben ertoe geleid dat de overheid DLO
erkent als biotechnologische
expertisecentrum.
De kwaliteit van het DLO-onderzoek wordt
ook beoordeeld door de afnemers en
opdrachtgevers, zoals de Directie
Wetenschap en Technologie (DWT) van het
Ministerie van LNV. Deze directie beheert het
onderzoeksbudget van LNV. DWT evalueert
jaarlijks ongeveer een kwart van de
onderzoeksprogramma's op doelmatigheid
en wetenschappelijke kwaliteit.

Internationale samenwerking
DLO-onderzoekers hebben veel contacten
met collega's in het buitenland. Soms wordt
intensief met hen samengewerkt, andere
keren spreken zij een bepaalde taakverdeling
af om elkaar aan te vullen. Contacten
worden vooral gelegd tijdens internationale

congressen, workshops en studiereizen.
Het meest wordt samengewerkt met
onderzoekers in de landen direct om ons
heen. Dit wordt sterk gestimuleerd door de
Europese Unie (EU) omdat deze alleen geld
beschikbaar stelt voor onderzoeksprojecten
waar minstens 3 EU-landen aan deelnemen.
Het Landbouwonderzoekprogramma (AIR) is
tot nu toe het belangrijkste EU-programma
voor DLO. Daarnaast neemt DLO deel aan de
programma's Milieu, Biotechnologie,
Onderzoekprogramma voor
Ontwikkelingslanden en een
Onderzoekprogramma voor Midden- en
Oosteuropese landen.
Met de Midden- en Oosteuropese landen
bestaan reeds langere tijd contacten. Het
Ministerie van LNV stimuleert de
samenwerking onder andere door beurzen
beschikbaar te stellen voor buitenlandse
onderzoekers, zodat ze enige tijd bij een
DLO-instituut kunnen werken.
Ook met de ontwikkelingslanden zijn veel
contacten. Binnen de DLO-organisatie isveel
kennis aanwezig die voor deze landen van
belang kan zijn. De contacten richten zich
vooral op landen in Afrika en het Verre
Oosten en in veel mindere mate op LatijnsAmerika.
DLO verstevigt tevens de betrekkingen met
een aantal buitenlandse
onderzoeksorganisaties. Met INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique) in
Frankrijk en AFRC (Agriculture and Food
Research Council) in Engeland worden de
relaties op alle niveaus versterkt.
Het afgelopen jaar zijn ook een aantal
Canadese onderzoekers bij DLO op bezoek
geweest. Zij bekeken op welke terreinen met
Agriculture Canada (soortgelijke organisatie
als DLO) kan worden samengewerkt. Met
hetzelfde doel zijn tegenbezoeken aan
Canada gebracht.
Met Zuid-Afrika zijn najaren van isolatie
weer relaties aangeknoopt. Wederzijds
afgelegde bezoeken moeten aangeven op
welke gebieden een zinvolle samenwerking
mogelijk is.

Financiën,personeel en organisatie
Algemeen
Bij DLOwerken ca.3200 mensen gerekend op
full time basis.
De personele kosten van DLO bedragen ca.
230 miljoen. De materiële kosten bedragen
ca. 125 miljoen. Van deze kosten (355
miljoen) komt 235 miljoen ten laste van LNV.
De overige 120 miljoen verdient DLO zelf met
contracten en produkten.

Financiën
De afgelopen jaren is DLO voortdurend
geconfronteerd met bezuinigingen vanuit
het Ministerie van LNV. Ook in 1993 moest
nog flink worden ingeleverd, zowel voor
eerdere alsvoor nieuw aangekondigde
bezuinigingen. Bezuinigingen die nog steeds
spelen zijn de 'Grote Efficiency Operatie'
(GEO) en de 'Tussenbalans' (TUBA). Dit zijn
twee grote bezuinigingsronden van de
overheid waarvoor alle ministeries moeten
inleveren. Voor DLO komt dit neer op circa
10% van het DLO-budget.
Behalve GEOen TUBA is DLO in 1993 nog een
aantal andere bezuinigingen opgelegd
vanuit het Ministerie van LNV.Al deze
bezuinigingen betekenen voor geheel DLO
dat met minder mensen meer inkomsten
moeten worden gegenereerd om de totale
kosten van de organisatie te kunnen dragen
en toch het onderzoek uit te blijven voeren
waar behoefte aan is. DLOweet met veel
creativiteit, inventiviteit en een zakelijke
instelling deze uitdaging het hoofd te
bieden.

Reorganisaties
Een belangrijk doel van de Grote Efficiency
Operatie is het verkleinen van het
overheidsapparaat met behoud van de
belangrijkste taken. Daarom isniet zonder
meer bezuinigd, maar iseen heel pakket van
maatregelen samengesteld om dit te
bereiken. Eenvan de maatregelen isde
verzelfstandiging van een aantal diensten,
waaronder DLO. Binnen deze dienst is
geprobeerd met reorganisaties zoveel
mogelijk efficiency-winst te boeken.
In 1993 zijn het DLO-instituut voor
Agrobiologisch en
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
en het DLO-instituut voor Veehouderij en

Diergezondheid (ID-DLO) opgericht. InABDLO zijn CABO-DLO, IB-DLO en de groep
Luchtverontreiniging van IPO-DLO
samengevoegd tot één instituut met een
hoofdvestiging in Wageningen en een
vestiging in het Groningse Haren. In deze
laatste plaats zal met name het
bodemvruchtbaarheidsonderzoek worden
uitgevoerd.
ID-DLO bestaat uit een integratie van vier
veeteeltkundige instituten: CDI-DLO,COVPDLO, IVO-DLO en IWO-DLO.
Van de DLO-Technische en Fysische Dienst
voor de Landbouw (TFDL-DLO) isde afdeling
Instrumentatie verplaatst naar IMAG-DLO, de
Fotodienst Centraal Complex naar SC-DLO en
de afdeling Informatietechnologie en de
Onderhouds- en Adviesdienst naar het
Ministerie van LNV. De afdeling
Elektronenmicroscopie isopgeheven. De
apparatuur isovergedragen aan ATO-DLO en
IPO-DLO.
Per 1 januari 1993 isIVP-TNOgeïntegreerd in
RIVO-DLO. Door deze integratie kan RIVODLO nu efficiënter en slagvaardiger het
onderzoek verrichten voor de gehele keten,
dus van visserij tot en met visverwerking.

Human Resources Management
(HRM)
Human Resources Management (HRM)
betekent voor DLO een moderne en
bruikbare vorm van personeelsmanagement.
Hierbij wordt het personeel gezien als het
belangrijkste middel om de doelstellingen
van de organisatie te realiseren.Voor een
onderzoeksorganisatie een logische stap;
onderzoek isbij uitstek mensenwerk waar
creativiteit, het streven naar kwaliteit en
motivatie essentieel zijn.

Integraal management
Bij integraal management krijgen
medewerkers niet alleen de
verantwoordelijkheid om bepaalde taken
goed uit te voeren, zij krijgen ook de
bevoegdheid om de daarbij behorende
beslissingen te nemen. Dit klinkt logisch,
maar bij overheidsinstellingen was voor vele
beslissingen officieel de goedkeuring van
'Den Haag' nodig. Dit isaan het veranderen.
Per 1augustus 1993 bijvoorbeeld heeft de
Algemeen Directeur DLO de bevoegdheid

gekregen alle uitvoeringsbeslissingen op
personeelsgebied zelfstandig te behandelen
en af te handelen. Het zal duidelijk zijn dat
met dit soort maatregelen de samenhang,
flexibiliteit en slagvaardigheid van de
organisatie worden vergroot. Integraal
management zal daarom ook op allerlei
andere terreinen worden doorgevoerd.

Deheer ir. M. Heuver
algemeen-directeur DLO,bij
het hoofdgebouw vanDLO

Het DLO-onderzoek: impressies 1993
Algemeen
Veelzijdig onderzoek voor
veelzijdige problemen
De problemen in landbouw, natuur en
landschap zijn zeer complex. Steeds meer
wordt duidelijk dat alles met elkaar
samenhangt en dat oplossingen voor het ene
probleem vaak weer nieuwe problemen
oproepen op andere terreinen.
Onderzoekers zijn zich bewust van deze
problematiek en gaan daarom steeds meer in
breder verband samenwerken. Dit heeft
overigens ook zijn grenzen, want het
onderzoek gaat niet alleen steeds breder
maar ook steeds dieper. Daarom heeft DLO
zowel goede generalisten als goede
specialisten in huis.
DLO participeert in veel landelijke
onderzoeksprogramma's en pakt ook intern
de problemen zoveel mogelijk
interdisciplinair aan.Op deze manier
probeert DLO een constructieve bijdrage te
leveren aan de ontwikkelingen in landbouw,
natuur en landschap.

Onderzoekprogramma's
Het onderzoek dat DLO in opdracht van het
Ministerie van LNV uitvoert betreft circa
2.000 projecten. Om dit op grote lijnen te
kunnen sturen worden projecten met een
thematische of disciplinaire verwantschap
gebundeld in onderzoekprogramma's.
Doordat onderzoekers gemeenschappelijk
aan een onderwerp werken binnen een
programma, wordt bovendien een
wetenschappelijke meerwaarde bereikt. Dit is
ook de reden dat DLO veel projecten, die
door anderen dan het Ministerie van LNV
worden gefinancierd, in programma's
onderbrengt wanneer daar een duidelijke
inhoudelijke relatie mee bestaat.

Thema's
De meeste DLO-onderzoekprogramma's zijn
direct of indirect onder te brengen bij een of
meer thema's (fig.2). Deze thema's zijn
allemaal op de een of andere wijze
gerelateerd aan de huidige problemen in de
agrarische sector en het landelijk gebied.
Hierna volgt een korte beschrijving van ieder

thema en worden de instituten genoemd, die
het merendeel van het onderzoek binnen het
thema voor hun rekening nemen.
Welzijn en gezondheid van dieren:
Onderzoek naar gezonde en diervriendelijke
huisvesting en levensomstandigheden en
naar het voorkomen en bestrijden van
infectieziekten (ID-DLO, IMAG-DLO, RIVODLO).
Mest en ammoniak: Onderzoek naar
oplossingen voor de mestoverschotten en de
uitstoot van ammoniak in de veehouderij. Dit
loopt uiteen van het zoeken naar betere
veevoeders tot het ontwerpen van
mestverwerkingssystemen en aangepaste
stallen. Bovendien wordt onderzoek gedaan
naar de economische, logistieke en
milieubelastende aspecten van de
nutriëntenbelasting van het milieu (IMAGDLO,AB-DLO, LEI-DLO,SC-DLO).
Geïntegreerde Plantaardige Produktie (GPP):
Onderzoek naar rendabele teelten die het
milieu zo min mogelijk belasten. Veel
aandacht voor de mogelijkheden waarmee
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
nutriënten kan worden teruggedrongen,
bijvoorbeeld biologische bestrijding en
teelten in gesloten systemen. Op
praktijkschaal worden gangbare en
alternatieve teeltsystemen vergeleken (ABDLO, IPO-DLO, IMAG-DLO, CPRO-DLO,LEIDLO,SC-DLO).
Gewasbescherming: Onderzoek naar de
mogelijkheden van resistentieveredeling,
biologische bestrijding en andere methodes
waarbij (bijna) geen chemische bestrijdingsen/of ontsmettingsmiddelen hoeven te
worden gebruikt. Onderzoek naar transport
en lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in
het milieu (IPO-DLO, CPRO-DLO, IMAG-DLO,
SC-DLO).
Kwaliteit: Onderzoek naar de mogelijkheden
om de positieve kwaliteit van agrarische
Produkten te verbeteren (bijvoorbeeld geur,
kleur, smaak, houdbaarheid) en negatieve
kwaliteit te voorkomen (bijvoorbeeld
besmetting met ziektekiemen, aanwezigheid
van giftige stoffen). Speciale aandacht krijgt
het samenvoegen van aparte
kwaliteitscriteria tot één systeem waarin de
kwaliteit van een produkt van de stal of het
veld tot aan de winkel continu in de gaten
wordt gehouden (1KB). Uiteindelijk doel is
dat het gevraagde produkt, van de gewenste
kwaliteit en in de gewenste hoeveelheden op
het juiste moment en dejuiste plaats tegen
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minimale kosten wordt geleverd. De
discipline die zich hier specifiek mee bezig
houdt isde agrologistiek (ATO-DLO, RIKILTDLO, CPRO-DLO, ID-DLO, LEI-DLO).
Energie: Onderzoek naar de mogelijkheden
om het energieverbruik in de agrarische
sector zoveel mogelijk te verkleinen,
bijvoorbeeld door technische aanpassingen
van kassen, bewarings-, huisvestings- en
andere bedrijfsruimtes en machines of door
het ontwikkelen van koudetolerante
k a s g e w a s s e i ^ ^ Ä p L O , ID-DLO, ATO-DLO,
CPRO-D^^
RlVO-DLO).
AgrifiaB
n a r non-food
toepassing
B e d e n van bestaande en
nieuwe gewBJWTbijvoorbeeld oliën en
vetten, vezels, bioplastics (ATO-DLO. AB-DLO.
CPRO-DLO)
Natuurontwikkeling en -beheer: BescT
en modelleren van natuurlijke
leefgemeenschappen (ecosystemen) en
zoeken naar oplossingen voor mogelijke
bedreigingen, bijvoorbeeld verdroging,
klimaatverandering, versnippering van het
landschap en verzuring. Met behulp van
deze kennis bekijken op welke wijze
bijvoorbeeld agrarische gebieden
omgevormd kunnen worden tot
natuurgebied en hoe natuur het beste iste
beheren (IBN-DLO, SC-DLO, RIVO-DLO).
Herstel, behoud en ontwikkeling van het
landschap: Beschrijven en modelleren van
alle factoren die het landschap vormen,
bijvoorbeeld waterhuishouding, grondsoort,
begroeiing. Veel aandacht voor
informatiesystemen en beslissingsmodellen,
die gebruikt worden in de discussies over de
toewijzing van het landelijk gebied aan de
verschillende belanghebbenden, bijvoorbeeld
landbouw, recreatie, natuur (SC-DLO,IBNDLO).

Figuur 2:Verdeling van deonderzoeksinspanning over
de thema's

>
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Lustenenlasten
De huidige maatschappij iszeer divers en erg
veeleisend. Iedereen wil graag voldoende en
gezond voedsel en het liefst zoveel mogelijk
variatie. Ook vinden we het prettig alswe in
onze vrije tijd kunnen wandelen en fietsen in
de bossen, kunnen genieten van mooie
landschappelijke doorkijkjes en niet
gehinderd worden door herrie of stank. En
boven alles: Het moet wel betaalbaar blijven!
Veel van onze wensen kunnen maar moeilijk
tegelijkertijd worden verwezenlijkt. Het komt
erop neer dat een economisch gezonde
landbouw altijd zijn tol eist van het milieu.
Enomgekeerd dat een schoon milieu
gevolgen heeft voor de rentabiliteit van
landbouwbedrijven. De kunst isom de lusten
en lasten in evenwicht te krijgen. Dit
betekent dat moeilijke keuzes moeten
worden gemaakt.
DLO probeert beslissingnemers van overheid
en bedrijfsleven een handje te helpen bij het
maken van keuzes. Dit doet de dienst door
wetenschappelijk verantwoorde argumenten
en feiten aan te leveren. Maar ook door in
kaart te brengen wat de gevolgen van iedere
keuze (kunnen) zijn. Daartoe worden beleidsen managementondersteunende modellen
ontwikkeld. Bovendien onderzoekt DLO hoe
de lasten van de lusten zoveel mogelijk zijn
te reduceren.
Op de volgende pagina's geven we een
aantal voorbeelden van het DLO-onderzoek.
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Veilig varen

Verdroging

Het aantal bedrijfsongevallen aan boord van
vissersvaartuigen isgroter in vergelijking met
zware beroepen aan de wal zoals
bijvoorbeeld de bouw. Typische ongevallen
zijn vallen en uitglijden, bekneld raken bij
slingerende en schuivende lasten en een slag
van een al dan niet brekende kabel. Het
aantal mensen dat om gezondheidsredenen
wordt afgekeurd voor het werken in de
visserij iszeer groot.

Onderzoek heeft uitgewezen dat in
Nederland ruim 400.000 hectare met veel
natuurgebied isverdroogd. De daling van de
grondwaterstand is het gevolg van
verstedelijking, drinkwatervoorziening,
verbeterde ont- en afwatering en
toegenomen produktie van
landbouwgewassen. De overheid wil vóór het
jaar 2000 op een kwart van dit areaal de
verdroging opheffen. Onderzoek moet nu
eenvoudig te hanteren methodes opleveren
voor het ontwerpen van maatregelen en voor
het afwegen van bepaalde belangen. Zo
moeten vuistregels ontstaan voor het
ontwerpen van bufferzones rond verdroogde
terreinen en hulpmiddelen om de
verschillende saneringsmogelijkheden te
evalueren. De resultaten moeten vooral
bruikbaar zijn voor provincies en
waterschappen.

RIVO-DLO heeft in samenwerking met de
Technische Universiteit Delft (Vakgroep
Veiligheidskunde) en het bedrijfsleven een
nieuw ontwerp gemaakt voor een
boomkorkotter. Dit iseen vaartuig voor de
belangrijkste vismethode in ons land: de
boomkorvisserij op platvis zoals schol en
tong. Het scheepsontwerp wordt Kotter 2000
genoemd. Deze naam isgekozen omdat het
een kotter isvan 2.000 pk, waarvan de
nieuwbouw uiterlijk tegen het jaar 2000
moet zijn gerealiseerd. Het ontwerp pakt de
tekortkomingen van bestaande
boomkorkotters aan op het gebied van
arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.
Samen met de Scheepvaart- en
arbeidsinspectie isRIVO-DLO nu een aantal
van de (deel)oplossingen op bestaande
vissersvaartuigen aan het realiseren. Het gaat
hierbij vooral om aanpassingen van het
werkdek en de brug- en machinekamerlayout. De aanpassingen dienen daarbij onder
andere te voldoen aan de geluids- en
versnellingseisen voor vissersschepen volgens
de ARBO-wet.
Voor de praktijk iseen voorlichtingsfilm over
veiligheid gemaakt. Deze film beleefde in
november 1993 zijn première onder toeziend
oog van minister Maij-Weggen van Verkeer &
Waterstaat.

De Groote Peel iseen voorbeeld van een
natuurgebied in Nederland dat bedreigd
wordt met verdroging. SC-DLO heeft
onderzocht welke maatregelen zijn te nemen
om de Groote Peel te sparen terwijl de
nabijgelegen landbouwgebieden daar weinig
hinder van ondervinden. SC-DLO heeft onder
andere berekend dat de verdroging binnen
het natuurgebied voor een deel kan worden
tegengegaan door water vanuit de Maas
naar de omringende landbouwgebieden aan
te voeren. Het aangevoerde water verhoogt
de waterdruk in de ondergrond, waardoor
het water minder gemakkelijk kan
wegvloeien en de grondwaterstanden 's
zomers hoger zijn De resultaten van SC-DLO
zijn gebruikt voor een convenant tussen de
provincies Noord-Brabant en Limburg,
waterschappen, waterleidingbedrijven en het

bodem terechtgekomen. Eénvan de
bestanddelen van mest, fosfaat, wordt maar
in beperkte mate door de bodem gebonden.
Vroeg of laat raakt de bodem dan met
fosfaat verzadigd. Het resterende fosfaat
spoelt uit naar het grondwater en het
oppervlaktewater.

ministerie van LNV.Vergelijkbaar onderzoek
vindt momenteel plaats voor de
hoogveengebieden van het Fochteloërveen
en het Bargerveen.

Minder fosfaat in
oppervlaktewater
Deafgelopen 20jaar is het mestoverschot
sterk toegenomen door de enorme groei van
de intensieve veehouderij. Omdat er geen
richtlijnen waren voor maximale mestgiften is
een groot deel van het mestoverschot in de

Studies van onder andere SC-DLO tonen
inmiddels aan dat minder mest toedienen te
weinig soelaas biedt om te voorkomen dat
fosfaat uitspoelt. Zeker bij een bodem die
volledig met fosfaat isverzadigd, kan het
nog tientallen jaren duren voordat het effect
van een kleinere mestgift merkbaar is.
SC-DLO heeft gezocht naar mogelijkheden
om op kortere termijn aan de
kwaliteitsdoelstelling van oppervlaktewater
(maximaal 0,15 mg fosfor per liter) te
voldoen. Hierbij iservan uitgegaan dat géén
fosfaten meer aan de verzadigde grond
worden toegediend.
Eénvan die mogelijkheden iservoor te
zorgen dat het grondwater in de buurt van
perceelssloten niet wegstroomt naar de sloot,
maar in een drainagebuis terechtkomt die
diep in de grond zit. Tijdens het wegzakken
naar de drainagebuis worden de fosfaten in
de diepere grondlagen vastgelegd. Het water
dat uiteindelijk in de drainagebuis
terechtkomt ishierdoor vrijwel vrij van
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fosfaten en kan worden teruggeleid naar de
sloot.

In de mest die een varken van 25 tot 108 kg
produceert, zit dankzij het onderzoek nog
maar 770 gram fosfor. Vóórdat het
onderzoek begon was dit nog 1180gram. IDDLOwil dit nog verder optimaliseren tot 500
of 600 gram fosfor per vleesvarken.

Vogels en verkeer
IBN-DLO heeft samen met de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat een handleiding
gemaakt om het effect van autowegen op de
dichtheid van broedvogels in een bepaald
gebied te voorspellen. Bij de aanleg van
nieuwe wegen kan hiermee rekening worden
gehouden. Dit kan door bijvoorbeeld de
ligging van de weg zo gunstig mogelijk te
kiezen of door geluidsbeperkende
voorzieningen aan te leggen.
Een andere mogelijkheid is synthetisch
ijzerhydroxide in de bodem te spitten of te
injecteren. Deze stof bindt fosfaat zo sterk
dat het ook najaren niet meer loslaat, terwijl
uit proeven blijkt dat de opbrengst van het
gewas niet vermindert. SC-DLO werkt samen
met IMAG-DLO aan de meest geschikte
manier om het ijzerhydroxide toe te dienen.

Voor de handleiding isgebruik gemaakt van
gegevens van IBN-DLO over het verband
tussen geluidsbelasting en
broedvogeldichtheid in bos en open

Minder fosfaat uit varkens
De hoeveelheid dierlijke mest die per hectare
land mag worden toegediend hangt af van
de hoeveelheid fosfor in de mest. Daarom is
jarenlang onderzoek gedaan door ID-DLO,
samen metTNO-Voeding, naarde
mogelijkheden de hoeveelheid fosfor in het
voer te verminderen, zonder dat dit de
groeisnelheid van varkens beïnvloedt.
In de eerste plaats isgekeken hoe de varkens
het fosfor in het voer beter kunnen
opnemen. Veel fosfor in veevoer zit
'opgesloten' in bepaalde verbindingen, die
het varken weer verlaten zoals ze erin
gekomen zijn. Hierdoor komt veel fosfor in
de mest terecht. Eendoor Gist-Brocades
ontwikkeld enzym, fytase, kan die fosfor
vrijmaken uit deze verbindingen. Door dit
enzym aan het voer toe te voegen wordt de
opname van fosfor sterk verbeterd. Dit is
door ID-DLO getest.
In de tweede plaats heeft ID-DLO gekeken
hoeveel fosfor een varken nodig heeft om
goed en gezond op te groeien. Dit heeft
geleid tot een uniek fosforwaarderingssysteem van varkensvoer
gebaseerd op verteerbaar fosfor.

weidegebied. Door dit aan te vullen met
gegevens over de te verwachten
verkeersintensiteit, de toegestane
maximumsnelheid en de landschapstructuur
langs de weg iste voorspellen in welke zones
langs de weg de broedvogels worden
verstoord. Als zo'n zone een belangrijk deel
van het broedgebied van een zeldzame
vogelsoort overlapt, kunnen de
wegenontwerpers zoeken naar maatregelen
die de belasting verminderen.
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Plastic uit planten

Bloembollenteelt in netten

ATO-DLO onderzoekt de mogelijkheden
landbouwgewassen ook te gebruiken voor
niet-voedingsdoeleinden (agrificatie). In deze
speurtocht isATO-DLO er onder andere in
geslaagd diverse soorten plastic te maken die
binnen korte tijd in de natuur volledig
worden afgebroken tot water en
koolzuurgas.

Op school leerden we vroeger dat de
bloembollenvelden op de geestgronden
achter de duinen lagen. Maar tegenwoordig
isde bollenteelt ook elders in het land
aanwezig. Bijvoorbeeld op zavel- en
kleigronden.

Eenvan de zogenoemde bioplastics wordt
gemaakt van zetmeel uit produkten als
aardappelen en tarwe. Het isvooral geschikt
om toe te passen als verpakkingsmateriaal
met een beperkte levensduur, zoals folies,
wegwerpzakjes, oplosverpakkingen, capsules
en zaadcoatings. Verdere ontwikkeling van
het procédé moet leiden tot produkten als
vuilniszakken, draagtassen en
landbouwplastic. Menging van zetmeel met
plantaardige vezels, zoals bijvoorbeeld
vlasvezel, levert zeer sterke, biologisch
afbreekbare materialen op.
Eenander type bioplastic dat ATO-DLO heeft
ontwikkeld, wordt gemaakt op basis van
plantaardige olie, zoals koolzaadolie.
Bacteriën zetten hierbij de vetzuren uit de
plantaardige olie om in volledig biologisch
afbreekbare plastics. Deze plastic-soort is
uitstekend geschikt voor speciale
verpakkingsmaterialen, zoals flesjes en
bekers, maar ook voor bepaalde medische
toepassingen.
Al deze plantaardige plastics vormen op geen
enkele wijze een belasting voor het milieu.

De uitbreiding van het areaal is noodzakelijk
omdat de bollenteelt op de zandgronden zo
intensief isdat regelmatige
grondontsmetting nodig is.Overheid en
bedrijfsleven streven echter naar een
vermindering van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Dit probleem kan
worden opgelost door op een bepaald
perceel de teelt van bloembollen af te
wisselen met andere teelten. Om toch
dezelfde hoeveelheid bollen te produceren,
breiden de bollentelers ondermeer de teelt
naar de zavel- en kleigronden uit.
Een probleem bij de teelt van bloembollen
op deze gronden isechter dat bij het oogsten
veel meer grond aan de bollen blijft zitten
dan bij de teelt op zandgrond. Op sommige
gronden isdit zo erg, dat het niet mogelijk is
machinaal te oogsten. Hier moeten de telers
de bollen met de hand uitrapen. In al deze
gevallen kunnen zij de achtergebleven grond
niet door zeven van de bollen scheiden. De
bollen moeten in bad, zodat bollen en grond
worden gescheiden. Dit brengt veel extra
werk en onkosten met zich mee.
IMAG-DLO ontwikkelde een methode waarbij
de bollen in netten worden geplant en
geoogst. Hierdoor komen tussen de bollen
alleen kluitjes grond die kleiner zijn dan de
maaswijdte van het net. Deze grond is
gemakkelijk uit te zeven. Op deze manier
kunnen de telers de bollen op iedere
grondsoort telen en tevens machinaal
oogsten.
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Ammoniak of energie
De intensieve veehouderij produceert veel en
goedkoop vlees. Maar ook zorgt deze tak van
de landbouw voor grote hoeveelheden mest.
De hieruit vrijkomende ammoniak heeft een
verzurend effect op water en bodem,
wanneer het via de regen weer op het land
terecht komt. De overheid streeft ernaar de
ammoniak-uitstoot te verminderen. Om de
mogelijkheden hiervoor te onderzoeken is
een landelijk programma 'Mest en
Ammoniak' opgezet.
Eénvan de mogelijkheden om de
ammoniakuitstoot te verminderen iseen
huisvestingssysteem voor pluimvee, waarbij
de kuikens opgroeien in een stal met een
verhoogde strooiselvloer met beluchting.
Hierdoor droogt de mest sneller, en komt
minder ammoniak vrij. Het nadeel is echter
dat de beluchting extra energie vraagt,
hetgeen in strijd is met het streven van
overheid en bedrijfsleven om het
energieverbruik te verminderen. ID-DLO
beeft daarom een winst- en verliesrekening
gemaakt voor de verschillende systemen op
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het gebied van energieverbruik en
ammoniakreductie.
Hieruit blijkt dat het altijd extra energie kost
om de ammoniakuitstoot te verminderen.
Desondanks zijn systemen mogelijk die veel
minder energie vergen dan nu het geval is.

Biologische beheersing van
onkruid
Onkruiden tegengaan in landbouwgewassen
ismeestal een moeizame aangelegenheid.
Het kost veel tijd en geld. Als de boer kiest
voor chemische bestrijding ishet vaak ook
nog milieuonvriendelijk. AB-DLO onderzoekt
daarom de mogelijkheden van biologische
bestrijding van onkruiden. Bij die methode
worden inheemse schimmels toegepast die
de onkruiden verzwakken of doden. Deze
schimmels voor onkruidbestrijding heten in
vaktermen mycoherbiciden. Wereldwijd
worden zes mycoherbiciden in de praktijk
toegepast. AB-DLO heeft de schimmel
Chondrostereum purpureum aangemeld voor
toelating als mycoherbicide tegen
Amerikaanse vogelkers of bospest (Prunus
serotina).
Een ander mycoherbicide dat AB-DLO
ontwikkelde, isde schimmel Ascochyta
caulina tegen het onkruid melganzevoet, een
geduchte concurrent van cultuurgewassen.
Ascochyta caulina tast het cultuurgewas niet
aan. Uit onderzoek bleek echter dat veel
melganzevoetplanten ten gronde gaan als de
sporen van de schimmel massaal op de jonge
onkruidplanten zijn aangebracht. De
resterende melganzevoetplanten vormen dan
geen concurrent meer voor het
landbouwgewas. Omdat de schimmel goed
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op een kunstmatige voedingsbodem iste
kweken, ishet mogelijk een grootschalige
produktie van de sporen op te zetten.
In het veld isde schimmel met goede
resultaten toegepast in suikerbiet en maïs.In
enkele gevallen trad echter te weinig infectie
op door te droge weersomstandigheden.
Samen met KRI-TNOwerkt AB-DLO nu aan
een formulering om ook de werkzaamheid
bij relatief droog weer te kunnen
garanderen.
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Groenrooien
Twee belangrijke bedreigingen voor de
pootaardappelteelt zijn lakschurft en
virusziekten. Virusziekten worden
overgedragen door luizen die voedsel uit de
bladeren zuigen. Daarom moet het loof van
aardappelen tijdig worden verwijderd.
Lakschurft iseen schimmel die de
aardappelknollen aantast.

dagen worden ze geoogst en opgeslagen. Op
deze manier wordt de aantasting met virus
voorkomen.
De lakschurft wordt bestreden als de knollen
voor het eerst worden gerooid. Op dat
moment wordt de schimmel Verticillum
biguttatum toegevoegd. Deze schimmel is in
feite een ziekte van de lakschurft, terwijl de
aardappel hiervan verder geen last heeft.
Door Verticillum biguttatum toe te voegen
wordt minder lakschurft gevormd, terwijl ook
de vitaliteit ervan sterk verminderd. Het
onderzoek naar Verticillum biguttatum iszo
ver gevorderd dat de onderzoekers nu
proberen de schimmel in massaproduktie te
kweken.

Door IPO-DLO, IMAG-DLO en het Hilbrands
Laboratorium voor Bodemziekten te Assen is
het groenrooien ontwikkeld. Dit iseen
methode die beide problemen tegelijk kan
aanpakken. Bij groenrooien wordt allereerst
het groene loof van de aardappelplant
verwijderd. Dit gebeurt vóórdat luizen het
gewas hebben kunnen aantasten. Vervolgens
worden de knollen van 2of 4 rijen gerooid
en in één rij op de grond gelegd. Daarna
worden de aardappels weer met grond
bedekt om af te harden. Na 10of meer
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Biologische bestrijding van
aardappelziekte
Voor de biologische bestrijding van ziektes
wordt vaak gezocht naar een
ziekteverwekker of natuurlijke vijand van de
ziekteverwekker. Aardappelziekte wordt
veroorzaakt door de schimmel Phytophthora
infestans. IPO-DLOselecteerde uit enkele
honderden bacteriën en gisten twee bacterieisolaten die in laboratoriumproeven de
aantasting van aardappelplanten door
Phytophthora met meer dan 90% kunnen
reduceren. Deze bacteriën verhinderen
hoogst waarschijnlijk dat de schimmelsporen
van Phytophthora het blad kunnen
binnendringen. Ook op het veld is
aangetoond dat spuiten met bacteriën de
aantasting door Phytophthora kan vertragen.
Degeselecteerde bacteriën komen algemeen
voor en kunnen met gangbare
spuitapparatuur op de aardappelplanten
worden aangebracht. De methode zoals die
tot op heden wordt toegepast isechter nog
niet bedrijfszeker. De bacteriën overleven
slecht op het aardappelblad. Op een droog
blad bijvoorbeeld nemen de hoeveelheden
snel af. In samenwerking met TNO zoekt IPODLO daarom naar formuleringen, waarbij de
bacteriën als het ware worden ingepakt in
een beschermend laagje zodat ze beter
bestand zijn tegen ongunstige
klimaatsinvloeden.

Gegarandeerd gezond
Biggen die gegarandeerd vrij zijn van de
ziekte van Aujeszky, abortus blauw en van
blaasjesziekte worden SPF-biggen genoemd
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en zijn het resultaat van een methode die IDDLO ontwikkelde. SPFstaat voor Specified
Pathogen Free, ofwel 'vrij van bepaalde
ziekten'. Medewerkers van ID-DLO brengen
de dieren in een steriele operatiekamer met
behulp van een keizersnede ter wereld en
fokken deze tot acht weken op in deSPFruimte van het instituut. Alleen ID-DLO heeft
in Nederland de faciliteiten om dit te
realiseren. Als eenmaal isgestart met een
'schone' SPF-lijn worden de biggen verder op
natuurlijke wijze in het SPF-bedrijf geboren.
Driejaar geleden heeft de fokkerij instelling
Dalland met medewerking van ID-DLO een
SPF-fokbedrijf opgezet in Noord-Frankrijk.
Dalland iszeer enthousiast over de
resultaten. De SPF-varkens zijn gezonder en
hebben daardoor minder medicijnen en
inentingen nodig. Bovendien isde groei
beter en produceren de SPF-varkens minder
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en 'schonere' mest. Dalland heeft daarom
besloten een tweede bedrijf in Frankrijk op
te richten met een andere foklijn. Ook heeft
Dalland een speciale vrachtwagen
ontwikkeld om de SPF-biggen als ziektevrij
fokmateriaal overal in de wereld af te
kunnen leveren.

'Verkassen?'
De meeste kassen van de glastuinbouw staan
in het westen van Nederland. In de loop der
jaren zijn hier een aantal centra ontstaan,
waar alles wat met de sector te maken heeft
te vinden is:veilingen, proefstations,
onderwijs, toeleverende bedrijven en
studieclubs. Bovendien iseen cultuur
ontstaan, waar tuinders en aanverwante
ondernemers zich in thuisvoelen.

glastuinbouwcentra. Het westen zit propvol
met steden, industrie en allerlei andere
bedrijvigheden. Hierdoor is maar weinig
ruimte voor de glastuinbouw om uit te
breiden. LEI-DLO heeft daarom op verzoek
van de provincies Noord- en Zuid-Holland,
Utrecht en Flevoland de voor- en nadelen van
de bestaande centra op een rijtje gezet.
Daarbij isnaar de mening gevraagd van een
groot aantal vertegenwoordigers uit de
sector en aanverwante bedrijfstakken.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek
isdat de huidige voordelen van bestaande
centra niet meer opwegen tegen de
voordelen die ontstaan als
glastuinbouwbedrijven zich vestigen in
nieuwe gebieden. Die voordelen hebben
betrekking op voldoende en goed water,
gunstige bedrijfsgrootte en ruimte voor
noodzakelijke bedrijfsvoorzieningen. LEI-DLO
concludeert ook dat elders de grondprijzen
gunstiger zijn en dat daar betere
mogelijkheden zijn om aan voldoende
arbeidskrachten te komen. Nieuwe

glastuinbouwgebieden moeten wel groot
genoeg worden om goed te kunnen
functioneren. Het beleid kan dit op allerlei
manieren stimuleren.
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'Disco-vissen'
Vissers die op schol en tong vissen gebruiken
zogenoemde boomkorren. Hieraan zitten
zware kettingen die over de zeebodem
slepen en deze omwoelen. De platvis, die zich
in de bodem verschuilt, gaat op de vlucht en
wordt in de netten gejaagd. Deze manier van
vissen verstoort het bodemleven echter vrij
ingrijpend. Bovendien komen ook andere
soorten dan schol en tong in de netten
terecht. Te denken valt aan kabeljauw, die de
tong- en scholvissers in verband met de
vangstquota weer overboord moeten gooien.
RIVO-DLO heeft een vismethode ontwikkeld
waarmee alléén schol en tong worden
gevangen. Een ander pluspunt isdat de
nieuwe vismethode de bodem niet verstoord.
Deze methode isgebaseerd op de
wetenschap dat vissoorten verschillend
reageren op plotselinge licht- en
drukverschillen. Kabeljauw is bijvoorbeeld
gevoelig voor laagfrequente trillingen. Tong
en schol slaan daarentegen op de vlucht bij
plotselinge lichteffecten.
Bij de vismethode van RIVO-DLO geeft de
visser eerst een luchtdrukschot onder water
op het moment dat de netten te water gaan.
Hierdoor slaat niet alleen de kabeljauw op de
vlucht, maar ook bijvoorbeeld bruinvissen en
dolfijnen. Vervolgens worden lichtflitsen

afgegeven. Hierdoor schrikken de tong en
schol op en worden door de netten
meegenomen. Bij deze methode, in de
wandelgangen 'disco-vissen' genoemd, kan
dus heel gericht op tong en schol worden
gevist, zonder dat de zeebodem daaronder
lijdt.
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Meten isweten
Onderzoek isgebaseerd op waarnemen en
meten. Wanneer een onderzoeker geen
mogelijkheid of methode heeft om een
probleem kwalitatief of kwantitatief te
beschrijven, dan zal het vrijwel onmogelijk
zijn een oplossing voor het probleem te
vinden.
Meten is heel belangrijk wanneer het gaat
om voedselveiligheid, kwaliteit van
Produkten en het stellen van normen voor
milieu en natuur. Daarbij komen steeds de
volgende vragen terug: wat moet gemeten
worden, hoe kan het gemeten worden en
wat isteveel of te weinig? Vooral dat laatste
isvan groot belang omdat op basis daarvan
beleidsdoelstellingen, normen en
controlemaatregelen worden vastgesteld.
DLO-instituten zoeken voortdurend naar
effectieve en efficiënte meetmethodes. Ook
meten de medewerkers veel, onder andere in
het kader van dewettelijke en dienstverlenende taken. Maar bovenal verzamelen
zij allerlei gegevens om nieuwe ideeën en
theorieën te ontwikkelen ente toetsen.
Op de volgende pagina's laten we een aantal
onderzoeksprojecten de revue passeren,
waarbij de DLO-instituten op uiteenlopende
wijze metingen verrichten.
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Vispopulaties in de Rijn
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De afgelopen decennia is het water en de
bodem van de Rijn sterk vervuild door
lozingen van industrie en landbouw.
Bovendien zijn waterbouwkundige werken
aangelegd, zoals sluizen waardoor de rivier
veranderde in een scheepvaartgeul. Dit alles
heeft zijn invloed gehad op het leven in de
Rijn, met name op de aantallen en soorten
vissen.
In het kader van het onderzoeksprogramma
'Ecologisch Herstel van de Rijn' onderzocht
RIVO-DLO hoe het aantal vissoorten is
veranderd in de Rijn in de periode 1900 tot

Riviergronde!,brasem,blankvoorn,rivierdonderpad
Snoek,zeelt,steketbaars
Wïnde.serpeling
Aal,bot
Zeeforel,spiering,zeeptïk,rïvierprik
I940
1900

hoeverre de beleidsdoelstellingen voor het
milieu worden gehaald en wat dit voor
gevolgen heeft voor de rentabiliteit van de
landbouwbedrijven. Zo berekent LEI-DLO dat
70% ammoniakreductie in het jaar 2000 bij
de huidige bedrijfsstructuur en bekende
technieken jaarlijks 1,3 miljard gulden extra
gaat kosten:voor de rundveehouderij komt
dit neer op een vijfde van de toegevoegde
waarde, voor de intensieve veehouderij op
meer dan een kwart. Opvallend isdat bijna
de helft van de kosten nodig zijn voor de
laatste zes procent reductie. Een gegeven
waar zowel beleid als onderzoek haar
voordeel mee kan doen.

1970-79

1960-69

1980--9I

1991. Daaruit blijkt dat de situatie in de Rijn
voor veel vissoorten weer aan het verbeteren
is.Vooral het terugkeren van soorten die zich
voortplanten in de rivier, maar verder
hoofdzakelijk in de zee leven (bijvoorbeeld
zeeforel) iseen indicatie voor de
kwaliteitsverbetering van het Rijnwater.

Wat kost een schoon milieu de
boer?
LEI-DLO heeft een economische analyse
gemaakt van de voornaamste
milieuproblemen in de landbouw, zowel op
sector- als op bedrijfsniveau. De bedoeling is
dit in de toekomst regelmatig te herhalen.
Het ministerie van LNV kan dan zien in

Dat geldt ook voor de informatie die uit de
bedrijfsvergelijkingen naar voren komt. De
glasgroentebedrijven die het meest
verstoken, gebruiken maar liefst tien maal
zoveel energie per hectare als de bedrijven
die het minst verstoken. Hiervoor zijn van 100
bedrijven de 20 minst en de 20 meest
verbruikende bedrijven met elkaar
vergeleken. Het blijkt dat de veel
verstokende bedrijven ruim tweemaal zoveel
opbrengst halen als de zuinige stokers.
Daarmee dekken ze de kosten echter niet.
Uiteindelijk isde rentabiliteit van de zuinige
telers hoger: 90versus 82.Telers die in de
middengroep zitten doen het het beste met
een rentabiliteit van 96. Het energieverbruik
van deze middengroep iswel zeven maal
hoger dan bij de zuinige telers.
Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in
de akkerbouw ligt de situatie precies
omgekeerd. Grootverbruikers springen met
een opbrengst van 102 gulden per 100
gulden net uit, terwijl de zuinige teler flink
inlevert: op de 100 gulden kosten verdient
die er maar 88terug. Decijfers van LEI-DLO
geven (weer eens) aan dat voor het maken
en meten van beleid gemiddelden goede
diensten kunnen bewijzen, maar dat voor het
daadwerkelijk aanpakken van de problemen
de extremen achter het gemiddelde
geanalyseerd dienen te worden.

natuurbeschermingsorganisaties, hakhout en
parkbossen uitgesloten van uitbreiding.
De conclusie van het onderzoek isdat ca.
35% van het totale bosareaal geschikt isvoor
douglas. In het desbetreffende areaal zijn
ook vanuit beheersdoelstellingen geen
bezwaren tegen deze boomsoort. Als de
uitbreiding binnen dit areaal wordt
gerealiseerd, zal het aandeel van douglas
daarin ruim 40% bedragen. Dit aandeel kan
oplopen tot 50%wanneer eigenaren van
particuliere eigendommen binnen het areaal
ervan afzien Douglas aan te planten.

Een plant is meer dan een naam!
Meestal ishet terreinbeheer erop gericht de
aanwezigheid van bepaalde planten te
bevorderen en van andere terug te dringen.
Dit geldt zowel voor natuurterreinen als voor
bijvoorbeeld plantsoenen en bermen. Voor
de beheerder ishet vaak moeilijk te
bedenken wat hiervoor precies moet
gebeuren. Dit hangt af van de eisen die
planten aan hun omgeving stellen en van het
milieu waar de beheerder van uit moet gaan.
IBN-DLO heeft het Vademecum Wilde
Planten uitgebracht. Dit boek gaat ervan uit
dat de aanwezigheid van bepaalde
plantesoorten iets zegt over het milieu ter
plaatse.Wanneer een beheerder weet welke
planten in zijn gebied voorkomen, dan kan
hij in het boek aanwijzingen vinden hoe hij
deze situatie kan behouden of in een
bepaalde richting kan veranderen.
Bijvoorbeeld hoe vaak en wanneer hij moet
maaien.

Meer douglassparren in de
Nederlandse bossen
In het Meerjarenplan Bosbouw zegt het
ministerie van LNV het aandeel van douglassparren (Pseudotsuga menziesii) te willen
vergroten van 5% naar 17% (55 000 ha).
Nederland moet zich namelijk in de toekomst
voor 25% zelf van hout kunnen voorzien.
Douglas-sparren zijn hier zeer geschikt voor.
SC-DLO heeft onderzocht of het mogelijk is
het douglas-aandeel zoveel te vergroten.
Daarbij werd rekening gehouden met de
eigenschappen van de bodem en de huidige
functievervulling van het bos.Zo zijn
bijvoorbeeld bossen van

Voor een goed gebruik van het boek is het
essentieel dat de beheerder de aanwezige
plantesoorten moet kunnen herkennen en
benoemen. Daarom zijn in het boek
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eenvoudige herkenningstabellen opgenomen
met kenmerken, die in het veld met het blote
oog zijn waar te nemen. Met behulp van
deze tabellen 'meet' de beheerder in feite de
situatie in zijn gebied en kan er daardoor
achterkomen welke beheersmaatregelen hij
moet nemen.

Rekenen met de getallen die
je hebt
Onderzoekers drukken hun waarnemingen
zoveel mogelijk in getallen uit. Het is echter
niet altijd mogelijk met een lineaal te meten
of te tellen. Daarom worden zaken als kleur,
beharing, mate van ziekteaantasting en
dergelijke vaak aangegeven met een
waarderingsgetal, bijvoorbeeld een 1voor
volledig gezond en een 4voor volledig ziek.

Resultaten uit verschillende proeven en
onder verschillende condities zijn hierdoor
zinvol en betrouwbaar met elkaar te
vergelijken. De modellen die hiervoor zijn
ontwikkeld heten 'gegeneraliseerde lineaire
gemengde modellen', ofwel GLMM's. Door
het gebruik van GLMM's kunnen met een
grotere zekerheid dan voorheen juiste
conclusies uit het onderzoek worden
getrokken.

Computerhersens
Meten ismeestal een zeer tijdrovende
bezigheid. Daarom wordt voortdurend
gezocht naar mogelijkheden om het meten
te automatiseren. Bij het bewaringsonderzoek van uien moeten bijvoorbeeld de
celkernen geteld worden met een
microscoop. Hoe meer celkernen en delende
cellen worden gevonden, deste groter isde
kans, dat de uien in de bewaring gaan
uitlopen.
ATO-DLO heeft de computer 'geleerd' dit
arbeidsintensieve tellen uit te voeren. Het
computersysteem isgevoed met alle
patronen die representatief zijn voor
celkernen en delende cellen.Ook is ervoor
gezorgd, dat de computer in staat isdeze
patronen te vergelijken met alle beelden die
in een microscoop-opname van uieweefsel
zitten, en dejuiste patronen te tellen.
Wanneer de computer zover is,werkt het
systeem bijna hetzelfde als menselijke
hersenen en wordt daarom 'intelligent'
systeem of neuraal netwerk genoemd.

Op die manier ontstaat een soort meetlat.
Deze verschilt van een gewone lineaal door
het beperkte aantal getallen dat erop staat.
Bovendien zit er achter ieder getal vaak een
verhaal, zodat niet op dezelfde manier kan
worden gerekend als bij gewone metingen.
Bij CPRO-DLO iseen methode ontwikkeld
waarmee met dit soort getallen toch
berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Milieu-Detector
De Milieu-Detector iseen
computerprogramma dat door LEI-DLOis
ontwikkeld. Het programma maakt zichtbaar
hoe het bedrijfsinkomen verandert wanneer
het bedrijf met minder stikstof probeert uit
te komen. Ook geeft het programma aan
welke mogelijkheden de boer heeft om met
zoveel mogelijk behoud van inkomen het
stikstofgebruik te verminderen. Daarbij
wordt rekening gehouden met de specifieke
situatie van het bedrijf en de bedrijfsvoering.
Het programma geeft dus adviezen en rekent
de effecten daarvan door op de mineralenen saldobalans. Ook kan de boer zijn eigen
maatregelen laten doorberekenen.
De adviezen die het programma geeft, zijn
gebaseerd op een vergelijking met de
gegevens van andere, vergelijkbare
bedrijven. De boer wordt als het ware een
spiegel voorgehouden: doe ik het nu goed of
slecht gezien mijn omstandigheden en
hoeveel vergelijkbare collega's doen het nu
beter?
De Milieu-Detector isop het moment alleen
beschikbaar voor melkveebedrijven. In de
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toekomst kan een vergelijkbaar programma
ook voor de andere takken in de land- en
tuinbouw worden ontwikkeld. De ervaringen
zijn namelijk zeer positief. Het geeft de
veehouder de mogelijkheid zo efficiënt
mogelijk in te spelen op de
milieumaatregelen van de overheid.

Compost van GFT-afval
In de meeste Nederlandse huishoudens wordt
tegenwoordig het groente- fruit- en tuinafval
(GFT-afval) in aparte containers verzameld.
Van dit GFT-afval wordt compost gemaakt
door onder andere de VAM, een organisatie
die tot doel heeft het hergebruik en de
nuttige toepassing van afvalstoffen te
bevorderen. AB-DLO heeft in opdracht van
de VAM onderzoek gedaan naar de
gebruikswaarde van VAM GFT-compost.
Uit dit onderzoek blijkt dat VAM GFTcompost niet zo snel wordt afgebroken. De
compost verbetert de structuur van de grond,
zodat de planten beter water en
voedingsstoffen kunnen opnemen. Uit de
compost komt maar weinig stikstof vrij dat
door de planten kan worden opgenomen. Dit
in tegenstelling tot fosfor. Wanneer de
compost op zandgrond wordt gebruikt in een
aardappelteelt, dan blijkt er minder schurft in
de aardappels op te treden dan gewoonlijk.
Bovendien isaangetoond dat VAM GFTcompost geen effect heeft op de gehalten
aan arseen en zware metalen in gewas en
grond.
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Eten, meten, melken
De industrie heeft de afgelopen jaren
melkrobots ontwikkeld, waarmee koeien
automatisch kunnen worden gemolken. Door
dit te combineren met het automatisch
voeren kan voor iedere koe afzonderlijk een
optimaal voer- en melkregime worden
gekozen. Hiervoor is het nodig dat de
computer een koe kan herkennen en dat de
computer vastlegt hoe vaak de koe is
gemolken en heeft gegeten. Daarom wordt
de koe van zenders voorzien. Door speciale
apparatuur (sensoren) met die zenders te
verbinden kunnen ook andere metingen
worden uitgevoerd, zoals de activiteit en de
temperatuur van de koe. Bovendien kan met
de melkrobot de kwaliteit van de melk
worden gemeten. Al deze gegevens samen
zeggen weer iets over de gezondheid en de
vruchtbaarheidsstatus van de koe.
IMAG-DLO probeert zo'n totaalsysteem te
ontwikkelen in samenwerking met bedrijven
en andere onderzoeksinstellingen, zoals IDDLO, RIKILT-DLOen het Franse CEMAGREF.
Daarbij wordt niet alleen naar de techniek
gekeken, maar ook naar het gedrag van de
koeien. Om bijvoorbeeld volledig
automatisch te kunnen melken, moeten de
koeien zich regelmatig vrijwillig bij het
melksysteem melden. IMAG-DLO heeft
onderzocht of een stalinrichting mogelijk is,
die zorgt dat de koe door een speciale poort
moet om van de ligruimte naar de eetruimte
te gaan. Bij die poort staat apparatuur
opgesteld, die beoordeelt of de koe wel of
niet moet worden gemolken. Zoja, dan gaat

het hek naar de melkrobot open;zo nee, dan
kan de koe direct door naar de eetruimte.
Vanuit de eetruimte kan de koe door een
eenrichtingshek weer terug naar de
ligruimte. Hoewel dit een logisch systeem

lijkt, wijst het onderzoek uit dat de
gedwongen looprichting de koeien remt in
hun gedrag. Variaties op dit onderwerp
krijgen daarom ook in de toekomst de
nodige aandacht.

Koeiegriep
De koeiegriep iseen ziekte, die bij koeien
afwijkingen aan de ademhalings- en
geslachtsorganen veroorzaakt en tot abortus
en hersenontsteking kan leiden. Als
bijverschijnsel wordt ook de werking van het
afweersysteeem onderdrukt, waardoor
andere ziekten gemakkelijker optreden.
Momenteel isongeveer de helft van de
rundveestapel in Nederland besmet met dit
virus.
Om virusziektes te bestrijden worden de
dieren met vaccins ingeënt, die stukjes
materiaal van het betreffende virus bevatten.
Deze wekken afweer op, waardoor het dier
beschermd wordt tegen het echte virus
(veldvirus) dat het dier ziek maakt. Een op
het oog gezond dier kan echter toch drager
zijn van het veldvirus. Normaal gesproken is
het niet mogelijk aan te tonen dat dieren die
zijn ingeënt, óók geïnfecteerd zijn met het
veldvirus. Op die manier kan het veldvirus
zich blijven verspreiden.
In samenwerking met het Duitse concern
Bayer heeft ID-DLO een 'griepprik'
ontwikkeld, waarbij de koe wordt ingeënt
met een heel nieuw vaccin. Met een speciale
test kan daarna wél een verschil worden
gemaakt tussen koeien die met het vaccin
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individuele huisvesting dan bij
groepshuisvesting, waar de zeugen kris-kras
door elkaar lopen.
Vanuit het oogpunt van welzijn wordt
tegenwoordig echter de voorkeur gegeven
aan groepshuisvesting. Bij ID-DLO is daarom
een systeem voor groepshuisvesting
ontwikkeld, waarbij de verzorger veel minder
vaak de zeugen hoeft te controleren en toch
op tijd wordt gewaarschuwd dat een zeug
bronstig is.

zijn ingeënt en koeien die met het veldvirus
zijn besmet. In samenwerking met de
Gezondheidsdiensten voor Dieren wordt
deze nieuwe methode om koeiegriep te
bestrijden nu in het veld onderzocht. In
totaal worden bij deze proef zo'n 20.000
dieren van 120 bedrijven betrokken. De
bedoeling isdoor inenting de verspreiding
van het virus te onderdrukken. Met de
nieuwe test kan nu ook onderzocht worden
of dit lukt. Uiteindelijk ishet de bedoeling de
koeiegriep uit te roeien en te stoppen met
inenten. Eenvergelijkbare methode is eerder
door ID-DLO ontwikkeld voor de ziekte van
Aujeszky bij varkens. De nationale bestrijding
volgens die methode is 1september 1993 van
start gegaan.

In het systeem van ID-DLO zit de beer vast in
een hok in een ruimte die door de zeugen via
een aparte in-en uitgang bezocht kan
worden. De zeugen hebben zendertjes bij
zich, waarmee ze individueel kunnen worden
herkend door apparatuur die bij de in- en
uitgang isgeplaatst. Hierdoor kan worden

Zeug zoekt beer
Eenzeug die in haar vruchtbaarheidsperiode
isgaat op een bepaalde manier staan als een
beer in de buurt is. Eenvarkenshouder moet

de vruchtbaarheidsperiode goed in de gaten
houden, zodat de zeugen tijdig kunnen
worden gedekt. Dit iseenvoudiger bij

gemeten hoe vaak en hoe lang een bepaalde
zeug de beer bezoekt. Wanneer de metingen
bepaalde waarden overschrijden, dan is dat
voor de verzorger een teken om te testen of
de zeug inderdaad klaar isom te worden
gedekt. Op deze manier kan de
bronstdetectie veel efficiënter plaatsvinden.

Zichtbaar en onzichtbaar
Onderzoekers meten niet alleen, maar stellen
zich ook voortdurend de vraag:"Hoe kan dat
nou, wat gebeurt er nu precies?" Om daar
achter te komen moeten onderzoekers vaak
het onzichtbare zichtbaar maken. Dat kan
heel direct, bijvoorbeeld met behulp van
microscopische technieken, maar ook indirect
door logisch door te redeneren en te
puzzelen met alles wat wel zichtbaar en
meetbaar is.
Om een zichtbaar probleem op te lossen
moet een onderzoeker zoeken naar de, op
dat moment onzichtbare, oorzaken. Pasals
de oorzaak bekend is,kunnen normen
worden opgesteld en maatregelen worden
genomen om de problemen op te lossen.

ilf£3

DLO probeert op creatieve wijze met
bestaande en zelf ontwikkelde technieken de
processen achter de fenomenen te
ontrafelen. Met deze kennis kan worden
achterhaald waar dingen fout gaan en wat er
mogelijk aan kan worden gedaan.
Op de volgende pagina's geven we hiervan
een aantal voorbeelden.
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Tulpen uit Wageningen

tulpesoorten met elkaar te kruisen.

Deveelbezongen 'Tulpen uit Amsterdam' zijn
vrijwel allemaal afkomstig van één soort. Er
bestaan echter wel 60tulpesoorten, waarvan
er enkele eigenschappen hebben die
interessant zouden kunnen zijn voor de
tulpenteelt. Bijvoorbeeld resistenties tegen
ziekten, houdbaarheid en trekduur.

Het blijkt dat een tulp somswel bevrucht
wordt, maar dat de embryo's niet uitgroeien
maar afsterven. Dit kan worden voorkomen
door het vruchtbeginsel van een bestoven
bloem in plakjes te snijden en in een
reageerbuis op een voedingsmedium te
plaatsen. Hierdoor krijgen de embryo's meer
voedingsstoffen, waardoor zij meer
overlevingskansen hebben. Enkele weken
later worden de embryo's uit de plakjes
gehaald en afzonderlijk op een ander
medium gelegd om verder uit te groeien.
Met deze methode heeft CPRO-DLO een
soortkruising gerealiseerd die met de tot nu
toe gangbare kruisingsmethodes nog nooit is
geslaagd. Het gaat om de kruising tussen
Tulipa gesneriana (de voor de snijbloemen
gangbare tulp) en Tulipa praestans (een
meerbloemige tuintulp). De
tulpenveredelingsbedrijven hebben nu dus
een nieuwe techniek gekregen om nuttige
kruisingen te maken tussen verschillende
tulpesoorten.

Haantje de voorste
Bij bedrijven met slachtkuikenouderdieren is
het een bekend probleem dat in de loop van
de legperiode steeds minder eieren worden
bevrucht. ID-DLO heeft onderzocht wat
hiervan de oorzaak is.Door eerder
onderzoek was het vermoeden reeds
gerezen, dat het ietste maken had met
gedrag en de manier van voeren.

Snijtulpen zijn afkomstig van één soort
omdat tulpesoorten tot nu toe niet met
elkaar konden worden gekruist. CPRO-DLO
ging op zoek naar de oorzaak daarvan door
het bevruchtingsproces te bestuderen en te
kijken waar het mis gaat. Op basis van deze
kennis heeft CPRO-DLO een methode
ontwikkeld waardoor het mogelijk is

Dit isbevestigd in een proef waarin de
onderzoekers de hanen gescheiden van de
hennen voerden.Tussen hanen bestaat een
sterke rangorde. Wanneer hanen tussen de
hennen het voer krijgen, wordt het natuurlijk
overwicht van de tophanen nog eens
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versterkt. Gescheiden van de hennen schijnen
de hogere hanen veel meer moeite te
hebben het agressieve en seksuele gedrag
van de lagere hanen te onderdrukken.
Daardoor blijven bij gescheiden voeren in de
loop van de legperiode veel meer hanen
over, die willen en kunnen paren. Resultaat is
dat minder eieren onbevrucht blijven dan bij
gezamenlijk voeren.

Het zit in de lucht
Veel verse agrarische produkten verouderen
snel vanaf het moment dat ze geoogst of
geplukt zijn. Asperges bijvoorbeeld drogen
rden vezeHg.Tomaten worden ^ ^
Eena a n ^ ^ a n de processen die

M

hierbij een rol spe^n worden beïnvloed door
gassen die in de lucht aanwezig zijn, zoals
zuurstof, koolzuurgas en ethyleen.
ATO-DLO maakt gebruik van speciale
technieken om produkten onder een
gewijzigde luchtsamenstelling te verpakken,
de zogenoemde Modified Air Packaging
(MAP) technieken. Bij dietechnieken worden

witte asperges veel langer behouden blijven,
waardoor deze typisch Hollandse groente
ook over grotere afstanden kan worden
geëxporteerd. Met deze methode ishet voor
tuinders ook mogelijk tomaten veel rijper te
plukken dan in Nederland de gewoonte is.
Daardoor hebben de tomaten veel meer
kleur en aroma, terwijl zetoch stevig zijn. In
dit onderzoek experimenteert ATO-DLO ook
met de door het instituut zelf ontwikkelde
bioplastics, die volledig afbreekbaar en dus
milieuvriendelijk zijn.

Tomaten in de zelfverdediging
In de land- en tuinbouw worden al meer dan
dertig jaar sproeimiddelen voor de
gewasbescherming gebruikt, die gif bevatten
dat afkomstig isvan de bacterie Bacillus
thuringiensis. Het gif tast de darmwand aan
van insekten en larven, waardoor deze
doodgaan. Met behulp van biotechnologie is
een nieuw tomateras ontwikkeld, dat deze
gifstof zelf produceert in de plant, waardoor
geen bespuitingen met het bacteriegif meer
nodig zijn. Devraag iswat er gebeurt met de
mensen die zo'n tomaat eten.
RIKILT-DLO onderzocht of de voor insekten
giftige stof vergelijkbare schade zou kunnen
aanrichten in het spijsverteringskanaal van de
mens. Dit isonderzocht in het laboratorium,
waar maagdarmkanaalomstandigheden zijn
na te bootsen. Hieruit blijkt dat voor de
gifstof geen bindingsplaats isin het
maagdarmkanaal, waardoor de gezondheid

ook verpakkingsmaterialen gebruikt, waarin
een microklimaat rondom het produkt
ontstaat met weinig zuurstof en een
oplopend koolzuurgas gehalte. In dit
microklimaat worden de
verouderingsprocessen in het produkt
geremd. Op deze manier kan de kwaliteit van
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landbouw zijn gebruikt, hebben een bepaald
evenwicht bereikt tussen de stoffen die in de
bodem zitten, het bodemleven en de
samenstelling van de grond.

van mensen en zoogdieren niet aangetast
kan worden. Dit is bevestigd in een proef
waarin muizen en konijnen de gifstof via het
drinkwater kregen toegediend in een
hoeveelheid die maximaal overeenkwam met
een dagelijkse consumptie van 1000 kg
tomaten per dag per persoon.

AB-DLO bestudeert wat kan gebeuren
wanneer landbouwgrond wordt vrijgegeven
voor natuurontwikkeling. Zo blijken er in
landbouwgrond zware metalen te zitten
zoals cadmium en zink. Die zijn daar in
gekomen tijdens de bewerking, bemesting en
gewasbescherming. Deze zware metalen
worden niet of nauwelijks opgenomen door
het gewas dat op de landbouwgrond groeit,
omdat ze niet opgelost zijn in het
bodemvocht, maar vastzitten aan
gronddeeltjes. Dat komt omdat de zuurgraad
van landbouwgrond hoog wordt gehouden
door het gebruik van kalkmeststoffen.
Wanneer dit bekalken ophoudt, bijvoorbeeld
omdat bos wordt geplant op de
landbouwgrond, dan daalt de zuurgraad en
kunnen de zware metalen vrijkomen. Als
deze hoeveelheden naar het grondwater

RIKILT-DLOgaat een 90-dagenvoederproef
bij ratten uitvoeren en zal dan ook bekijken
of het nieuwe tomateras nog op een andere
manier isveranderd. De onderzoekers gaan
na of de samenstelling van voedingsstoffen
van de tomaat hetzelfde is.Ook bekijken zij
of de omzetting van natuurlijke gifstoffen,
die altijd in een tomaat zitten, anders is
geworden.

Nieuwe grond voor natuur?
Het uit produktie nemen van grond is één
van de oplossingen die tegenwoordig wordt
genoemd voor de overproduktie van
bepaalde landbouwprodukten in Nederland.
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zouden uitspoelen, dan isde kans groot dat
de verontreinigingsnorm voor grondwater
wordt overschreden. Dit geldt soms al voor
de huidige bosgronden. In bosgrond isde
zuurgraad namelijk van nature al lager.
Hierdoor worden cadmium en zink, die via de
lucht worden aangevoerd vanuit
industriegebieden, nauwelijks vastgelegd in
de bosgrond. Uit de gegevens van AB-DLO
blijkt dan ook dat er veel meer cadmium en
zink in het bodemvocht zit van bossen dan
van landbouwgronden.

(modelberekening]
landbouwgrond

bosgrond

/

toekomstig bos
op landbouwgrond
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Deze grond zou dan 'teruggegeven' kunnen
worden aan de natuur. De vraag isof dit wel
zo simpel is.Gronden die altijd voor de
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De relatie tussen zuurgraad en zware
metalen ismaar één van de vele relaties in de
bodem. Om te kunnen voorspellen wat er nu
echt gebeurt, onderzoekt AB-DLO het hele
bodemcomplex.
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Springende genen

Zeg het met geuren

De eigenschappen van alle levende
organismen zijn vastgelegd op stukjes erfelijk
materiaal: de genen. Onderzoekers
ontdekten dat sommige van deze stukjes zich

Het is bekend dat tussen planten en insekten,
maar ook tussen planten onderling en
insekten onderling, chemische stoffen een
heel belangrijke rol spelen in de
communicatie. Zo isbijvoorbeeld aangetoond
dat sommige plantesoorten, die aangevallen
worden door een insekt een stof kunnen
gaan produceren, die de natuurlijke vijand
van dat insekt aantrekt. Enhet blijkt zelfs zo
te zijn dat wanneer één plant van die soort
die stof produceert, zijn soortgenoten in de
omgeving dat ook gaan doen.
IPO-DLO heeft ontdekt dat klaver als
ondergroei in een vollegrondsgroentegewas
veel ziekteproblemen kan voorkomen.
Wanneer klaver samen met sluitkool wordt
geteeld, dan richten koolvlieg, aardvlooien,
kooluil, koolluis en trips veel minder schade
aan in de sluitkool. Prei wordt veel minder
aangetast door trips en papiervlekkenziekte
wanneer ondergroei met klaver wordt
toegepast. Daardoor hoeft de teler veel
minder te spuiten met chemische
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen al in de
preiteelt kan door ondergroei met klaver
jaarlijks 15.000 kg bestrijdingsmiddel worden
bespaard. Deze resultaten zijn verkregen in
samenwerking met de Proeftuinen Noord-

kunnen verplaatsen. Deze stukjes heten
springende genen of transposons. Zo'n
transposon kan midden in een ander gen
terechtkomen. Daardoor kan de werking van
het gen worden geblokkeerd en verliest de
plant de eigenschap die op dat gen is
vastgelegd.
CPRO-DLOheeft met behulp van deze kennis
een gen ontdekt dat ervoor zorgt dat een
plant stuifmeel vormt. CPRO-DLO heeft
daartoe transposons zó bewerkt, dat ze snel
in het erfelijk materiaal van een plant zijn
terug te vinden.Vervolgens zijn ze
bestudeerd en in de cellen van Arabidopsisplanten ingebracht. Bij planten die geen
stuifmeel meer maakten, isgekeken waar het
transposon zich bevond. Het erfelijk
materiaal rond het transposon is vervolgens
geïsoleerd, omdat daar een gen tussen zou
moeten zitten, dat er normaal gesproken
voor zorgt dat de planten wél stuifmeel
vormen. Door allerlei andere technieken toe
te passen isCPRO-DLO er uiteindelijk in
geslaagd uit dit erfelijk materiaal een gen
samen te stellen dat de mannelijke
vruchtbaarheid bij planten voor een
belangrijk deel bepaalt.
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Limburg en Zwaagdijk. Wat precies de
achtergronden van deze effecten zijn, is nog
onderwerp van studie. De onderzoekers
vermoeden dat klaver bepaalde stoffen
afscheidt. Door deze 'klavergeuren' kan het
voor de belagers en ziekteverwekkers
bijvoorbeeld moeilijker zijn de prei en
sluitkool te vinden.
Van de 'chemische' communicatie tussen
insekten wordt al veel gebruik gemaakt in de
gewasbescherming. Het gaat dan om de
stoffen die insekten uitzenden om het
andere geslacht aan te trekken, de
zogenaamde seksferomonen. Door deze in
een val aan te brengen, kunnen mannetjes of
vrouwtjesinsekten worden weggevangen,
waardoor ze zich niet kunnen voortplanten.
IPO-DLO heeft een unieke verzameling
feromonen in huis en ontwikkelt, produceert
en verkoopt feromonen ten behoeve van de
gewasbescherming.

Abortus Blauw
In 1991trok er vanuit Duitsland een
varkensziekte over Nederland, die zich verder

zeggen dat het permanent aanwezig is in de
varkensstapel.Wel isde ernst van de
aandoening veranderd: het geeft meer
longziekteproblemen en het tast (net als het
AIDS-virus bij de mens) het afweersysteem
van de varkens aan (immuunsysteem).
Hierdoor zijn ze sneller vatbaar voor andere
ziekten. De mens isoverigens ongevoelig
voor het Lelystadvirus. Het nu voorkomende
ziektesyndroom wordt Porcine Epidemie
Abortion and Respiratory Syndrome (PEARS)
genoemd.
Ter bestrijding van het virus moeten
onderzoekers eerst tests ontwikkelen
waarmee zij kunnen aantonen dat een
varken met het virus is besmet (diagnostische
test). Eenvolgende stap isde ontwikkeling
van vaccins waarmee de varkens tegen de
ziekte kunnen worden ingeënt. Zowel voor
het ontwikkelen van de diagnostische tests
alsvoor het ontwikkelen van de vaccins
hebben andere onderzoekinstellingen of
farmaceutische industrieën het virus nodig.
ID-DLO vroeg daarom patent aan op het
Lelystadvirus, waardoor het virus alleen na
(financiële) afspraken met ID-DLO iste
verkrijgen. Om zo'n patent te krijgen was het
nodig het virus te deponeren bij het Institut
Pasteur in Parijs. Per speciale koerier is het
virus bij min 70 graden Celsius van Lelystad
naar Parijs vervoerd. Daar ishet patent
verkregen en houdt het Parijse instituut het
Lelystadvirus verder aan als referentie.
Inmiddels isuit verschillende bronnen
aanzienlijke externe financiering van het
onderzoek gerealiseerd.

BEAM-testen

verspreidde naar België en Engeland. Varkens
met deze ziekte kregen blauwe oren.
Bovendien werden veel dode en/of zwakke
biggen geboren. Om de ziekte aan te kunnen
pakken moesten de onderzoekers eerst
achterhalen wat de ziekte veroorzaakte. IDDLO lukte het alseerste in de wereld om de
oorzaak vast te stellen. Het bleek een nieuw
virus te zijn, waarvan de geheimen door IDDLO ontsluierd zijn. Naar de plaats van
ontdekking wordt dit nieuwe virus nu het
Lelystadvirus genoemd.
Op het moment ishet virus endemisch, dit wil

In voedingsmiddelen komen soms stoffen
terecht die daar eigenlijk niet thuis horen. In
te hoge concentraties kunnen deze stoffen
de gezondheid van mensen schaden. Zo
worden bij afvalverbranding soms
kankerverwekkende dioxines geproduceerd,
die via de lucht op grasland terecht kunnen
komen. Wanneer koeien dit gras eten, kan de
melk van die koeien dioxines bevatten. Het is
heel moeilijk om dit aan te tonen. Ten eerste
gaat het om zeer lage concentraties. Ten
tweede isdioxine niet één bepaalde stof,
maar bestaat uit een groot aantal stoffen
met een dioxine-achtige structuur, waarvan
er maar een paar echt gevaarlijk zijn.
RIKILT-DLOwerkt samen met de vakgroep
Toxicologie van de Landbouwuniversiteit aan
een project waarin nieuwe testen worden
ontwikkeld om stoffen met onder andere

MOVE: kans op voorkomen van
700 plantesoorten
Het isal lang bekend dat de aanwezigheid
van plantesoorten iets zegt over de toestand
van de bodem ter plekke. Wie een rietkraag
ziet in een weiland weet uit ervaring meestal
wel dat daar een nat stuk grond ligt. Het
omgekeerde geldt ook.Wanneer bijvoorbeeld
bekend ishoe nat of droog of hoe arm of rijk
een grond is,dan kan ook iets gezegd worden
over de plantesoorten die daar voor kunnen
komen. Zozal zichop een voedselrijke,
vochtige grond nooit heide ontwikkelen.

dioxine-achtige werking in produkten aan te
kunnen tonen. Daarbij wordt niet de stof zelf
gemeten, maar de reactie van dierlijk weefsel
op die stof. Dit zijn de zogenaamde BEAMtesten (Biologische Effekt Assaytesten). Zo
wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
geïsoleerde levercellen van
landbouwhuisdieren. Wanneer aan
levercellen dioxine-achtige stoffen worden
toegediend, gaan de leveicellen een
bepaalde stof sneller afbreken, wat veel
gemakkelijker te meten isdan de gehaltes
van de dioxine-achtige stoffen zelf. In de test
meten de onderzoekers dus niet welke
concentratie van een bepaald stofje precies
aanwezig is,maar analyseren zij de reactie
van de levercellen op het totaal van al die
stoffen. Het onderzoek tot nu toe wijst uit,
dat via deze alternatieve methode de
aanwezigheid van juist de gevaarlijke
dioxine-achtige stoffen goed kan worden
aangetoond.

Uitgaande van dit principe isbij IBN-DLO, in
samenwerking met RIVM, het model 'MOVE'
ontwikkeld. Met MOVE kunnen de
veranderingen in plantensamenstelling
worden voorspeld als gevolg van verdroging,
verzuring, verzilting en verrijking of
verarming. MOVE bevat de gegevens van
16.000 plaatsen in Nederland over in totaal
700 plantesoorten. Met die gegevens isvoor
iedere plantesoort de ideale situatie
berekend. Bovendien isbepaald in hoeverre
de soort afwijkende situaties kan verdragen.
Deze berekeningen zijn gemaakt voor de
zuurgraad, de vochtigheid, de
voedselrijkdom en het zoutgehalte van de
bodem.

Met MOVE kan bijvoorbeeld worden
voorspeld welke plantesoorten uit de Groote
Peel in Noord-Brabant zullen verdwijnen,
wanneer deze door wateronttrekking nog
verder opdroogt. Maar ook welke planten
daar waarschijnlijk voor in de plaats zullen
komen. Op deze manier is MOVE een
instrument dat door beleidmakers kan
worden gebruikt om de gevolgen van
bepaalde keuzes te voorspellen.
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Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
Contactpersonen
Inst

Naam/voornaam

Telnr

Faxnr

DLO

Stoel, drs. P. (Peter)

08370-(7)4066

24060

AB-DLO

Heijden, dr. L.A.M,van der (Leo)

08370-(7)5722

23110

ATO-DLO

Schild,J.H.W,van der (Hans)

08370-(7)5024

12260

ID-DLO

Teunis, G.P. (Gerard)
Thissen, M. (Mat)

05766-6242
03200-73911

3250
73473

CPRO-DLO

Toussaint, H.A.J.M. (Erik)

08370-(7)7017

18094

IBN-DLO

Rossum, drs.T.A.W. (Thom)

08370-95417

24988

IMAG-DLO

Bosveld, P. (Pieter)

08370-(7)6420

25670

IPO-DLO

Rooij, R.P.L.A.de (Raph)

08370-(7)6098

10113

LEI-DLO

Graaf, drs.G.C. de (Bert)

070-3308311

3615624

PUDOC-DLO

Kuindersma, drs.R.S.

08370-84540

84761

RIKILT-DLO

Brascamp, mw.ir. T.W. (Tineke)

08370-(7)5543

17717

RIVO-DLO

Bruisschaart, mw. M. (Marja)

02550-64605

64644

SC-DLO

Reijmerink, ing.A. (Ad)

08370-(7)4489

24812

39

Colofon
Uitgave:

Dienst Landbouwkundig
Onderzoek
Postbus 59, 6700 AB Wageningen
Vormgeving: Ernst van Cleef
Illustraties: Dienst Landbouwkundig
Onderzoek en Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
Ernst van Cleef
Druk:
Veenman Drukkers Wageningen
In Agfa Cristal Raster.

