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1.

Inleiding en leeswijzer

1.1. Inleiding
Voor u ligt het onderzoekplan voor 1992 van de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Dit onderzoekplan is een voortschrijdend meerjarenplan
en bouwt voort op het DLO-Onderzoekplan 1991.
Bereikte resultaten, wetenschappelijke ontwikkelingen en (bijgestelde) beleidsprioriteiten hebben geleid tot accentverschuivingen in het onderzoek, die in dit
onderzoekplan zijn verwoord.
De DLO-instituten ressorteren onder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. Zij verrichten voornamelijk strategisch-fundamenteel en toepassingsgericht
onderzoek ten behoeve van het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Het onderzoek richt zich derhalve op vragen, vanuit de
primaire plantaardige en dierlijke produktie, de agro-industriële produktie en het
landelijk gebied. De problemen in deze sectoren, en het daaruit voortvloeiende
beleid, staan verwoord in de grote beleidsnota's, zoals de Structuurnota Landbouw,
het Natuurbeleidsplan en het Meerjarenplan Gewasbescherming. In deze nota's is
het belangrijkste thema een duurzame ontwikkeling van de diverse sectoren, onder
meer door verbetering van de kwaliteit van de primaire en afgeleide produkten en
door vermindering van de emissie van afvalstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen.
Het onderzoekplan heeft primair tot doel de onderzoekvoornemens voor 1992 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 onderzoekrichting en inzet van middelen. Om voor dit overleg de
totale onderzoeksinspanning van DLO inzichtelijk te maken, is het onderzoek ondergebracht in programma's. Deze onderzoekprogramma's zijn samengesteld uit een
aantal projecten,diebetrekking hebben opeenbepaaldonderwerp en/of een bepaalde
discipline.
Het instituut dat het grootste aandeel in een programma heeft, fungeert als trekkerinstituut en wijst een programmaleider aan. Voor sommige interinstitutionele
programma's iseenstuurgroep (uit instituutsdirecteuren) samengestelddiede uitvoering
van het programma begeleidt.
Behalve dat onderzoekprogramma'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 de stuurgroep over het aangaan van samenwerkingsverbanden die
van belang zijn voor het programma. Dit betreft samenwerking met andere DLOinstituten maar ook met onderzoekinstellingen buiten DLO,zoals proefstations en
universiteiten.
Hoewel met de opzet van de programma's sterk rekening isgehouden met de wensen
van het beleid, ishet niet zo dat één bepaald programma geschreven isom antwoord
te geven op één bepaalde beleidsvraag. Vaker is het zo dat voor een beleidsvraag
meerdere programma's relevant zijn. Daaromworden in het onderzoekplan niet alleen
de onderzoekprogramma's gepresenteerd, maar wordt tevens beschreven hoe de
onderzoekprogramma's aansluiten op devragen die door het beleid zijn geformuleerd.
De leeswijzer geeft aan op welke manier dit isgebeurd.

1.2. Leeswijzer
Het Onderzoekplan voor 1992 bestaat uit twee delen. In Deel Iwordt beschreven op
welke wijze het onderzoekprogramma aansluit op vragen van het beleid en van
andere doelgroepen. In hoofdstuk 2wordt dit op thematische wijze gedaan, voor
een viertal thema's: geïntegreerde plantaardige produktie, kwaliteit van het produkt,
informatisering en automatisering en natuuronwikkeling en -beheer. Hoofdstuk 3
beschrijft het onderzoek vanuit een sector-benadering envolgt daarbij de grote lijnen
van de Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan. In Hoofdstuk 4 wordt
DLOen het DLO-onderzoek bezien in nationaal verband. Zowel de relatie met andere
participanten in het 'landbouwkundig' netwerk wordt beschreven,alsook de aansluiting
van het DLO-onderzoek op de vele nationale programma's en programma's die met
het georganiseerd bedrijfsleven worden uitgevoerd.
Hoofdstuk 5 gaat in op het DLO-onderzoek in een internationale context. De hoofdstukken 6 en 7 beschrijven tenslotte respectievelijk de taken van DLO die adviserend
of dienstverlenend van aard zijn, al of niet voortkomend uit wettelijke verplichtingen
en de doelstelling, taken en aktiviteiten van de DLO-instituten.
Uitgangspunt bij het beschrijven van de aansluiting van onderzoekprogramma's op
vragen van het beleid en andere doelgroepen in de hoofdstukken 2 en 3 is geweest,
dat deze hoofdstukken afzonderlijk te lezen zouden moeten zijn.
Consequentie daarvan is,dat duplicering niet voorkomen kon worden. In de hoofdstukken 2 en 3wordt dan ook verschillende malen naar een zelfde stuk onderzoek
verwezen.
Aanbevelingen,voortvloeiend uit detoetsing vaneenaantal DLO-onderzoekprogramma's
op hun efficiency en effectiviteit, zijn in de gepresenteerde onderzoekprogramma's
ten dele verwerkt. Een bijstelling van het proces van toetsing en evaluatie van onderzoekprogramma's zal er voor moeten zorgen dat in de toekomst aanbevelingen
tijdig in de onderzoekprogrammering ingepast kunnen worden. De effecten van de
Grote Efficiëncy-operatie, de Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen zijn in
dit onderzoekplan nog niet verwerkt.
Bij de onderzoekbeschrijvingen van hoofdstuk 2t/m 6 uit Deel Iwordt verwezen
naar onderzoekprogramma's. Deze worden aangeduid met een programmanummer
pluseen instituutsaanduiding, bijvoorbeeld 12-SC. In bijlage 1kan bij het betreffende
programmanummer de programmatitel worden gevonden. Bijlage 2 geeft een lijst
van de instituutsaanduidingen.
Bij verwijzing naar de programma's wordt voor de instituutsaanduiding de afkorting
van het trekkerinstituut gebruikt. Door deze simpele toevoeging aan het programmanummer zal voor diverse lezers veel eerder duidelijk zijn, welk programma feitelijk
bedoeld wordt. Het isechter niet de bedoeling de indruk te wekken, dat alleen het
genoemde instituut onderzoekprojecten heeft in het betreffende programma.
Welke instituten nog meer een aandeel hebben in het programma, kan gevonden
worden in de instituutsbeschrijvingen van hoofdstuk 7. Daaruit blijkt bijvoorbeeld
dat bij het programma 124-CABO nog 4 andere DLO-instituten betrokken zijn.
Bij de verwijzing naar onderzoekprogramma's wordt, daar waar het onderzoekprogramma's betreft die in 1991 door IBG-DLO of RIN-DLO werden getrokken, overal
gewerkt met de afkorting van het nieuwe instituut dat uit de samenvoeging van
deze twee instituten is ontstaan, te weten het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO).Deeerstetaak diedit half augustus 1991operationeel geworden
instituut heeft meegekregen is het opnieuw formuleren van een aantal met elkaar
samenhangende, integrale onderzoekprogramma's. Gezien de benodigde tijd en het
tijdstip van uitbrengen van het DLO-onderzoekplan konden deze nieuwe onderzoekprogramma's niet meer in het DLO-onderzoekplan 1992 opgenomen worden.
Omdat het nieuwe instituut in 1992 al wel als zodanig operationeel is, iser voor

gekozen om bij de onderzoekprogramma's overal de afkorting van dit nieuwe
instituut te gebruiken. De onderzoekprogamma's zijn echter nog niet de opnieuw
geformuleerde onderzoekprogramma's, maar de onderzoekprogramma's waarvoor
RIN-DLO en IBG-DLO in 1991 de verantwoording droegen.
In Deel II van het Onderzoekplan voor 1992 wordt een uitgebreid overzicht gegeven
van alle onderzoekprogramma's. Bij ieder programma wordt aangegeven wie de
programmaleider is,welk instituut het programma trekt en met welke andere DLOprogramma's erraakvlakken bestaan.Voortsworden doelen inhoudvanhet programma
beschrevenendegeplande activiteiten voor 1992.Bovendienwordt bij de programma's
een overzicht gegeven van de binnen dat programma lopende c.q. voorgenomen
projecten.

1.3. Wijzigingen in DLO-onderzoek ten opzichte van
DLO-onderzoekplan 1991
Een vergelijking tussen dit DLO-onderzoekplan en het plan voor 1991 laat zien, dat
de aandacht voor duurzaamheid van de agrarische sector in 1992 wordt voortgezet
en versterkt. Aandacht voor duurzaamheid komt onder andere terug in onderzoek
naar geïntegreerde bedrijfssystemen in de land- en tuinbouw (zowel ecologisch als
technisch als economisch onderzoek), onderzoek ter ondersteuning van de mest- en
ammoniakproblematiek in deveehouderij, onderzoek naar de kwaliteit van het plantaardig en dierlijk produkt, onderzoek ter ondersteuning van de stikstofproblematiek,
onderzoek naar de interactie visserij - natuurbeheer en onderzoek naar natuurontwikkeling en -beheer.
Ten dele heeft deze toegenomen aandacht geresulteerd in nieuwe onderzoekprogramma's, zoals bij het stikstofonderzoek (programma's 178 en 187) en het visserijonderzoek (programma 194),terwijl in andere onderzoekprogramma's accenten in de
richting van onderzoek naar duurzaamheid zijn verlegd.
Daarnaast worden in 1992 een aantal DLO-programma's, gericht op 'duurzaamheid',
versterkt door additionele onderzoeksgelden gekoppeld aan de uitvoering van
beleidsnota's van het Ministerie van LNV zoals het Meerjarenplan Gewasbescherming,
het Natuurbeleidsplan en het additionele programma Geïntegreerde Plantaardige
Produktie.
Gekoppeld aan de heropstelling van RIKILT-DLO zijn voor dit instituut nieuwe programma's beschreven (programma 179 t/m 183 en programma 189). Verder is door
IVO-DLO en COVP-DLO een nieuw onderzoekprogramma op het vlak van welzijn van
landbouwhuisdieren geformuleerd (programma 186), waarin met name strategischfundamenteel onderzoek plaatsvindt naar stress en adaptatie-verschijnselen bij
landbouwhuisdieren.
Voortvloeiend uit accentverschuivingen, het herformuleren van stukken onderzoek
en het scheiden van onderzoek enwettelijke/dienstverlenende taken zijn de volgende
programma's tot stand gekomen.
- programma 176: Resistentieveredelingsonderzoek: ontwikkeling van toets- en
selectiemethoden voor resistentieenonderzoek naardegenetische basisvanresistentie;
- programma 177: Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling;
- programma 184: Reprodukietechnologisch onderzoek ter verbetering van de
kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal;
- programma 185: Bedrijfskunde bos-, groen- en natuurbeheer;
- programma 188: Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en
afvalstoffen;
- programma 193:Risico-inschattingsonderzoekbij introduktie van levende organismen
in het milieu;
- programma 195: Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun milieu-effecten (wettelijke taak).

Herformulering heeft ook plaatsgevonden bij de in programmavorm beschreven taken
van PUDOC-DLO. Deze taken zijn nu beschreven in een drietal programma's: 190
(Literatuurdocumentatie), 191(Literatuurinformatie) en 192 (Publicatieondersteuning).
Tenslotte zijn door de hierboven genoemde wijzigingen in het onderzoek de volgende
programma's vervallen: 2, 44, 46, 47, 53, 54, 59, 72, 78, 97, 98, 123, 126, 127, 135,
137, W09, WO10, W011,W012 en W018.
Om organisatorische redenen heeft een hernummering van de wettelijke- en
ondersteunende taken plaatsgevonden (vorig jaar zichtbaar gemaakt met een WOnummering), is programma 7a veranderd in 7 en is programma 7b gewijzigd in
programma 153.
Om verwarring 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 1992
In totaal beslaan de in dit plan weergegeven activiteiten ca. 2500 mensjaar. Dit
betreft de inzet van medewerkers (zowel onderzoekers als ondersteuning) die direct
aan de programma's toe te rekenen is. Zowel de inzet van medewerkers die bij DLO
een vast dienstverband hebben, als de inzet van medewerkers die op tijdelijke basis
bij DLOwerkzaam zijn is hierin meegenomen.
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.
Deze 'algemene' ondersteuning en dë inzet van medewerkers die niet direct aan
programma's istoe te rekenen betreft in totaal ca. 700 mensjaar.
Vande bovengenoemde 2500 mensjaar wordt ca.2100 mensjaar ingezet in onderzoekprogramma's;ca.400 mensjaarwordt ingezet inwettelijke endienstverlenende taken.
In deel 2van het DLO-onderzoekplan 1992 wordt bij de afzondelijke onderzoekprogramma's een indicatie van de omvang van het onderzoek gegeven. Omdat de
in dit plan gepresenteerde thema's (hoofdstuk 2) en sectorbeschrijvingen (hoofdstuk
3) een dwarsdoorsnede vormen van de programma's, zal hieronder kort een indicatie
van de capaciteit naar thema's en sectoren worden gegeven.
Een indicatie van de geplande capaciteit in direct toerekenbare mensjaren naar
sectoren is1:
a. Landelijk gebied (inrichting en beheer van het landelijk gebied,
450 mensjaar
natuurontwikkeling en beheer, openluchtrecreatie, ontwikkeling
en beheer bossen, waterbeheer, ecotoxicologie, bodembeheer,
remote sensing, luchtverontreiniging)
b. Plantaardige produktie (plantenveredeling en reproduktie,
gewasbescherming, agrificatie, geïntegreerde plantaardige
produktie, fysiologie, verwerking, economische vraagstukken,
marktvraagstukken, kwaliteit en veiligheid plantaardige
Produkten, informatiseringsvraagstukken, logistiek, arbeidsomstandigheden)

950 mensjaar

Zoals in paragraaf 1.2 al is weergegeven isin het plan nog geen rekening gehouden met de effecten van de
Grote Efficiency Operatie, Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen. In de genoemde cijfers zijn de effecten van
deze maatregelen dan ook nog niet verwerkt.

c. Dierlijke produktie (voortplanting, fokkerij, voeding,
huisvesting, welzijn, gezondheid, kwaliteit en veiligheid van
dierlijke produkten, vraagstukken m.b.t. mest en ammoniak,
informatiseringsvraagstukken, duurzame veehouderijsystemen,
nutriëntenstromen in grasland/weide-gebieden, voederkwaliteit
van gras, veredeling van grassen, fysiologisch onderzoek t.a.v.
grassen, gewasbescherming in grasland, economische vraagstukken, marktvraagstukken, logistiek, arbeidsomstandigheden)

700 mensjaar

d. Visserij (bestandsbepalingen, selectieve vistechnieken,
milieuvriendelijke vangstbehandeling, arbeidsomstandigheden,
informatiseringsvraagstukken, aquacultuur, invloed milieu op
visserij, invloed visserij op milieu, visserij i.r.t. natuurbeheer,
kwaliteit en veiligheid visprodukten, economische vraagstukken,
marktvraagstukken)

100 mensjaar

e. Niet aan één sector toe te rekenen (ondersteuning van het
onderzoek (zoals literatuurdocumentatie, literatuurinformatie,
electronenmicroscopie, statistische ondersteuning),
ontwikkelingssamenwerking en onderzoek dat een toepassing
kan krijgen in meerdere sectoren (algemeen expertiseontwikkelend))

300 mensjaar

Een indicatie van de geplande capaciteit in direct toerekenbare mensjaren naar een
aantal grote thema's is2:
Geïntegreerde plantaardige produktie
Kwaliteit produkt
Informatisering en automatisering
Natuurontwikkeling en beheer

550 mensjaar
350 mensjaar
200 mensjaar
300 mensjaar

Bij het toerekenen van capaciteit naar de hierboven genoemde thema's is overlap
tussen de thema's opgetreden: diverse stukken onderzoek zijn toe te rekenen naar
meer dan één thema. Zo behoort onderzoek dat gericht is op het in kaart brengen
van gedrag en risico's van gewasbeschermingsmiddelen in bodem, grondwater en
lucht zowel tot het thema 'Geïntegreerde plantaardige produktie' als het thema
'Natuurontwikkeling en beheer'.

Zoals in paragraaf 1.2al is weergegeven isin het plan nog geen rekening gehouden met de effecten van de
Grote Efficiency Operatie, Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen. In de genoemde cijfers zijn de effecten van
deze maatregelen dan ook nog niet verwerkt.
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2.

Belangrijke thema's in onderzoek

In dit hoofdstuk is het onderzoek beschreven, dat de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek ten aanzien van een aantal belangrijke, actuele (beleidsrelevante) thema's
verricht. Daarmee wordt tevens de onderlinge, vaak complexe relatie tussen onderzoekprogramma's aangegeven.
Het DLO-onderzoek kan naar vele, soms elkaar overlappende, thema's beschreven
worden.Thema's,dievaakterugtevoerenzijn op onlangsgepresenteerde beleidsnota's,
zoals het Meerjarenplan Gewasbescherming, de Structuurnota Landbouw, het Natuurbeleidsplan, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, of nog uit te brengen nota's
zoals het Beleidsplan Wetenschap en Technologie. Ineen onderzoekplan kunnen maar
een beperkt aantal actuele beschreven worden; er isduseen keuze gemaakt. Gekozen
isvoor de thema's Geïntegreerde plantaardige produktie. Kwaliteit van het produkt,
Informatisering en Automatisering en Natuurontwikkeling en -beheer. Thema's met
een grote betekenis voor zowel het onderzoek als ook het beleid.
De keuze voor deze thema's betekent niet, dat de thema's die in het DLO-onderzoekplan 1991 beschreven zijn hun actualiteitswaarde verloren hebben. Agrificatieonderzoek, komt ook nu weer naar voren, zowel bij de sector-beschrijvingen in
hoofdstuk 3, als ook in dit hoofdstuk onder 'geïntegreerde plantaardige produktie'
en 'kwaliteit van het produkt'. Het gewasbeschermingsonderzoek komt zowel in dit
hoofdstuk (met name onder 'geïntegreerde plantaardige produktie') als in hoofdstuk
3 weer nadrukkelijk naar voren. Ook bodemonderzoek, landbouwbiotechnologie,
mest- en ammoniakonderzoek en onderzoek naar de gezondheid en welzijn van
landbouwhuisdieren zijn nog steeds actueel.
In deze beschrijving wordt naar de onderzoekprogramma's verwezen middels een
programmanummer eneenafkorting vanhet instituut dat het betreffende programma
trekt, bijvoorbeeld 38-IPO.

2.1. Geïntegreerde plantaardige produktie
In de Structuurnota Landbouw wordt het begrip 'duurzame bedrijfssystemen'
geïntroduceerd als bedrijfssystemen, die gericht zijn op het op een zo laag mogelijk
niveau inzetten van (emissies van) gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en
afvalstoffen. Daarmee krijgt het begrip duurzaam een sterk milieugerichte invulling.
Duurzaam betekent echter ook dat moet worden voldaan aan eisen van economische
rentabiliteit en veiligheid.
Het met elkaar in evenwicht brengen van deze verschillende eisen tot zowel (agro)ecologisch,technisch alseconomisch goed functionerende duurzame bedrijfssystemen
vergt uitgebreid onderzoek in uiteenlopende vakgebieden.
Voor een aantal bedrijfstakken in de plantaardige sector wordt het onderzoek waar
het gaat om de eis tot het beperken van emissies in duurzame bedrijfssystemen,
toegespitst op 'geïntegreerde bedrijfssystemen'. Ineen dergelijke bedrijfsvoering worden
bijvoorbeeld, veel meer dan in traditionele systemen, alternatieve methoden voor
gewasbescherming en onkruidbestrijding ingezet.
Voor een aantal andere bedrijfstakken wordt het onderzoek naar vanuit de milieueisenduurzaamte noemen bedrijfssystemen toegespitst op 'gesloten bedrijfssystemen'.
De doelstelling bij deze systemen isdat ongecontroleerde emissies worden vermeden.
Deze laatste groep systemen zijn met name bedoeld voor die bedrijfstakken waarin
de teeltomstandigheden goed beheersbaar en controleerbaar zijn.
Wanneer gesproken wordt van emissie naar het milieu, gaat het vooral om de emissie
van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar bodem, lucht en grondwater.
Voor de glastuinbouw kan daar nog de emissie van energie en licht aan toegevoegd
worden.

H

104-LEI
107-IMAG

48-CABO
88-, 90-, 93-, 129-LEI
134-1MAG

Eenbelangrijke voorwaarde voor milieuvriendelijke bedrijfsvoering vormt de optimale
afstemming tussen gegevens over gewas-, weer- en veldcondities en de te nemen
maatregelen. Door intensieve interactie tussen de informatiebron (sensoren in gewas,
bodem en atmosfeer) en de ondernemer, kan deze de teeltmaatregelen beter op de
informatie afstemmen. Ter beperking van de arbeidsinzet, en dus van de productiekosten, wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de open teelt vergaand
te mechaniseren en te automatiseren.
Om te bepalen hoe met name bouwplanverbreding, geïntegreerde bestrijding en
aangepast meststofgebruik doorwerken in de bedrijfsvoering, worden deze aspecten
geïntegreerd bekeken op teelt- en bedrijfsniveau, waarbij de vraag of geïntegreerde
en gesloten plantaardige produktiesytemen ook in de praktijk mogelijkheden bieden
voor een milieuvriendelijke én rendabele bedrijfsvoering veel aandacht krijgt.
Op basis van het Meerjarenplan Landbouwkundig Onderzoek 1991-1994 (uitgegeven
door de Nederlandse Raad voor Landbouwkundig Onderzoek) is een additioneel
programma opgestart op het gebied van geïntegreerde bedrijfssystemen. Projecten
uit dit additionele programma zijn ondergebracht bij diverse DLO-onderzoekprogramma's en in de loop van 1990/1991 gestart.

2.2. Kwaliteit produkt
Inleiding
De kwaliteit van het geleverde produkt iséén van de pijlers onder de landbouw van
de jaren negentig, aldus de Structuurnota Landbouw. De toonzetting van het beleid
is kort aan de duiden met 'niet méér, maar beter'. Dit betekent, dat Nederlandse
landbouwprodukten zichzullen moeten onderscheiden dooreen hoogstaande kwaliteit.
77-COVP
91-LEI
128-LEI

In elke produktiesector, dus ook in de landbouw, is het begrip kwaliteit direct gerelateerd aan de wensen vanuit de markt. Produkten zijn kwalitatief goed wanneer ze
zijn afgestemd op uitgesproken dan wel onuitgesproken wensen van de consument.
Ook al zijn deze wensen niet voor iedereen gelijk en veranderen ze met de tijd,
toch is het mogelijk een algemeen geldig profiel op te stellen van eisen die consumenten aan landbouwkundige produkten stellen.
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Peulwand van een tuinboon,
in bevroren toestand
onderzocht in de scanning
elektronenmicroscoop.

56-ATO

52-CPRO

58-ATO

62-ATO

Tenslotte is het mogelijk schadelijke stoffen uit produkten te verwijderen in de fase
van de verwerking. Zo worden bijvoorbeeld biotechnologische methoden ontwikkeld
om dealeerder genoemde Anti Nutritionele Factoren in peulvruchten via enzymatische
weg om te zetten. Een ander voorbeeld vormt het onderzoek waarin getracht
wordt verzadigde vetzuren om te zetten in onverzadigde vetzuren.
Een tweede kwaliteitsaspect vormt een hoog gehalte aan gewenste stoffen. Stoffen
kunnen gewenst zijn uit voedingsoogpunt of uit oogpunt van de industriële verwerking. De frituurkwaliteit, brouwkwaliteit, papierkwaliteit en dergelijke hangen
samen met deaard engehalte vanstoffen die het produkt de desbetreffende gebruiksmogelijkheid geven.
Om landbouwkundige gewassen deze kwaliteiten mee te geven worden op diverse
onderzoeksgebieden inspanningen verricht.
In het veredelingsonderzoek wordt getracht de chemisch/fysiologische achtergrond
van de kwaliteitbepalende stoffen te achterhalen en wordt bestudeerd hoe gewenste
eigenschappen genetisch kunnen worden versterkt. Langs deze weg wordt onder
andere getracht de voederkwaliteit van snijmais en grassen te verbeteren en het
gehalte en de kwaliteit van de vezels in hennep te verhogen.
Naast veredeling kunnen ook teeltmaatregelen bijdragen aan een verhoging van
het gehalte van bepaalde gewenste stoffen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht welke
invloed teeltomstandigheden en raseigenschappen kunnen hebben op de vorming
en samenstelling van het zaad bij karwij.
Voor produkten die een verwerking ondergaan is het belangrijk dat ze de meegekregen kwaliteiten in deze fase niet verliezen. Verwerkingsmethoden moeten dan
ook zodanig ontwikkeld worden dat stoffen als bijvoorbeeld vitamines niet verloren
gaan. Produkten die geteeld zijn om industrieel verwerkt te worden moeten in deze
fase vaak nog 'opgeschoond' (b.v oliën) en 'ontsloten' (hennep) worden. Veel onderzoek wordt verricht aan het ontwikkelen van methoden die deze processen snel,
goedkoop en effectief kunnen uitvoeren.
Voor voedingsmiddelen zijn de sensorische kwaliteitsaspecten zoals kleur, smaak en
structuur een essentieel onderdeel van de kwaliteit. Typisch voor sensorische eigen-
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32-CABO

58-ATO

60-ATO

knopopening zijn voorbeelden van onderzoek op dat vlak.
De fase van bewaring en transport iscruciaal voor de toestand waarin het produkt
aangeboden kan worden aan de consument. Om produkten zonder al te veel schade
door deze fase heen te loodsen wordt fysiologisch onderzoek uitgevoerd naar
bijvoorbeeld het effekt van relatief lage luchtvochtigheid tijdens het transport op
de kwaliteit van bloembollen.
Voor diverse gewassen (snijbloemen, fruit, potplanten, aardappelen, champignons)
zijn gegevens over de houdbaarheid bijeengevoegd tot zogenaamde kwaliteitsverloopmodellen.
Uitwendige kwaliteit
Belangrijk voor landbouwprodukten is dat ze schadevrij en gaaf zijn.
Het uiterlijk van het produkt geeft de consument immers een eerste indruk van de
kwaliteit van het artikel. Produkten moeten goed volgroeid zijn, moeten aantrekkelijke
vormen en kleuren hebben, mogen niet mechanisch beschadigd zijn en mogen niet
aangevreten of aangetast zijn door bijvoorbeeld insecten of micro-organismen.
Om dit te realiseren isveel onderzoek nodig. Vooral voor de gewassen die verse
produkten voortbrengen iseen groot gedeelte van de inspanningen op het gebied
van veredeling, gewasbescherming, gewasfysiologie en produktbehandeling (CPRO,
IPO, CABO, IMAG, ATO) gericht op uiterlijke aantrekkelijkheid van het uiteindelijke
produkt.

50-CABO
56- t/m 62-ATO
104-LEI
107-, 134-IMAG
180-, 181-RIKILT

Blijvendezorg viaIntegrale Ketenbeheersing
Bij het streven naar een hoge kwalititeit van het eindprodukt is aandacht voor
afzonderlijke deelaspecten niet afdoende.
Gedurende het hele traject dat de produkten moeten doorlopen, is voortdurend
behoefte aan kwaliteitsbegeleiding. Meetmethodieken, kwaliteitbewakingsystemen,
informatie-en managementsystemen, DecisionSupport Systemsenlogistieke modellen,
zijn stuk voor stuk begeleidingsinstrumenten die er (mede) op gericht zijn om een
maximale kwaliteit van produkten te realiseren.
Decontinue zorgvoor kwaliteit isonderdeel vanhet begrip 'Integrale Ketenbeheersing'
(1KB).
Inhet DLO-onderzoek krijgt de integrale ketenbeheersing opdiverseplaatsen aandacht.
2.2.2. De kwaliteit van het dierlijk produkt
Inwendige kwaliteit
Ook voor dierlijke produkten isde afwezigheid van schadelijke stoffen een belangrijk aspect van de inwendige kwaliteit, omdat het in direct verband staat met de
voedselveiligheid. Sporen van residuen van diergeneesmiddelen, veevoederadditieven
en omzettingsprodukten van milieucontaminanten zijn meer of minder schadelijke
stoffen die op uiteenlopende manieren in produkten terecht komen.
Daarnaast kunnen dierlijke produkten micro-organismen bevatten die voor de mens
pathogeen zijn, zoals Salmonella, Campylobacter en Listeria.

77-, 143-COVP
179-t/m 183-RIKILT

77-COVP

Een gedeelte van de onderzoekinspanningen binnen DLO is gericht op het zoveel
mogelijk voorkomen van de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Aanvullend daarop
worden methoden en technieken ontwikkeld die de betreffende stoffen kunnen
detecteren en meten.
Een tweede kwaliteitsaspect vormt een hoog gehalte aan gewenste stoffen. Bij vlees
en vleesprodukten gaat het hier bijvoorbeeld om een juiste verhouding tussen vlees
en vet. Niet alleen beïnvloeding van de hoeveelheid vet is belangrijk, maar ook het
verkrijgen van de juiste vetzuren. Classificatie-onderzoek, aan levende en geslachte
dieren, heeft de afgelopen jaren meetmethodieken opgeleverd voor de bepaling
van de verhouding vet/vlees. Door de ontwikkeling en toepassing van verbeterde
fok- en selectiemethoden in fokprogramma's kan de inwendige kwaliteit van vlees
verbeterd worden. In het fokkerij-onderzoek staat, waar het gaat om verbetering
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2.3. Informatisering en automatisering
Veel informatiserings- en automatiseringsonderzoek vervult binnen DLO een ondersteunende rol aan het landbouwkundig onderzoek. Dit betekent dat het resultaat
van dit onderzoek niet het doel op zich is, maar gebruikt wordt als hulpmiddel in
het onderzoek dat behoort tot de missie van het betreffende DLO-instituut. Een klein
deel van het informatiserings- en automatiseringsonderzoek isgericht op uiteindelijke
toepassing in de praktijk.
In deze paragraaf zal eerst beschreven worden wat de onderzoeksactiviteiten zijn
die hun toepassing vinden in het landbouwkundig onderzoek zelf, vervolgens zal
worden ingegaan op het onderzoek dat een toepassing vindt in de praktijk.
2.3.1. Informatiserings- en automatiseringsonderzoek ter ondersteuning van het
landbouwkundig onderzoek
Verzamelingen verwerking vandata
Eenbelangrijk onderdeel uit het onderzoekproces betreft deverzameling en verwerking
van data. Een deel van de onderzoekinspanning is gericht op het ontwikkelen cq.
beschikbaar maken van hulpmiddelen en technieken om op geautomatiseerde wijze
data te verzamelen, te be- en verwerken en te presenteren.

8-, 9-SC

Zo vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats naar de ontwikkeling van een Bodemkundig
Informatie Systeem en naar informatiesystemen voor landinrichting, waarin verzamelingsmethodieken, opslag, verwerking, combinatie van gegevens en integratie
met andere geografische databestanden centraal staat.

13-, 23-SC

Ander onderzoek betreft de ontwikkeling van Geografische Informatie Systemen
(GIS) waarin onder andere bodemkundige, hydrologische en vegetatiegegevens
verzameld en toegankelijk worden gemaakt.
GIS-onderzoek richt zich op verdergaande opbouw en koppeling van geografische
informatiesystemen, ruimtelijke verwerkingsmethoden, foutenanalyse en presentatievormen.
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187-IB

emissiebeperkende maatregelen en vindt beschrijving van de stikstofkringloop in
bodem en gewas met benulp van simulatiemodellen plaats om aan te kunnen geven
of bij een bepaalde bemestingsstrategie stikstofverliezen naar het milieu optreden
en of het gewas over voldoende stikstof kan beschikken.

86-, 87-, 90-, 91-,104-LEI

In het economisch en bedrijfskundig getinte onderzoek ten behoeve van de plantaardige sector vindt ontwikkeling van simulatiemodellen en rekenmodellen plaats
voor het doorrekenen en voorspellen van bedrijfsuitkomsten en wijzigingen in de
sectorstructuur ten gevolge van interne en externe ontwikkelingen in techniek,
beleid en markt.

49-CPRO

Gebruik van computersimulatie vindt tenslotte ook plaats voor de optimalisering van
veredelingsprocedures en selectiemethoden en het voorspellen van selectierespons.

48-CABO

68-, 166-CDI

Inzet van simulatie- en rekenmodellen, gericht op de dierlijke sector speelt een
belangrijke rol bij het verwerven van inzicht in het ontstaan en voortbestaan van
ziekten in relatie tot de overdracht ervan binnen dierpopulaties. Dit inzicht zal leiden
tot de mogelijkheid het gebruik van diergeneesmiddelen en vaccins rationeler en
beperkter inte zetten, hetgeen zowel de kwaliteit van het dierlijk produkt, het milieu
als het dierlijk welzijn ten goede komt.
Kwantificering van processen van vertering in de verschillende compartimenten van
het verteringskanaal en de onderlinge samenhang van die processen met behulp
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107-1MAG

van gewassen. Hiervoor vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van
registratie van gewas- en grondspecifieke gegevens met behulp van sensoren.

134-IMAG

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van klimaatregelingsmodellen
en gerobotiseerde bewerkingssystemen voor gewasbehandeling en -bescherming.

77-COVP

Sectordierlijkeproduktie
Informatiserings- en automatiseringsonderzoek in de dierlijke produktie is onder
andere gericht op de ontwikkeling van dierherkenningssystemen in de hele keten.

105-IMAG

Ook vindt onderzoek plaats naar sensoren voor het opsporen van zieke en tochtige
runderen. Zo is inmiddels aangetoond dat de geleidbaarheid van melk een betrouwbare indicator isvoor het opsporen van mastitis. Nieuwe ontwikkelingen in de
micro-electronica (bv. chiptechnologie voor implanteerbare sensoren, NIR-technieken
voor bepaling van de samenstelling van melk) zullen worden onderzocht op hun
toepasbaarheid in de melkveehouderij.
Verder vindt onderzoek plaats naar automatisch melken en voeren in de rundveehouderij, inpassing van informatietechnologie in het bedrijfsmanagement, gestructureerde dataverwerking en beslissingsondersteunende systemen (expertsystemen).

106-IMAG

Sensorontwikkeling ten behoeve van automatische bronst- enziektedetectie bij varkens
wordt gebaseerd op de lichaamstemperatuur en dieractiviteit van het dier. Nagegaan
wordt op welke wijze de signalen van de sensoren kunnen worden geregistreerd en
via geschikte rekenmodellen kunnen worden verwerkt tot conclusies op managementniveau. Ook wordt onderzoek verricht aan de ontwikkeling van een miniatuurimplantaat dat zowel de dierherkenning als de verschillende meetprincipes in zich
heeft, automatische procesbesturing ende koppeling aan het management-informatiesysteem voor het voeren en wegen der dieren.

141-COVP

In de pluimveehouderij betreft informatiseringsonderzoek het modelleren van deelprocessen ter introduktie van informatiserings-technologieën in deze bedrijfstak.

105-IMAG
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1-IB;3-SC;4-SC/IB
6-SC; 14-, 19-IBN
114-SC; 120-IBN
136-IPO; 147-SC; 178-CABO

9-SC
14-, 22-IBN
23-SC
24-IBN
115-SC
119-, 120-, 121-IBN

1-IB;3-SC;4-SC/IB
5-, 6-, 7-, 8-, 12-, 13-SC
21-IBN; 23-, 114-SC
120-, 121-,122-IBN
136-IPO; 153-SC; 181-RIKILT

9-SC
10-LEI
16-IBN
115-SC

6-SC
15-, 16-, 17-, 19-, 21-,22-IBN
23-SC
119-, 120-IBN
147-SC
178-CABO
185-IBN

Water- en (voedings)stoffenhuishouding
In het onderzoek naar devoorwaarden voor dewater- en voedingsstoffenhuishouding
in gebieden gericht op ontwikkeling van hogere natuurwaarden of beheersgebieden
wordt gezocht naar natuurgerichte normen. Daarbij komen vragen aan de orde als:
'welke grondwaterstand is nodig voor een bepaald ecosysteem, welke fluctuaties
moeten of mogen daarin voorkomen, wat ishet effect van een bepaalde dosis milieuvreemde of milieu-eigen stoffen en op welke manier werkt dit door in de voedselketens? Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de nutriëntenhuishouding in
heide-, grasland (veenweidegebieden)- en bossystemen. Andere voorbeelden zijn
het verdampings- en verdrogingsonderzoek en het toxiciteitsonderzoek.
Landschappelijke aspecten
Het voorkomen van bepaalde organismen hangt zowel af van de waterhuishouding
en het voorkomen of afwezig zijn van nutriënten en/of verontreinigingen als ook
van landschappelijke aspecten. Hierbij moet gedacht worden aan de soortensamenstelling en leeftijd van een bepaalde vegetatie, aan het voorkomen van bosjes, hagen,
poelen en dergelijke en de afstand tussen deze elementen en aan de vorm en grootte
van bepaalde gebieden. Het onderzoek hiernaar richt zich meestal op één of enkele
kwetsbare soorten en de eisen die zij aan hun leefomgeving stellen. Zo wordt
bijvoorbeeld geografisch-ecologisch onderzoek verricht aan weide- en watervogels,
amfibieën en reptielen. Modellen worden ontwikkeld aan de hand waarvan bepaald
kan worden wat de aard, grootte en tussenliggende afstand moet zijn van kleine
landschapselementen om bepaalde soorten goede verspreidings- en overlevingskansen
te bieden.
Gebiedskeuze
Om voor natuurontwikkeling in aanmerking te komen, moet een bepaald gebied
aan een aantal voorwaarden voldoen (zogenaamde referentiebeeld), zoals hiervoor
beschreven, of moet het mogelijk zijn, die voorwaarden op redelijk eenvoudige wijze
te scheppen. Dat betekent dat er zeer veel informatie beschikbaar moet zijn over het
landelijk gebied; informatie over de bodemgesteldheid, voedingstoestand, grondwaterpeil, flora en fauna, enzovoort. Veel onderzoek bij DLO is gericht op het
inventariseren vangegevens,deontwikkeling van methoden om degewenste gegevens
op een verantwoorde en bruikbare manier waar te nemen en vast te leggen. Zo
wordt bijvoorbeeld onderzoek verricht naar de mogelijkheden om met behulp van
levende organismen de mate van verontreiniging van bodem, water en lucht vast te
stellen (biomonitoring). Een andere methode die ontwikkeld wordt is het vaststellen
van bijvoorbeeld verdamping en vegetatiepatronen met behulp van radar en satelliet
(Remote Sensing). De gegevens worden vastgelegd op bijvoorbeeld bodem- en
grondwaterkaarten en indatabanken, zogenaamde Geografische Informatie-systemen
(GIS).
Voor de uiteindelijke keuze van een bepaald gebied is niet alleen van belang of het
gebied potentieel in aanmerking komt voor natuurontwikkeling en redelijk goed te
beheren is, maar ook of het gebied nog voor andere functies wordt geclaimd. Deze
beleidsmatige afweging wordt door onderzoek gesteund, waarbij het met name
gaat om het aandragen van een totaalbeeld van de mogelijkheden.
Beheer
Een ontwikkeld of bestaand natuurgebied zal beheerd moeten worden om aan zijn
bestemming te kunnen blijven voldoen. Zonder beheer zou water verlanden, heide
vergrassen en bossen verwilderen. Er iseen tendens om van een beheer van volledige
beheersing over te stappen op een beheer dat meer gericht is op het bijsturen van
bepaalde ecologischeevenwichten. Debedoeling isdat met zomin mogelijk inspanning
en kosten de natuurlijke potenties van een bepaald gebied optimaal worden benut.
Dit vraagt om zeer veel kennis en kunde van de beheerders. Het onderzoek ondersteunt deze ontwikkeling door beheermaatregelen te ontwikkelen en te toetsen op
hun effectiviteit en efficiency.

25

3.

Globaal overzicht van het onderzoek per sector

In dit hoofdstuk is per sector beschreven wat de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
aan onderzoek verricht ten behoeve van de diverse sectoren.
De sectoren zijn daarbij geclusterd tot vier eenheden: landelijk gebied, plantaardige
produktie, dierlijke produktie en visserij.
Binnen de cluster landelijk gebied wordt onder andere onderzoek verricht naar de
mogelijkheden om de diverse gebruiksfuncties op elkaar afte stemmen. Uitgangspunt
daarbij is, dat enerzijds alle functies een plaats krijgen terwijl anderzijds het milieu
zo min mogelijk wordt belast. Om dit te realiseren iszeer veel informatie nodig over:
milieunormen, de randvoorwaarden die een bepaalde functie stelt aan het gebied,
de effecten van een bepaalde functie op het milieu en over potenties van bepaalde
gebieden voor de diverse functies. Al deze informatie moet uiteindelijk gecombineerd
worden tot een aantal opties, aan de hand waarvan het beleid gefundeerde keuzes
kan maken.
Voor het landelijk gebied wordt gestreefd naar een algemene milieukwaliteit. Dat
houdt in dat alle gebruikers van het landelijk gebied op een dusdanige wijze te
werk gaan dat ze de duurzaamheid van hun eigen sector maar ook die van anderen
niet in gevaar brengen. Daartoe moeten de effecten van de diverse gebruiksfuncties
op het milieu bekend zijn, zodat er normen kunnen worden opgesteld. Om aan
deze normen te kunnen voldoen, zullen de gebruikers zich in meer of mindere mate
moeten aanpassen.
Deze aanpassingen kunnen echter niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. In het algemeen vergt het veel onderzoek, beleid en investeringen om een
milieubelastende activiteit milieuvriendelijker te maken. De onderzoeksinspanningen
die in dit kader bij DLO worden verricht, komen aan de orde bij de betreffende
produktiesectoren.
Hiermee is aangegeven dat de vier clusters (landelijk gebied, plantaardige produktie,
dierlijke produktie en visserij) niet vier afzonderlijke, los te beschouwen clusters zijn,
maar dat duidelijk sprake isvan interactie en samenhang.
Indebeschrijving wordt, voor meer details, regelmatig verwezen naar de afzonderlijke
onderzoekprogramma's, door het aangeven van een programmanummer en een
afkorting van het instituut dat het betreffende programma trekt, bijvoorbeeld
30-CABO.

3.1. Landelijk Gebied
3.1.1. Landelijk gebied algemeen

1-IB;4-SC/IB; 5-, 147-SC
114-SC
187-, 188-IB
122-IBN
136-1PO

3-SC
4-SC/IB
6-SC

In het meer algemene onderzoek naar randvoorwaarden, milieueffecten en milieunormen wordt bij DLO voornamelijk gekeken naar de functies landbouw en natuur.
Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht wat het gedrag en de ecotoxicologische risico's
zijn van bestrijdingsmiddelen in bodem, water en lucht. Ook wordt er veel aandacht
besteed aan de belasting van bodem en water met nutriënten en zware metalen.
Bovendien speelt de luchtkwaliteit een belangrijke rol in het onderzoek. Het gaat
daarbij voornamelijk om de invloed van gassen zoals S02, NOx, NH3 en C0 2 op
landbouwgewassen en natuurlijke vegetaties. Het onderzoek naar de mogelijkheden
om het aandeel van de landbouw in de emmissie van deze stoffen te verminderen
wordt bij de betreffende sectoren beschreven.
Behalve de chemische milieukwaliteit is ook het fysisch milieu onderwerp van onderzoek. Dit betreft het onderzoek naar onder andere bodemstructuur, erosieverschijnselen en waterhuishouding.

I
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178-CABO

14-, 15-, 19-, 22-, 24-IBN

15-, 19-, 21-, 119- 120-IBN

zware metalen en dergelijke op soorten en ecosystemen. Zo worden bijvoorbeeld de
nutriëntenkringlopen van grasland-, heide- en wegbermvegetaties nader bestudeerd.
Ander onderzoek richt zich op de referentiewaarden voor zware metalen in natuurgebieden. Daarnaast isook het onderzoek naar algemene milieukwaliteit van belang
voor het stofgerichte natuuronderzoek.
Bij de soortgerichte aanpak wordt gekeken welke eisen een bepaald organisme stelt
aan zijn omgeving.
Zo wordt veel onderzoek verricht aan de groeiplaatseisen van Grove Den, Douglasspar, populier, eik en beuk, naar de ecologie van diverse weide- en watervogels en
wordt onderzocht welke rol kleine landschapselementen spelen in de overleving en
verspreiding van soorten.
De systeemgerichte aanpak bekijkt aan welke voorwaarden moet worden voldaan
om een bepaald vegetatietype of ecosysteem te ontwikkelen of in stand te houden.
Infeite wordt hierin de kennisover soorten en stoffen samengebracht en geïntegreerd
bekeken. De meeste aandacht gaat daarbij momenteel uit naar heidesystemen,
wetlands, veenweidegebieden, vennen, kustwateren, de wadden en bossen.

In samenhang met het systeemonderzoek worden natuurbeheer- en behoudmodellen
6-sc
ontwikkeld. Hierop sluit het onderzoek aan dat zich bezighoudt met de bedrijfs15-, 16-,19-, 21-,119-,185-iBN voering van het beheer van bossen en natuurterreinen.
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11-SC
16-, 19-, 21-IBN
23-SC
24-IBN
115-SC

10-LEI
11-SC

Vrijetijd en milieu Onderzoek met betrekking tot dit thema richt zich op de effecten
van recreatie op natuurwaarden en op het belang van natuurwaarden voor de
recreatie zelf (natuurgerichte recreatie).
Daarnaast vindt onderzoek plaats naar effecten van sturingsmaatregelen (zonering)
en naar koppelingsmogelijkheden tussen ecologische en toeristisch-recreatieve
infrastructuur.
Regionale produktontwikkeling Onder dit thema valt het onderzoek naar vraag en
aanbod van recreatieve voorzieningen en de mogelijkheden om deze beter op
elkaar af te stemmen. Onderzoek wordt verricht naar de regionaal-economische
effecten en potenties van recreatie in een bepaald gebied met bijzondere aandacht
voor verblijfsaccomodaties en voor waterrecreatiegebieden.
Tot slot kan nog worden opgemerkt, dat uit de programmeringsstudie naar voren is
gekomen dat het theorievormend onderzoek en het empirisch onderzoek te weinig
gebruik maken van eikaars ideeën en gegevens. DLO ziet het als een uitdaging om
het komend jaar te proberen een brug te slaan tussen beide typen onderzoek.

3.2. Plantaardige produktie
Inleiding
De plantaardige produktie heeft de afgelopen decennia een ongekende groei doorgemaakt. De produktieomvang en de gebruikte produktiemethoden komen echter
in toenemende mate ter discussie te staan vanwege een overmatig gebruik aan
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit wordt versterkt door een dreigend
stagnerende afzetmarkt in een aantal bedrijfstakken.
Inde Structuurnota Landbouw isde problematiek voor de diverse bedrijfstakken nader
geanalyseerd en zijn richtingen aangegeven waarin oplossingen voor de problemen
kunnen worden gezocht. De probleemvelden en oplossingsrichtingen zijn aangeduid
met de benamingen Markt en Kwaliteit, Duurzame bedrijfssystemen en Structuur.
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43-1MAG
48-CABO
100-, 134-IMAG
131-CPRO
1-IB;4-SC/IB; 114-SC
120-, 121-IBN; 129-LEI
30-, 50, 178-CABO
151-, 187-, 188-IB

bereikt worden door detoediening vangewasbeschermingssmiddelen te optimaliseren
en een doelgericht pakket bedrijfshygiënische maatregelen te ontwikkelen. Tot slot
is een uitgebalanceerd gebruik van rassen met verschillende resistenties heel belangrijk, om te voorkomen dat de resistenties te snel doorbroken worden.
Om het meststoffengebruik te optimaliseren wordt enerzijds onderzocht wat de
diverse onderdelen van de nutriëntenkringloop in bodem en gewaszijn en de effecten
hiervan op het milieu en anderzijds de mogelijkheden de bemesting te richten op
een optimale benutting door de plant met het oog op produktie en kwaliteit.
Een belangrijke voorwaarde voor milieuvriendelijke bedrijfsvoering voor open teelten
vormt de optimale afstemming tussen gegevens over gewas-, weer- en veldcondities
en de te nemen maatregelen. Voor deze verfijnde afstemming is een intensieve
interactie nodig tussen de informatiebron (sensoren in gewas, bodem en atmosfeer)
en de ondernemer die zijn teeltmaatregelen op deze informatie moet afstemmen.
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28-CPRO
30-CABO
55-LEI
56-, 57-, 61-, 62-ATO

30-CABO
31-CPRO
32-CAB0
52-CPR0
179-RIKILT

34-, 41-IPO
42-, 131-, 148-, 149-, 176-CPRO
25-, 26-,42-CPRO
133-IPO
176-CPRO
179-RIKILT
27-CPRO
130-CPRO
193-CDI/CPRO

Ook uit de meer gangbare gewassen kunnen mogelijk nog veel interessante en milieuvriendelijke produkten worden verkregen met behulp van biochemische, microbiologische en fysische technieken, zoals bijvoorbeeld de winning van gluten uit
granen voor het gebruik in coatings, folies en kleefstoffen.
Naast het zoeken naar nieuwe gewas-produkt combinaties, richt het onderzoek zich
op de kwaliteit van de produkten. Zeker in een situatie waarin de sector meer en
meer afhankelijk wordt van vrije marktprodukten, ishet handhaven van een optimale
kwaliteit van levensbelang. Naast de in de inleiding van 3.2 al genoemde aspecten,
wordt ter ondersteuning van de veredeling, onderzoek verricht naar de fysiologische
processen en genetische eigenschappen, die ten grondslag liggen aan resistentie,
stresstolerantie, produktiviteit, houdbaarheid en inhoudsstoffen van gewassen. Zo
wordt bijvoorbeeld bij de aardappel onderzoek gedaan naar droogtetolerantie en
de sturing van de knolgrootteverdeling en wordt in snijmais en grassen gezocht naar
typen die beter verteerbaar zijn voor vee.
Met betrekking tot de resistentieveredeling worden twee elkaar aanvullende werkwijzen gebruikt. Bij de ene werkwijze wordt onderzocht hoe gewasbelagers planten
aantasten en op welke manier de plant daarop reageert. De bedoeling is dat met
deze kennis alle verschijningsvormen van een bepaald resistentiepatroon kunnen
worden herkend, waardoor in een veredelingsprogramma veel gerichter kan worden
geselecteerd, zodat doelmatiger met resistentieproblemen kan worden omgegaan.
Bij de andere werkwijze wordt in het algemeen uitgegaan van een monogeen
bepaalde resistentie en wordt geprobeerd het resistentiegen te isoleren en in een
gewenst ras in te brengen. Daarbij moet ten eerste het gen geïdentificeerd worden
dat codeert voor de resistentie. Vervolgens zijn er technieken nodig, die het mogelijk
maken het gen te isoleren, te reproduceren en in te brengen in de gewenste plant.
Dit laatste gebeurt in het algemeen op celniveau, zodat er ook technieken nodig
zijn, waarmee de transgene cellen weer kunnen worden geregenereerd. Wanneer de
eerste resistente planten zijn ontwikkeld moet nog een risico-inschattingsonderzoek
worden verricht, vóórdat het transgene ras kan worden geïntroduceerd.
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55-LEI
56- t/m 62-ATO
100-1MAG

het transport, de verwerking en dergelijke, wordt onderzoek uitgevoerd dat er toe
moet leiden dat nieuwe teelten of nieuwe verwerkingsmethoden soepel in de
bestaande agro-sector kunnen worden ingepast.

3.2.2. Groenteteelt in de volle grond

30-CABO
52-CPRO
30-, 32-CABO
52-, 131-, 149-, 176-CPR0

132-CPRO
29-CPRO
38-IPO
58-, 61-ATO
100-1MAG
130-t/m 132-CPRO
181-, 182-RIKILT

61- en 62-ATO

30-, 32-CABO
187-IB
33- t/m 35-IP0
37-CABO
107-IMAG
48-CAB0

Markt en kwaliteit
Om de concurrentiepositie van vollegrondsgroente in een stagnerende markt te
kunnen behouden, zal de teelt, verwerking en afzet van deze produkten aan de
hoogste kwaliteitseisen moeten kunnen voldoen. In de onderzoekprogramma's wordt
daarom veel aandacht besteed aan de, in de inleiding van 3.2. reeds genoemde,
integrale kwaliteitsbeheersing.
Onderzoek naar de factoren die het schieten van een aantal vollegrondsgroenten
bepalen en onderzoek naar de relatie tussen inhoudsstoffen en resistentie tegen
bodempathogenen bij vlinderbloemigen zijn voorbeelden van onderzoek dat, ten
behoeve van de veredeling, wordt verricht naar de fysiologische processen en
genetische eigenschappen die ten grondslag liggen aan kwalititeitsaspecten als
resistentie, stresstolerantie, houdbaarheid en inhoudsstoffen.
Deeigenschappen van rassen bepalen in hoge mate de kwaliteit van het uiteindelijke
produkt. Methoden worden ontwikkeld om rasverschillen in kaart te brengen. Net
als voor aardappel en biet wordt ook voor kool bestaande genetische variatie
verzameld en beheerd.
Behalve van raseigenschappen isde kwaliteit van het produkt, zoals het uiteindelijk
aan de consument wordt aangeboden, afhankelijk van diverse behandelingen in de
verwerkings- en transportfase van het produkt. In dit onderzoek komt een breed
scala aan onderwerpen aan de orde waaronder structuurverandering als gevolg van
procesomstandigheden, sensorische beleving, bepaling van kwaliteitsdefinities en
enzymatische verkleuring.
Voor de vollegrondsgroenteteelt geldt dat niet alleen een uitstekende kwaliteit van
de produkten, maar ook uitbreiding van het sortiment met nieuwe produkten kan
zorgen voor handhaving of vergroting van de afzetmarkt. Het onderzoek richt zich
daarbij op de ontwikkeling van nieuwe produkten uit bestaande gewassen, zoals
bijvoorbeeld sappen, snacks en kant-en-klaar produkten van groenten en het leveren
van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe rassen.
Duurzame bedrijfssystemen
Devollegrondsgroenteteelt krijgt veel aandacht in het onderzoek naar geïntegreerde
bedrijfssystemen (zie inleiding), met name in experimenteel en modelmatig onderzoek naar de beheersing van nutriëntenstromen bij vollegrondsgroenten in relatie
tot milieu, opbrengst en kwaliteit.
Ook wordt onderzocht in welke mate het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
kan worden teruggebracht door de bedrijfsvoering af te stemmen op gewas-, weeren veldcondities.
De ontwikkelde bedrijfssystemen worden aan de hand van de resultaten op proefbedrijven geanalyseerd, geoptimaliseerd en getoetst.
Achtergrondkennis die nodig isom tot een optimale bedrijfsvoering te komen, wordt
verkregen in meer algemeen onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de
effecten van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten op het milieu en
naar de mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding.
Onderzoek dat samenhangt met structuurveranderingen in de vollegrondsgroenteteelt iste vinden in de inleiding van 3.2.
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58-, 60-ATO
100-, 101-IMAG
91-LEI

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de invloed die bepaalde handelingen in de
produktieketen (bijv. bewaring) kunnen hebben op de kwaliteit van het eindprodukt
en op deprijsvorming en marktontwikkeling. Kennis hieromtrent isnamelijk essentieel
om uiteindelijk via integrale ketenbeheersing tot een optimale kwaliteit te komen.
Duurzame bedrijfssystemen
In de teelt van bloembollen en bolbloemen worden grote hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Vooral grondontsmettingsmiddelen die het mogelijk
moeten maken op percelen jaar na jaar bolgewassen te telen, worden op grote
schaal ingezet. Nadelige gevolgen voor zowel het milieu als de teelt zelf, nopen de
bedrijfstak ertoe te zoeken naar uitwegen.

26-, 27-, 28-, 176-CPRO

48-CABO

100-1MAG

101-, 107-IMAG

87-, 88-,90-LEI

Onderzoek op het gebied van resistentieveredeling is opgestart om door middel van
verbeterde resistenties de ontsmettingsdruk te verlagen.
Ook door ontwikkeling van alternatieve teeltmethoden wordt geprobeerd het
probleem aan te pakken. Technische coëfficiënten die nodig zijn om alternatieve
teeltsystemen uit te werken worden verzameld.
Structuur
De ziekteproblemen in de bloembollen- en bolbloemensector komen voort uit de
schaarste aan voor de bollenteelt geschikte gronden. Voor de duurzaamheid van de
sector is het noodzakelijk dat nieuwe gronden vrijkomen. Daarom wordt onderzoek
verricht naar de mogelijkheden om zavel- en kleigronden geschikt te maken voor de
bollenteelt.
Een ander probleem is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten. Het
onderzoek kan overigens alleen indirect bijdragen aan de oplossing van dit probleem
door te bekijken op welke manier de bewerkingen geautomatiseerd of arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld gezocht
naar verbeterde werkmethoden voor de oogst en verwerking van bolbloemen.
Tenslotte richt het onderzoek zich op het in beeld te brengen van sociaal-economische
gevolgen die structuurveranderingen met zich meebrengen voor de bollenteler en
voor de sector.
Ter afsluiting van de beschrijving van het onderzoek dat ten behoeve van de bloembollen- en bolbloemensector plaatsvindt, dient vermeld te worden dat onderdelen
van de hier genoemde DLO-programma's zijn ondergebracht in een landelijk programma bloembollenonderzoek. In dit programma vervult CPRO-DLO een trekkersrol.
Andere deelnemende instellingen zijn het IPO-DLO en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO).

3.2.4. Bloemisterij

28-, 31-CPRO
32-CABO
41-IPO
148-, 149-, 176-CPRO
32-CABO
41-IPO, 149-CPRO

25-, 26-, 27-,49-CPRO

Markt en kwaliteit
Om de huidige marktpositie te kunnen behouden en nieuwe markten aan te kunnen
boren zullen de bloemisterijprodukten aande hoogste kwaliteitseisen moeten voldoen.
In de onderzoekprogramma's wordt daarom veel aandacht besteed aan kwaliteitsbeheersing.
In dat kader wordt, ten behoeve van de veredeling, onderzoek verricht naar de
fysiologische processen en genetische eigenschappen, die ten grondslag liggen aan
resistentie, kleur, houdbaarheid, produktiviteit en koudetolerantie. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naarde regulatie vande bloemknopopening bij bijvoorbeeld
roos en naar de resistentiemechanismen van lelie en anjer tegen de schadelijke
schimmel Fusarium oxysporum . Een andere belangrijke bijdrage aan de veredeling
is de ontwikkeling van nieuwe veredelingstechnieken. Soortkruisingen en het langs
biotechnologische weg overbrengen van kleur- of resistentiegenen zijn technieken
die ingezet kunnen worden bij de verruiming van het aan te bieden bloemenassortiment.
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101- en 134-IMAG

87-, 88-,90-LEI

aan een oplossing van dit probleem door te bekijken op welke manier bewerkingen
geautomatiseerd of arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd kunnen worden.
Daarnaast wordt met betrekking tot structuurveranderingen in het algemeen onderzoek verricht naar de gevolgen van deze veranderingen voor de sector en de individuele ondernemer.

3.2.5. Glasgroenteteelt

28-, 31-CPRO
32-CABO
49-, 52-, 148-, 176-CPR0
25-, 26-, 27-, 42-,49-CPRO

25-CPR0

Markt en kwaliteit
Net als voor diverse andere produktietakken in de plantaardige produktie, geldt ook
voor de glasgroenteteelt dat om de concurrentiepositie van glasgroenten in een
stagnerende markt te kunnen behouden en zo mogelijk te versterken de groenteprodukten aan de hoogste kwaliteitseisen zullen moeten voldoen. In de onderzoekprogramma's wordt daarom veel aandacht besteed aan kwaliteitsbeheersing.
Onderzoek naar tomaten met een geringere warmtebehoefte en naar de resistentie
van komkommer tegen trips zijn voorbeelden van onderzoek dat in dat kader, ter
ondersteuning van de veredeling, wordt verricht naar de fysiologische processen en
genetische eigenschappen die ten grondslag liggen aan resistentie, inhoudsstoffen,
houdbaarheid en stresstolerantie van gewassen.
Een andere belangrijke bijdrage aan de veredeling isde ontwikkeling van nieuwe,
veredelingstechnieken. Een voorbeeld daarvan is de methode waarbij genen worden
geïsoleerd uit de ene soort, en vervolgens worden overgebracht in een te verbeteren
ras. In tomaat en paprika is het gelukt langs deze weg het synthetisch resistentiegen thionine in te bouwen.
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bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar genen, die een rol spelen bij de resistentie van
wilg tegen watermerkziekte. Parallel hieraan loopt het onderzoek naar de regeneratie
en transformatie van wilg.
58-, 60-ATO
100-IMAG

58-ATO

De kwaliteit van boomkwekerijgewassen hangt naast raskenmerken ook af van de
behandeling van de produkten tijdens bijvoorbeeld oogst, transport en bewaring.
Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek verricht naar de invloed van stress (droogte, licht
en temperatuur) op de kwaliteit en vitaliteit van boomkwekerijprodukten en worden
objectieve toetsmethoden om stress te meten ontwikkeld.

104-LEI

Duurzame bedrijfssystemen
Om het streven naar duurzame bedrijfssystemen ook in de boomkwekerijsector te
realiseren, zal onder meer het gebruik van milieubelastende herbiciden en grondontsmettingsmiddelen teruggebracht moeten worden.
Daarom besteedt het onderzoek veel aandacht het verkrijgen van achtergrondkennis
over ziekten en plagen en aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming. Bovendien wordt onderzoek verricht naar de organisatie- en arbeidskundige aspecten van de boomkwekerijsector, zodat de eigen bedrijfsvoering kan
worden verbeterd.

87-, 88-, 90-,93-LEI

Structuur
In de toekomst zal een groter deel van de boomkwekerijgewassen in potten en
containers worden geteeld. Daarmee zal ook de boomteelt onder glas toenemen.
Dit betekent dat specialisatie en centrumvorming een steeds belangrijkere plaats
gaan innemen in de sector. Het onderzoek ondersteunt deze ontwikkelingen door
gegevens aan te dragen over de gevolgen voor de boomteelt van hervestiging,
ligging, bedrijfsstructuur, enzovoort.

36-IPO
37-CABO
43-IMAG
101-IMAG

3.2.8. Fruitteelt

28-, 131-,149-, 176-CPRO
38-IPO; 58-, 60-,61-ATO
130-t/m 132-CPRO
181-t/m 183- RIKILT

61-, 62-ATO

Markt en kwaliteit
Om de positie van de fruitteeltsector, waartoe de teelt van groot fruit, houtig klein
fruit en aardbei behoort, te behouden en te versterken zullen de fruitteeltprodukten
aan de hoogste kwaliteitseisen moeten voldoen. Daarom wordt in de onderzoekprogramma's veel aandacht besteed aan kwaliteitsbeheersing. Onderzoek naar de
resistentie van appel tegen appelkanker en meeldauw, overervings- en voorselectiestudies bij appel en peer en de ontwikkeling van aardbeienrassen voor diverse teelttypes zijn voorbeelden van onderzoek dat in dat kader, ter ondersteuning van de
veredeling van fruitgewassen, plaatsvindt naar fysiologische processen en genetische
eigenschappen dieten grondslag liggen aan resistentie,stresstolerantie, houdbaarheid
en inhoudsstoffen.
Behalve via stimulering van de veredeling besteed het onderzoek ook aandacht aan
kwaliteitsverbetering van de produkten via rassenkeuze en produktbehandeling.
Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van methoden, waarmee de kwaliteit van
de fruitprodukten kan worden bepaald.
Naast een uitstekende kwaliteit van de produkten, kan ook uitbreiding van het
sortiment met nieuwe produkten ervoor zorgen, dat de afzetmarkt voor fruit
gehandhaafd blijft of wordt vergroot. Het onderzoek richt zich daarbij vooral op de
ontwikkeling van nieuwe produkten, zoals bijvoorbeeld sappen, moessoorten en
snacks van fruit.
Duurzame bedrijfssystemen
Eén van de aspecten om in de fruitteelt te komen tot duurzame bedrijfssystemen is
het streven naar een geïntegreerde bedrijfsvoering. Een dergelijke bedrijfsvoering is
er onder meer op gericht het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten
op een zo laag mogelijk niveau in te zetten met behoud van een acceptabel inkomen
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De probleemvelden en oplossingsrichtingen zijn aangeduid met de benamingen
Markt en Kwaliteit, Gezondheid en Welzijn, Milieu en Structuur.
In deze paragraaf over dierlijke produktie zullen de genoemde probleemvelden en
oplossingsrichtingen allereerst uitgewerkt worden voor de sector Dierlijke produktie
in het algemeen. Vervolgens worden ze in de daaropvolgende subparagrafen uitgewerkt voor de afzonderlijke bedrijfstakken binnen deze sector. De oplossingsrichting
Milieu is in de uitwerking omgevormd tot 'Duurzame produktiesystemen en milieu'.
Markt en kwaliteit
Terhandhaving enversterking vandeconcurrentiepositie vandediverse bedrijfstakken,
wordt gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van de dierlijke produkten
verder te verbeteren (zie ook paragraaf 2.2). De aandacht van het DLO-onderzoek is
daarbij met name gericht op de kwaliteit van vlees en vleesprodukten.

91-LEI

71-ivo
70-IVO

Onderzoek naar markt- en consumentenwensen isvan belang voor een goede afzet.
In dit verband worden o.a. afzetmogelijkheden van vlees en vleesprodukten op
verschillende markten onderzocht.
Een belangrijk aspect van het kwaliteitsonderzoek vormt de kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Al in het begin van de produktieketen (het uitgangsmateriaal), wordt
de maximaal te behalen kwaliteit van het eindprodukt bepaald. Dus is het van
groot belang om te zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Het onderzoek speelt hierop in door de ontwikkeling van verbeterde foken selectiemethoden.
Deverdere ontwikkeling en toepassing van deze methoden in fokprogramma's is één
vande kernaktiviteiten in hetfokkerij-onderzoek. Het gaat hiervooral om de regulatie
op fysiologisch en genetisch niveau van de eiwit- en vetsynthese tijdens de groei
(varkens, kip, rund).

181-, 182-, 183-RIKILT

Een ander aspect betreft de de produktveiligheid van vlees en vleesprodukten, onder
andere de afwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen, veevoederadditieven,
milieucontaminanten en pathogène micro-organismen.
Ook herkomst, preventie en bestrijding vanvoor de menspathogène micro-organismen,
zoals Salmonella, Campylobacter en Listeria in vlees en vleesprodukten en de ontwikkeling vansnelle microbiologische bepalingsmethoden voor deze micro-organismen
krijgen veel aandacht.

77-COVP

Onderzoek naar positieve kwaliteitsaspecten van vlees en vleeswaren, betreft
kenmerken zoals eetkwaliteit, malsheid, vetheid en kleur. Ook bestudering van de
invloed van primaire produktiefactoren (huisvesting en verzorging, klimaat, voersamenstelling), omstandigheden tijdens het transport, wijze van bedwelmen en de
procesgang in de slachterij op de fysiologische en biochemische processen in het
levende en geslachte dier behoren hiertoe.

77-COVP
180-, 182-,183-RIKILT

77-COVP

181-, 182-RIKILT

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van systemen voor 'Integrale
Keten Bewaking (1KB)', waarmee de kwaliteit van het produkt door de gehele keten
kan worden gevolgd en waarmee bijsturing van volgende of voorgafgaande schakels
gerealiseerd kan worden.

63-, 64-, 65-, 66-, 68-, 69-CDI

Gezondheiden welzijn
Infectieziekten aan luchtwegen, maag-darmkanaal en zenuwstelsel blijven jaarlijks
verantwoordelijk voor grote economische verliezen in de dierlijke produktie. Naast
het veroorzaken van ziekteverschijnselen hebben deze infecties vaak ook een groot
indirect effect door de daling van melk-, vlees- en eierproduktie. Het onderzoek richt
zich op de diagnostiek, etiologie, Pathogenese en/of epidemiologie en in sommige
gevallen op de ontwikkeling van vaccins. Vanwege de noodzaak tot vermindering
van het diergeneesmiddelengebruik neemt het belang van preventieve gezondheidszorg sterk toe.

77-COVP

45

124-CABO

In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan het beperken van de omvang van
de mineralenproduktie via mest door een verbetering van de benutting van het voer.
Een efficiënte benutting van de voedermiddelen (zowel uit kostenoverwegingen als
uit milieuoverwegingen) betekent dat optimale afstemming van de veevoedersamenstelling en hoeveelheid van het rantsoen op de behoefte van het dier. In 1992 zal
het onderzoek toegespitst worden op de relaties tussen aminozuren onderling, tussen
aminozuren en koolhydraten en aan de vermindering van de mineralenbelasting
van het milieu. Ook door biotechnologische toepassingen (o.a. fytase en synthetische
aminozuren) en het gebruik van microbiologische of enzymatische produkten bij de
conservering van voedermiddelen isde benutting van de nutriënten te verbeteren
en de uitscheiding naar het milieu te verminderen.

150-IMAG

Eentweede mogelijkheid ligt inhetverbeteren van hetstalontwerp ende klimatisering
om de stalemissie van met name ammoniak te beperken. Hierbij wordt veel aandacht
besteed aan het vloeroppervlak om bijvoorbeeld de mest snel uit de stal af te
voeren of de ammoniak te binden aan water of een andere spoelvloeistof. Ook de
constructie en afdekking van mestopslagen is onderwerp van verder onderzoek.

73-, 74-IVVO
124-CABO
140-1VVO
75-IVVO

187-1B

Een derde oplossingsrichting ligt in het optimaliseren van de mineralenbenutting uit
de dierlijke mest bij het gebruik op gras- en bouwland. Met name het beperken van
de stikstofverliezen krijgt hierbij aandacht.

79-1MAG

Een vierde oplossingsrichting is de grootschalige mestverwerking. Het onderzoek
hieraan isvooral gericht op de technische en technologische mogelijkheden. De rol
van DLO-instituten in dit onderzoek is beperkt van omvang.

178-CABO

114-SC
129-LEI
1-IB;48-, 124-CABO
151-IB; 178-CABO
187-, 188-IB

104-LEI
105-, 106-IMAG
141-COVP

86-LEI

87-, 89-, 129-LEI
88-LEI

Tenslotte wordt in dit kader ook onderzoek verricht aan de milieu-effecten van mest
in het landelijk gebied, economische evaluatie van de consequenties van emissie- en
milieubeleid op nationaal, regionaal, sectoraal en bedrijfsniveau, vergroting van de
kennis omtrent de werking van nutriënten in de mest (met name stikstof, fosfaat en
kalium) en onderzoek naar de omvang van en mogelijkheden tot vermindering van
de ammoniakemissie bij mesttoediening op bouw- en grasland.
Structuur
Bij de bedrijfsvoering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van computerprogramma's voor procesbesturingl klimaatregeling, bedrijfsmanagement en planning
alsook voor analyse en evaluatie van de gerealiseerde bedrijfsvoering. Het onderzoek
op dit vlak wordt in 1992 voortgezet en omvat de ontwikkeling van managementinformatiesystemen voor zowel detactische planning (middellange termijnbeslissingen)
als voor operationeel beheer (ook van deelprocessen) en bedrijfsanalyse.
De gevolgen van het EG-landbouwbeleid en het GATT-overleg voor de dierlijke sector
zullen geëvalueerd worden. Ook zal onderzoek worden verricht naar de bedrijfs- en
sectorontwikkelingen in de dierlijke produktie, onder invloed van beleidsmaatregelen
en technisch-economische ontwikkelingen in een nationaal en internationaal
perspectief. Ook aan de periodieke rapportages over de rentabiliteit, produktiviteit,
inkomensvorming en financiële positie van de sector zal in 1992 worden gewerkt.
3.3.1. Melkveehouderij
Markt en kwaliteit
De melkveehouderij iseen economisch belangrijke bedrijfstak. De produktiewaarde
van melk en zuivel bedraagt circa een derde van de totale bruto-produktiewaarde
van de Nederlandse land- en tuinbouw.
Kenmerkend voor deze bedrijfstak is het grondgebonden karakter. De helft van de
cultuurgrond in Nederland is in gebruik als grasland voor de melkveehouderij.
Daarnaast wordt nog ca. 200.000 ha snijmais geteeld die grotendeels benut wordt
in de melkveehouderij.
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77-COVP

63-CDI

68-CDI

63-CDI

63-CDI

66-CDI

van vleesprodukten op basis van deze kwaliteitskenmerken speelt in op de wensen
van de consument.
Gezondheid en welzijn
Binnen de melkveehouderij worden aandoeningen van de uier zowel naar voorkomen
als naar economische schade als grootste probleemgebied beschouwd. Als ernstige
probleemgebieden worden eveneens onderkend: voortplantingsproblemen en
aandoeningen van de luchtwegen, het bewegingsapparaat en de stofwisseling.
Leptospirose (melkerskoorts) en Mycoplasma infecties zijn wijd verbreid onder onze
veestapel en de meeste melkveebedrijven zijn geïnfecteerd met Bovine Virus Diarree
Virus (BVDV), Bovine Herpes-virussen (BHV1) en Pinkengriep Virus (BRSV). Doel van
het onderzoek is het voorkomen en bestrijden van de economisch meest schadelijke
infectieziekten middels epidemiologisch onderzoek, het verbeteren van de diagnostiek en de ontwikkeling van moderne 'bio-tech' vaccins. Een goed inzicht in de
verspreiding van ziekten op populatieniveau (veterinaire epidemiologie) isvan toenemend belang voor een efficiënte bestrijding en preventie van deze ziekten.
Hierdoor kan tevens het gebruik van diergeneesmiddelen rationeler en beperkter
van omvang worden, hetgeen zowel de kwaliteit van het dierlijk produkt als het
milieu ten goede komt. In 1992 ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling van
methoden voor bestudering van infecties in populaties van landbouwhuisdieren
zowel door modellering als door observaties en experimenten. De verspreiding van
het Bovine irus Diarree Virus (BVDV) binnen rundveebedrijven wordt in dit verband
onderzocht. Het in 1991 gestarte onderzoek aan BSE(Bovine Spongiform Encephalopathy) zal worden voortgezet. Runderen met een verhoogd risico voor BSE zullen
opgespoord worden; daarnaast zal het voorkomen van scrapie bij schapen geïnventariseerd worden.
Verwacht wordt dat in 1992 de ELISA voor bepaling van antistoffen in melk en/of
bloed na een laatste evaluatie'ter beschikking gesteld kan worden aan de Regionale
Gezondheidsdiensten.
Het onderzoek naar het immunologisch afweersysteem is bij runderen gericht op
leverbot en virale ademhalingsziekten.
In verband met het beëindigen van de vaccinatie tegen Mond- en Klauwzeer (MKZ),
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Structuur
De melkquotering heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse melkveehouderij.
Bedrijven met een overschot aan arbeid, grond / ruwvoer en stalruimte hebben
behoefte aan extra quotum of een aanvullend inkomen uit een neventak, bijvoorbeeld vleesvee en/of schapen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een versnelde
bedrijfsbeëindiging van de vooral kleinere bedrijven, tot een aankoop van quotum
(en bijbehorende grond) door andere bedrijven, vaak zelfs op grote afstand van het
eigen bedrijf en tot een sterke toename van de vleesvee- en schapenstapel.

86-, 87-, 88-, 89-, 129-LEI

De ontwikkeling van de melkveehouderij onder invloed van verschillende beleidsmaatregelen en van technisch-economische veranderingen worden gevolgd cq.
voorspeld in diverse onderzoekprogramma's (zie ook inleiding 3.3).
3.3.2. Vleesvee- en schapenhouderij
De vleesveehouderij omvat het houden van vleesstieren, vleeskalveren, vleesvaarzen
en zoogkoeien. Tevens is de schapenhouderij hierbij ondergebracht. De vleesstierenhouderij en de vleeskalverenhouderij zijn de belangrijkste bedrijfstakken binnen de
vleesveehouderij.
Hetzijnvaakspecifieke bedrijven of bedrijfsonderdelen diezich hiermee bezighouden.
De omvang van de zoogkoeienhouderij is beperkt. De vleesvaarzenhouderij en
schapenhouderij komen vooral voor in combinatie met melkveehouderij. De omvang
van de schapenhouderij issinds de invoering van de melkquotering sterk toegenomen
tot 1,7 miljoen schapen in 1990.
Markt en kwaliteit
De concurrentiepositie van de Nederlandse vleesveehouderij is niet gunstig. De
prijzen voor rundvlees staan onder druk vanwege grote internationale aanvoer. In
devleesveehouderij iswellicht een kostenverlaging mogelijk door kwaliteitsverbetering
van ruwvoer en een groter gebruik van bijprodukten uit de verwerkende industrie.
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63-, 68-CDI
66-CDI

heidsstatus van de aangekochte kalveren. Gericht epidemiologisch onderzoek wordt
gedaan aan Bovine Virus Diarree Virus, een veel voorkomende infectieziekte bij
oudere dieren. Momenteel worden diverse fundamentele aspecten van het immunologisch afweersysteem tegen ademhalingsziekten onderzocht.
Bij de houderij van vleesstieren ligt een belangrijk knelpunt voor het dierlijk welzijn
bij beengebreken veroorzaakt door de vloeruitvoering. Bij vleeskalveren is in het
onderzoek geheel overgestapt op groepshuisvesting. Bij de meer extensieve wijze
van houderij van schapen, vleesvaarzen en zoogkoeien doen zich in het algemeen
geen grote welzijnsproblemen voor.

150-IMAG

79-IMAG

86-, 87-, 88-, 89-, 129-LEI

Duurzameproductiesystemenen milieu
De reduktie van de mestproduktie door de inkrimping van de melkveestapel is in
laatste jaren vrijwel geheel teniet gedaan door de forse uitbreiding van de aantallen
vleesvee en schapen. Ook in de vleesveehouderij zullen maatregelen genomen
moeten worden om de ammoniakemissie en mestoverschotten te beperken. De
mogelijkheden voor snelle mestafvoer naar een gesloten mestopslag worden onderzocht. Daarnaast worden technieken ontwikkeld voor emissie-arme mestaanwending
op gras- en bouwland.
De vleeskalverhouderij is niet-grondgebonden, zodat het grootste gedeelte van de
kalvergier buiten het bedrijf afgezet moet worden. Het lage droge stofgehalte
bemoeilijkt deafzet. Deverwerking vande kalvergier viaspeciale zuiveringsinstallaties
en/of mestverwerkingsfabrieken is kostbaar en zet de rentabiliteit van de bedrijfstak
onder druk.
De milieuproblematiek bij het houden van vleesvaarzen vertoont grote gelijkenis
met die bij melkvee (zie aldaar). De schapenhouderij en zoogkoeienhouderij zijn in
het algemeen vrij extensief van karakter. De milieubelasting per hectare is daarmee
gering.
Structuur
Devleeskalverhouderij ondergaat monenteel aanzienlijke veranderingen onder invloed
vanontwikkelingen op hetterrein vanwelzijn,gezondheid, milieu en produktkwafiteit.
Dit zal leiden tot herstructurering en mogelijk inkrimping van deze bedrijfstak.
De meer extensieve vormen van vleeshouderij (vleesvaarzen, zoogkoeien en schapen)
hebben een weinig gespecialiseerd karakter en worden vooral toegepast als tweede
tak naast melkveehouderij. Zij zijn vooral afhankelijk van de opbrengstprijzen en
floreren zolang de veehouder minstens zijn extra kosten vergoed krijgt. De verdere
ontwikkeling van de vleesvee- en schapenhouderij onder invloed van verschillende
beleidsmaatregelen en van technisch-economische veranderingen wordt gevolgd in
diverse onderzoekprogramma's.
3.3.3. Varkenshouderij

73-, 74- IVVO

Markt en kwaliteit
De Nederlandse varkenshouderij staat onder grote druk van ontwikkelingen op het
terrein van het milieu, de gezondheid en het welzijn van dieren. Voor de handhaving
en versterking van de concurrentiepositie zijn een verdere verbetering van de
efficiëntie van de produktie en een toenemende aandacht voor de kwaliteit van het
produkt van cruciaal belang.
In het onderzoek krijgen deze aspecten veel aandacht. Zo wordt in verband met
een efficiënte benutting van de voedermiddelen een optimale afstemming van het
rantsoen op de behoefte van de varkens nagesteefd. Het onderzoek naar de intermediaire stofwisseling vanaminozuren richt zich ineerste instantie op het metabolisme
in de darmwand en de consequenties daarvan voor de behoefte.
Onderzoek naar markt- en consumentenwensen isvan belang voor een goede afzet.
In dit verband worden onder andere concurrentiepositie en prijsvorming in deze
bedrijfstak geanalyseerd en worden markten en marktsegmenten verkend. Ook
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186-IVO
106-1MAG

106-IMAG

of speen niet kunnen terugvinden. Onderzocht zal worden hoe 'cross suckling' kan
worden voorkomen. Eveneens in het kader van groepshuisvesting zal worden onderzocht op welke wijze zeugen het beste kunnen worden voorbereid op het groepsleven
tijdens de dracht.
Daarnaast wordt meer toegepast onderzoek gedaan aan de ontwikkeling en toetsing
van het groepshuisvestingssysteem aan de eisen betreffende het welzijn van dieren
en aan de mogelijkheden van automatisering en techniek. Getracht wordt te komen
tot een zo mens- en diervriendelijke en doelmatige bedrijfsvoering, waarbij ook
rekening gehouden wordt met de toekomstige eisen op het gebied van het milieu.
Het sensorenonderzoek zal doorgaan in de richting van miniatuurimplantaten en
signaalverwerking. De detectiemogelijkheid van bronst en ziekte blijft een belangrijk
aspect.

73-, 74-, 140-1VVO

Duurzameproduktiesystemenen milieu
Devarkenshouderij iseen nagenoeg grandioze bedrijfstak, zodat de mest grotendeels
buiten het bedrijf moet worden afgezet. Dit betekent een aanzienlijke kostenpost.
In het onderzoek worden verschillende mogelijkheden onderzocht om deze problematiek te verlichten.
Veel aandacht wordt besteed aan het beperken van de omvang van de mineralenuitscheiding in de mest door een verbetering van de benutting van het voer. Het gaat
hierbij om het nauwkeuriger afstemmen van het aanbod van de nutriënten, vooral
stikstof en fosfor, op de behoefte van de dieren.

150-IMAG

Ook wordt onderzoek verricht aan het verbeteren van het stalontwerp en de klimaatbeheersing in de stal om de emissie van met name ammoniak te beperken. Ook
vindt onderzoek plaats aan de constructie en afdekking van mestopslagen.
Structuur
De Nederlandse varkenshouderij is een economisch belangrijke bedrijfstak die sterk
op deexport isgericht. Derentabiliteit schommelt sterk onder invloed van fluctuerende
voer- en opbrengstprijzen. In de vermeerderingssector heeft de laatste jaren een
proces van specialisatie en schaalvergroting plaatsgevonden. Het aantal bedrijven
met fokzeugen is sterk teruggelopen. Het aantal bedrijven met vleesvarkens is in de
afgelopen jaren licht gedaald. Demeestevleesvarkensbedrijven betrekken hun biggen
van verschillende vermeerderingsbedrijven. Slechts een gering aantal bedrijven met
zowel fokzeugen als vleesvarkens kan voorzien in de eigen behoefte aan biggen
voor de vleesproduktie.

86-, 87-, 88-, 89-, 129-LEI

De ontwikkeling van de varkenshouderij onder invloed van verschillende beleidsmaatregelen envantechnisch-economische veranderingen wordt gevolgd en voorspeld
in diverse onderzoekprogramma's.
3.3.4. Pluimveehouderij
Markt en kwaliteit
De Nederlandse pluimveehouderij is een sterk internationaal gerichte bedrijfstak.
Zowel uitgangsmateriaal (broedeieren en eendagskuikens) als eindprodukten (eieren
en vlees) worden geëxporteerd. Ook de Nederlandse toeleverende industrie is internationaal toonaangevend op het vlak van fokkerij, slachterij-apparatuur en pluimveevoeding. Dezesterkeconcurrentiepositie ismedete danken aan het hoge kennisniveau
in de Nederlandse pluimveehouderij. Het pluimveeonderzoek heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan het bereiken van deze positie. Ook het Nederlandse onderzoek
issterk internationaal gericht. Er wordt naar gestreefd om deze leidende rol binnen
de EGverder te ontwikkelen.
De consumptie van pluimveevlees in Nederland neemt nog steeds toe, die van eieren
loopt langzaam terug.Van de eindprodukten gaat een deel direct naar de consument.
Een groter deel vindt zijn weg naar de consument via de verwerkende industrie.

â•
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Gezondheid en welzijn
Virale infectieziekten kunnen bij pluimvee grote economische schade veroorzaken.
Het onderzoek betreft relatief langlopende projecten die gekozen zijn op basis van
urgente problemen in de intensieve pluimveehouderij, met name Aviaire Lymfoide
Leukose, Ziekte van Marek, Infectieuze Bronchitis, Infectieuze Anémie.
Met behulp van recombinant-DNA-technieken zal begonnen worden met de o n t w i k keling van een vaccin tegen Chicken Anemia Virus (CAV) dat Infectieuze Anémie
veroorzaakt. CAV heeft een stimulerend effect op het optreden van andere virusziekten,
65-CDi

66-CDi
73-ivvo

186-ivo

152-covp

zoals de Ziekte van Marek, Reovirus infecties en de Ziekte van Gurnboro.
Meer toegepast onderzoek zal verricht w o r d e n naar de interaktie van het i m m u u n systeem met infectieuze pathogène ziekteverwekkers bij kippen (onder andere
Infectieuze Bronchitis).
In internationaal verband w o r d t geparticipeerd in een veevoedkundig onderzoek
naar het verminderen van beengebreken bij pluimvee.
Het onderzoek rond het welzijn van dieren zal de komende jaren zowel een sterk
fundamenteel karakter krijgen als ook een aantal meer toepassingsgerichte aspecten
bevatten. Het meer fundamentele deel zal zich richten op het proces van stress en
adaptatie.
Bij pluimvee zal w o r d e n nagegaan welk dier stereotypieën o n t w i k k e l t bij plaatsing
op een batterij. Op deze wijze kunnen relaties w o r d e n gelegd tussen de o n t w i k k e l i n g
van stereotypieën en adaptatiestrategieën. Het onderzoek zal zich naast stereotypieën
ook richten op de oorzaken van verenpikken. Dit gedrag vormt een belangrijke
hindernis bij het invoeren van alternatieve huisvesting voor leghennen. Als alternatief
huisvestingssysteem voor leghennen w o r d t onderzoek gedaan aan de o n t w i k k e l i n g
en praktijkbeproeving van het volièresysteem. De problematiek met betrekking t o t
de arbeidshygiëne (vanwege hoge concentratie stof in de stal) en de ammoniakemissie
bij het volièresysteem vraagt nog de nodige onderzoeksinspanning.

74-ivvo

Duurzame produktiesystemen en milieu
Ook de pluimveehouderij draagt via de mestproduktie bij aan de ammoniakemissie
en mineralenbelasting van het milieu.
Een beperking van de omvang van de mineralenproduktie via mest kan worden
bereikt door een verbetering van de b e n u t t i n g van het voer. Het gaat hierbij om het
nauwkeuriger afstemmen van het aanbod van de nutriënten, vooral stikstof en
fosfor, op de behoefte van de dieren. De relatie tussen de verhouding van aminogene,
ketogene en glucogene voedingsstoffen en de samenstelling (eiwit/vet verhouding)
van het karkas w o r d t komende jaren verder onderzocht. De gegevens met betrekking
t o t de energiewaarde van aminogene, ketogene en glucogene voedingsstoffen
w o r d e n verwerkt t o t een netto-energie waarderingssysteem.

87-,88-LEi

Structuur
De pluimveehouderij w o r d t gekenmerkt door een sterke concentratie in sommige
regio's. De noodzakelijke aanpassingen op bedrijfsniveau o m w i l l e van welzijns-,
gezondheids- en milieu-aspecten zullen leiden t o t een versnelde bedrijfsbeëindiging,
vooral van kleinere bedrijven. De gevolgen van deze veranderingen voor de structuur
van de leghennen- en slachtkuikensector w o r d e n voorspeld aan de hand van
technisch-economische modellen.

73-,74-,140-ivvo

3.4. Visserij en aquacultuur
Markt en kwaliteit
De primaire doelstelling van het visserijbeleid is het o n t w i k k e l e n en in stand houden
van een renderend visserijbedrijf, waarbij stabiliteit en continuïteit essentiële elementen
vormen. In de praktijk w o r d t dit doel verwezenlijkt door het reguleren van de vangst
zodat de betrokken vispopulaties beschermd w o r d e n tegen overexploitatie. In het
kader hiervan w o r d t onderzoek verricht naar de omvang van vispopulaties en de wijze
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DLO-onderzoek in een nationale context
De DLO-organisatie, noch het door DLO uitgevoerde onderzoek iseen geïsoleerde
eenheid in het nationale (landbouwkundige) onderzoek.
In dit hoofdstuk zal globaal de relatie tussen DLO en andere (onderzoek)organisaties
en DLO-onderzoek en ander landbouwkundig onderzoek worden aangegeven.
Paragraaf 4.2 istoegespitst op de deelname van DLO in nationale programma's en
programma's die samen met het georganiseerd bedrijfsleven worden uitgevoerd.

4.1. DLO als participant in een netwerk
DLO maakt deel uit van een netwerk van organisaties die zich bewegen op het
terrein van onderzoek, voorlichting en onderwijs op de beleidsterreinen van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Dit netwerk kan gesplitst worden in een aantal delen, waarvan voor deze paragraaf
met name de volgende twee delen relevant zijn: een (deel-)netwerk waar het accent
ligt op het gezamenlijk doen van onderzoek en een (deel-)netwerk waar het accent
ligt op de overdracht van kennis.
Het netwerk met het accentoponderzoek
De onderzoeksprioriteiten die door beleid en praktijk gesteld worden aan het landbouwkundig onderzoek gelden voor het praktijkonderzoek, het DLO-onderzoek en
het universitaire onderzoek. Mest en ammoniak, gewasbescherming en geïntegreerde
teeltsystemen zijn voorbeelden van onderzoeksprioriteiten die voor de gehele 'onderzoeksketen' belangrijk zijn. De aanpak van het onderzoek en het type onderzoek
dat uitgevoerd wordt, zijn voor praktijkonderzoek, DLO-onderzoek en universitair
onderzoek verschillend. Vanwege de overeenkomst in onderzoekprioriteiten ligt
afstemming en samenwerking voor de hand.
Er bestaan dan ook diverse vruchtbare samenwerkingsrelaties tussen DLO en andere
onderzoekinstellingen, zoals proefstations, universiteiten en TNO. De proefstations
en de Landbouwuniversiteit nemen in dit netwerk een speciale rol in.
Samenwerking met de proefstations (zowel in de dierlijke als in de plantaardige
sector) vindt in veel gevallen plaats op basis van onderzoekprojecten, soms wordt
ook gezamenlijk gewerkt aan een onderzoekthema dat vele projecten bevat. Bij de
beschrijving vandeonderzoekprogramma's isaandacht besteed aandeze samenwerking
en samenhang in het onderzoek. Bij de beschrijving van doel en inhoud van de
DLO-programma's iswaar mogelijk aangegeven hoe het DLO-onderzoek op het
betreffende probleemveld aansluit bij het onderzoek dat op de proefstations gebeurt.
Verder wordt bij de DLO-programma's (waar van toepassing) ook verwezen naar
onderzoekprogramma's die door het praktijkonderzoek (proefstations en ROC's)
worden uitgevoerd.
Tenslotte is bij de projecten specifiek aangegeven waar samenwerking met de proefstations plaatsvindt.
Samenwerking met universiteiten vindt in de regel eveneens plaats op basis van
projecten. Een speciale vorm van samenwerking betreft projecten waar een promotie
uit voortvloeit. Dezeprojecten, uitgevoerd door zich op hun promotie voorbereidende
DLO-medewerkers of door bij DLO-gedetacheerde AIO's, zijn voor DLOvaak een
belangrijke impulsvoorvergroting vandeexpertise op het betreffende onderzoekveld.
In 1992 zullen bij DLO circa 50 AIO's gedetacheerd zijn. Daarnaast promoveren
jaarlijks binnen de DLO-organisatie een aantal medewerkers.
In de beschrijving van de onderzoekprogramma's is,waar mogelijk, globaal de
samenwerking met universiteiten aangegeven.Verder wordt bij de projecten specifiek
aangegeven waar samenwerking met universiteiten (met name de LUW) plaatsvindt.
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* Het Nederlands Additioneel Programma Mondiale Luchtverontreiniging en
Klimaatverandering heeft tot doel inzicht te verwerven in oorzaken en gevolgen
van veranderingen in het klimaatsysteem en duurzame oplossingen aan te geven.
DLOneemt indit programma deel middels een DLO-programma Klimaatverandering,
landbouw en natuur (122-IBN), waarin vooral aandacht wordt besteed aan onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op landbouw, bos en natuur.
* Op hetvlak vanagrificatie-onderzoek lopen eenaantal programma's waarin overheid
en (georganiseerd) bedrijfsleven participeren. DLO neemt deel in de programma's
Hennep (onderzoek naar de toepassing van hennep als grondstof voor de papierindustrie); Karwij (nieuwe toepassingen van karwijolie) en Plantaardig Technische
Oliën (toepassing van plantaardige oliën in de industrie).
Relevante DLO-programma's in dit verband zijn:
28-CPRO; 30-CABO; 33-, 39-IPO; 52-CPRO; 55-LEI; 56-, 57-ATO en 100-IMAG.
* Het Additioneel programma Geïntegreerde Plantaardige Produktie heeft tot doel
het integreren, combineren, vernieuwen of veranderen van produktie-elementen
in teeltmethoden van plantaardig materiaal met het oog op het bevorderen van
een concurrerende, veilige en duurzame landbouw.
DLO neemt deel door middel van projecten uit de programma's:
35-IPO; 39-IPO; 45-IB; 48-CABO; 50-CABO; 129-LEI; 134-IMAG en 148-CPRO.
* Het onderzoekprogramma uit het Natuurbeleidsplan is gericht op ondersteuning
van het beleid beschreven in dat plan. DLO neemt deel in diverse projecten.
Relevante DLO-programma's in dit verband zijn:
19-IBN; 22-IBN; 23-SC; 24-IBN; 120-IBN; 121-IBN en 178-CABO.
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DLO-onderzoek in een internationale context
5.1. De algemene internationale context
De begrippen waarmee op mondiaal niveau de landbouwontwikkeling - en ook de
landbouwproblematiek - getypeerd kan worden zijn: 'sustainable', 'environment',
'health', 'market led', 'wholesome and safe' en 'integrated in harmonious rural
development'. Met deze kernbegrippen istevens de Nederlandse landbouw aan te
duiden, al zal - zoals in ieder land of iedere regio - hier de specifieke fysische,
economische en sociale situatie leiden tot een eigen en unieke ontwikkeling in de
landbouw, die mede berust op specifiek nationaal onderzoek.
Het inzicht dat een nationaal landbouwkundig onderzoekplan een verbijzondering
isvaneen mondiale trend, rechtvaardigt een intensieve participatie van dat onderzoek
in de internationale ontwikkelingen, zowel om in de pas te blijven lopen met internationale ontwikkelingen als ook omdat hierdoor invloed uitgeoefend kan worden
op die internationale ontwikkelingen. Aan de vooravond van het openen van de
Europese binnengrenzen in 1992 isvoor Nederland de Europese dimensie van belang.
Het Europese CommunautaireOnderzoek
In 1992 gaat het derde Kaderprogramma van de EG het tweede jaar in (1991-1994).
Ook lopen in 1992 nog een aantal programma's uit het tweede Kaderprogramma.
DLO neemt deel in verschillende programma's uit het tweede en derde Kaderprogramma. Eenillustratie (echter geen dekkend overzicht) isdevolgende opsomming:
- deelname in CAMAR (ontwikkeling en gebruik van technologie in de landbouw en
gebruik van alternatieve produktiemethoden) door CABO, CDI, COVP, CPRO, IMAG,
IPO en SC;
- deelname in FLAIR (voedingsmiddelentechnologie) door COVP en RIKILT;
- deelname in SCIENCE (wetenschappelijke samenwerking) door CPRO;
- deelname inSTEP/EPOCH(milieubescherming, klimatologie en natuurrampengevaar)
door ATO, IB, IBN, IPO enSC;
- deelname in BRIDGE (biotechnologie) door ATO,CDI, CPRO en IB;
- deelname in ECLAIR (agro-industriële technologie) door ATO,CABO, CPRO en IBN;
- deelname in STD (ontwikkelingslanden) door IB enSC;
- deelname in FAR (visserij) door RIVO.
De deelname van de DLO-instituten in het europese communautaire onderzoek
betreft zowel de uitvoering van onderzoekprojecten, als deelname in coördinatieactiviteiten en uitwisselings- en workshop-programma's.
In 1992 zal worden gewerkt aan een versterking van de deelname van de DLO in de
diverse programma's van het derde kaderprogramma. In 1992 zullen de - in '91
reeds begonnen -voorbereidingen voor het ontwerp van het vierde Kaderprogramma
goed op gang komen. DLO zal vooral op het wetenschappelijk-strategisch niveau
haar bijdrage aan dit proces leveren.
Internationale bilaterale samenwerking
Binnen de EGworden de bestaande samenwerkingsverbanden met het INRA
(Frankrijk), AFRC(Engeland) en FAL(Duitsland) verder geïntensiveerd en toegesneden
op effectief partnership voor supranationaal onderzoek.
Buiten de EGen de EVA zijn vooral de Oost-Europese landen in hernieuwde belangstelling komen te staan. Op hun initiatief zijn met de volgende landen tweejarige
werkplannen afgesproken of in voorbereiding: Polen,Tsjechoslowakije, Bulgarije,
Hongarije, Roemenië en Rusland. Deze werkplannen zullen in vergelijking met vorige
werkplannen minder korte werkbezoeken en meer werkstages voor langere perioden
op basis van beurzen bevatten.
Tenslotte iseen werkplan '91-'92 met Indonesië operationeel en iseen werkplan
met China in voorbereiding.
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113-IMAG

Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen. In 1992 vinden onder
andere de volgende activiteiten binnen dit programma plaats: grondbewerkingsonderzoek in Zambia en Mali; assistentie bij ontwikkeling landbouwwerktuigen in
Vietnam en onderzoek, ontwikkeling, training en coördinatie ten behoeve van de
introduktie van grondbewerkingswerktuigen voor dierlijke tractie in Zambia.

138-IPO

Ontwikkelingssamenwerking planteziekten. In 1992 vinden onder andere de
volgende activiteiten binnen dit programma plaats: analyse van de pathogeniteit
van gele roest in tarwe in de derde wereld, onderzoek naar schimmel- en bacterieziekten van de aardappel in ontwikkelingslanden en resistentieonderzoek van
bladvlekkenziekte van tarwe t.b.v. ontwikkelingslanden.

142-COVP

Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. dierlijke produktie. Het onderzoek binnen dit
programma richt zich op voederwaardering en voederwaardeschatting van traditionele en niet-traditionele lokaal beschikbare voedermiddelen; evaluatie van het
produktiepotentieel van lokaal aanwezige dierlijke populaties en verbetering van
de macro- en micro-omgeving (ziektepreventie, hygiëne, huisvesting en klimaat). In
1992 vinden onder andere de volgende activiteiten plaats: voortzetting onderzoek
voeding en voederwaardering voor pluimvee en rundvee; starten van genetisch
onderzoek bij pluimvee en een strategische studie 'Hongarye Poultry'.

146-IB

Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting. Het onderzoek binnen dit
programma richt zich op nutriëntenbalansen van teelt- en bedrijfssystemen in
ontwikkelingslanden en op het verloop van nutriëntenstromen in ruimte en tijd.
Het programma hangt nauw samen met de programma's op het vlak van water en
bodem en duurzame landbouw. In 1992 is het onderzoek onder andere gericht op
nutriëntenbalansen in landbouwsystemen in Mali en Burkina Faso en op de rol van
organische stof bij het instandhouden van de bodemvruchtbaarheid in Indonesië.

108-SC
110-CABO

177-CPRO

Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling. In 1992 vinden onder andere de
volgende activiteiten plaats: opsporen van problemen en knelpunten bij de teelt
van laaglandgroenten in Indonesië, onderzoek naar droogte- en zouttolerantie bij
tarwe en veredelingsonderzoek bij 'palawidja' gewassen.
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6.

Dienstverlenende taken binnen DLO

Naast het uitvoeren van onderzoek, worden binnen een aantal DLO-instituten taken
uitgevoerd die, al dan niet voorkomend uit wettelijke verplichtingen, adviserend of
dienstverlenend van aard zijn.
Adviserende of dienstverlenende taken kenmerken zichdoor het toegepaste karakter.
Om deze taken ook in de toekomst op het huidige of op hoger niveau te kunnen
blijven uitvoeren, isaan deze taken meestal een stuk onderzoek gekoppeld waarin
nieuwe kennis wordt gegenereerd. Daar waar dit onderzoek het te onderscheiden is
van de ondersteunende taak zelf, is het opgenomen in de onderzoekprogramma's.
Dienstverlenende taken die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn direct
ondersteunend aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij. Bij andere
dienstverlenende taken kan een onderscheid worden gemaakt in taken die dienstverlenend zijn aan het departement en/of taken die dienstverlenend zijn aan het
landbouwkundig onderzoek en taken die dienstverlenend zijn aan het bedrijfsleven.
Deze indeling wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt, waarbij de dienstverlenende
taken kort genoemd zullen worden. Een nadere uitwerking en beschrijving van
deze taken vindt plaats in deel 2van het onderzoekplan.

6.1. Dienstverlenende taken ondersteunend aan het departement
Tot de dienstverlenende taken die binnen DLO uitgevoerd worden en waarmee het
departement wordt ondersteund zijn te rekenen:

81-mvo

154-TFDL
174-TFDL

A. Visbestandsonderzoek naar diverse vissoorten, voortvloeiende uit internationale
verdragsverplichtingen (in ICES-verband).
B. Activiteiten op het vlak van automatisering en informatietechnologie. Deze
activiteiten hebben betrekking op advisering over hard- en software, technisch
beheer van systeemprogrammatuur, testen, beoordelen en implementeren van
nieuwe versies systeemprogrammatuur, maar ook op advisering met betrekking
tot informatiesystemen, kantoorautomatisering, kennissystemenen beeldverwerking.

155-TFDL

Het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de onderzoekoutillage van het
landbouwkundig onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

156-, 157-LEI

Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van het beleid van de
nationale overheid ende EG.Dit betreft gegevensten aanzien vande ontwikkeling
en rentabiliteit, inkomen en financiële positie in diverse sectoren en van naar
regio, type, omvang en andere structuurkenmerken onderscheiden groepen
bedrijven. Nauw hieraan verwant is de verzorging van onderdelen van nationaal
landbouwstatistische gegevens, op basis van een taakverdeling met CBSen
produktschappen ten behoeve van de nationale overheid en EG.

159-CPRO

E. Voortvloeiend uit de Nederlandse Zaaizaad-en Plantgoedwet worden planterassen
die voor verlening van kwekersrecht of voor registratie in het Nederlands rassenregister zijn aangemeld bekeken op onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid en worden rassenlijsten voor landbouwgewassen, vollegrondsgroentegewassen, siergewassen, fruitgewassen en bomen samengesteld.

161-IMAG

F. Het keuren van bedrijfsuitrustingsonderdelen, bepaald door wettelijke eisen en
internationale afspraken. Dit betreft onder andere de keuring van landbouw- of
bosbouwtrekkers, gericht opveiligheidscabines, geluid op oorhoogte enomgevingsgeluiden.

158-CPRO
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175-GLW

190-PUDOC
191-PUDOC
192-PUDOC

steuning ten aanzien van deze methoden en het geven van voorlichting over
landbouwwiskunde.
F. Dienstverlening op hetvlakvan literatuurdocumentatieen-informatie en publicatieondersteuning. Dezeactiviteiten hebben betrekking op het opbouwen, coördineren
en beheren van het documentatiebestand AGRALIN; literatuuronderzoek en
-attendering met behulp van (inter-)nationale bestanden en het adviseren hierover,
het verzorgen van landbouwkundige wetenschappelijke publicaties en het uitgeven van publicaties.

6.3. Dienstverlenende taken ondersteunend aan het bedrijfsleven
Tenslotte zijn er een beperkt aantal taken die ondersteunend zijn aan het bedrijfsleven en tegen betaling worden uitgevoerd.
Dit zijn:

160-IPO

A. De produktie en levering van antisera tegen virussen en bacteriën, van inocula
van o.a. schimmels, bacteriën en virussen, van feromonen en monoklonale antistoffen.

161-IMAG

B. Het keuren en testen van bedrijfsuitrustingsonderdelen
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DLO-instituten en activiteiten
In dit hoofdstuk wordt van de DLO-instituten, zoals die na de realisatie van het
CPRO-DLO (juni 1991) en het IBN-DLO (augustus 1991) bestaan, een korte schets
gegeven van doelstelling, taken en activiteiten. Activiteiten zijn verwoord door aan
te geven in welke onderzoekprogramma's en programma's met een wettelijk/ondersteunend karakter instituten deelnemen. Daarbij isachter elk programma aangegeven
welke instituten aan een programma deelnemen en welk instituut een programma
trekt (dit instituut isvet gedrukt).

DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Adres
Haagsteeg 6, Postbus 17, 6700 AA Wageningen
Telefoon 08370 - 75000
Directeur Dr. ir. A.H. Eenink
Doelstelling
Het ontwikkelen van methoden en het vermeerderen van kennis omtrent de
(agro)technologische schakels in de afzetketens van land- en tuinbouwprodukten,
met name ten aanzien van bewaring, be- en verwerking en logistiek. Het uitdragen
van deze kennis om daarmede de kwaliteit van produkten te verhogen, de toegevoegde waarde te vergroten en een betere afstemming van de agrarische produktie
op de markt te verwezenlijken.
Taken
- Kennis en expertise ontwikkelen en toepasbaar maken op het gebied van de be- en
verwerking, transport, bewaring, opslag, presentatie en afzet van de primaire
plantaardige produkten.
- Onderzoek verrichten op de gebieden be- en verwerkingstechnologie, bewaar- en
conserveringstechnologie en agrologistiek; en, op deze gebieden afgestemde,
marktverkenning en marktonderzoek (doen) verrichten.
Onderzoekprogramma's
56. Agrificatie en de verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten, vetzuren en
secundaire metabolieten (ATO)
57. Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen (ATO)
58. Bewaarmethoden en-systemen,verpakking, houdbaarheid, kwaliteit en veiligheid
van voedsel en/of siergewassen en afgeleide produkten (ATO)
60. Agrologistiek, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde beeldverwerking en
procesoptimalisatie (ATO)
61. Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen m.b.v.
biochemische en microbiologische technieken enobjectivering van kwaliteit (ATO)
62. Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedselgewassen m.b.v. fysische technieken (ATO)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (voederkwaliteit van gras) (CABO, ATO, CPRO, IMAG, IVVO)
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DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI-DLO)

Adres
Edelhertweg 15, Postbus 65, 8200 AB Lelystad
Telefoon 03200-73911
Directeur Prof. dr. C.J.G. Wensing
Doelstelling Het bevorderen en bewaken van de gezondheidstoestand van landbouwhuisdierenten behoevevaneen rendabele, maatschappelijk verantwoorde veehouderij
en de hiermede verband houdende bewaking van de volksgezondheid.
Taken
- Onderzoek naar:
* oorzaak, preventie, herkenning, wering en bestrijding van dierziekten;
* ontwikkeling van diagnostische technieken, diagnostica, sera en vaccins;
* milieuproblemen (milieutechnologie).
- Onderzoek ten behoeve van exportcertificering en import;
- Diagnostiek en beleid bij bestrijding en wering van zogenoemde veewetziekten en
zoönosen;
- Produktie van diagnostica en vaccins voor landbouwhuisdieren en vissen;
- Diagnostische ondersteuning van de tweede-lijnsgezondheidszorg;
- Diergeneesmiddelenregistratie en dossierbeoordeling: onderzoek en partijkeuringen;
- Ondersteuning van het overheidsbeleid door uitvoering van bovenstaande taken.
Onderzoekprogramma's
63.
64.
65.
66.

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij (CDI)
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij (CDI)
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij (CDI)
Immologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij landbouwhuisdieren
(CDI)
68. Veterinaire epidemiologie (CDI)
69. Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga (CDI)
193. Risico-inschattingsonderzoek bij introduktie van transgene levende organismen
in het milieu (CDI/CPRO)
Programma's met een ondersteunend karakter
166. Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten (CDI)
167. Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij (CDI)
168. Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt (CDI)
169. Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik (CDI)
170. Toxicologie en milieu (CDI)
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DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO)

Adres
Droevendaalsesteeg 1, Postbus 16, 6700 AA Wageningen
Telefoon 08370 - 77000
Directeur Dr. ir. N.G. Hogenboom
Doelstelling
Door wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een voortgaande verbetering van
de voorziening van de Nederlandse akkerbouw, tuinbouw, voederbouw en bosbouw
van rassen en uitgangsmateriaal.
Taken
- De exploratie, instandhouding en exploitatie van bestaande, alsmede de produktie
van nieuwe genetischevariatie, endeontwikkeling vandaartoe geschiktetechnieken;
- De ontwikkeling van selectiemethodieken op moleculair, cel-, plant- en populatieniveau;
- Ontleding van complexe eigenschappen als kwaliteit, resistentie en produktiviteit
in componenten m.b.v. moleculaire, (bio-)chemische en fysiologische technieken ten
behoevevanerfelijkheidsonderzoek, waardebepalingen, selectie en ras(h)erkenning;
- De ontwikkeling en beproeving van veredelingsstrategieën;
- De ontwikkeling van géniteurs;
- Ontwikkeling van rassen alleen dààr, waar geen commerciële veredeling plaatsvindt
en veredeling door de maatschappij als belangrijk wordt ervaren;
- onderzoek naar achtergronden van rasverschillen en naar interacties van rasmilieu
interacties;
- het onder verantwoordelijkheid van de door de Raad voor het Kwekersrecht
benoemde Vaste Deskundigen programmeren, coördineren en uitvoeren van het
Registratie- en Kwekersrechtonderzoek;
- ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor de waardebepaling en
het (h)erkennen van rassen;
- ontwikkeling van de zaadtechnologie encoördinatie van het onderzoek ten behoeve
van de certificering van zaad;
- ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor het vaststellen en
verbeteren van de kwaliteit van zaden en ander uitgangsmateriaal;
- ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden ten behoeve van de keuring
van plantaardig uitgangsmateriaal;
- ondersteuning van nationaal en internationaal beleid, regelgeving en afspraken;
- het coördineren van en richting geven aan zaadkwaliteitsonderzoek in het kader
van ISTA;
- verwerven en toepasbaar maken van elders ontwikkelde fundamentelekennis en
functioneren alsexpertisecentrum voor hetbedrijfsleven ensemi-overheidsinstellingen;
- samenwerking met ontwikkelingslanden, gericht op langdurige samenwerking met
instituten uit die landen, resulterend in een blijvende kennisontwikkeling en
gericht op voorlichting;
- het in overleg met de proefstations afstemmen van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek dat op de proefstations en het CPROwordt uitgevoerd en het dragen
vanverantwoordelijkheid voor dejuistheid van resultaten naar de diverse Commissies
voor de samenstelling van Rassenlijsten toe; het in opdracht van deze commissies
opstellen van nationale (bindende) rassenlijsten en het voeren van het secretariaat
van de commissies.
Onderzoekprogramma's
25. Ontwikkeling en toepassing van moleculair-biologische technieken t.b.v. het
plantenveredelingsonderzoek (CPRO)
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DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB-DLO)

Adres
Oosterweg 92, Postbus 30003, 9750 RA Haren (Gr.)
Telefoon 050 - 337777
Directeur Dr.ir. K. Harmsen
Doelstelling
Het verrichten van onderzoek ten behoeve van een doelmatig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord bodemgebruik.
Taken
Onderzoek naar:
- karakterisering van de bodemkwaliteit mede in verband met de normstelling in
het kader van de Wet Bodembescherming;
- advisering overbemesting enplantenvoeding enfertigatie bijdeagrarische produktie,
waaronder ook begrepen de substraatteelt;
- bodemvruchtbaarheids- en - in relatie hiermee - vruchtwisselingsvraagstukken;
- het gebruik van omzettingen van afvalstoffen, zoals baggerspecie, zuiveringsslib,
dierlijke mest en compost;
- de invloed van grondbewerking, teeltsystemen, bemesting, gewasbeschermingsmiddelen en diffuse emissies op de bodembiosfeer;
- de invloed van bodemfactoren op de ontwikkeling en het funktioneren van
wortelstelsels in relatie tot de bodembiologie, de plantenvoeding, fertigatie en
substraatteelt;
- bodembiologische aspectenten behoevevandeprimaire produktie en natuurbeheer;
- systeemanalytisch onderzoek ten behoeve vandeontwikkeling van simulatiemodellen
voor het gedrag van stoffen in de bodem.
Onderzoekprogramma's
1.
3.
4.
45.
79.
122.
146.
150.
151.
187.
188.

Bodembiologie (IB, IBN,SC)
Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering (SC,IB)
Substraatteelt & Fertigatie (IB)
Mestverwerking (IMAG, IB)
Klimaatverandering, landbouw en natuur (IBN, IB,SC)
Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting (IB)
Mestbehandeling op de boerderij (IMAG, COVP,IB)
Mestbenutting (IB, IMAG)
Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas (IB, CABO,SC)
Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen (IB)

Programma's met een ondersteunend karakter
195. Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten (IB)
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23. Landschapsontwikkeling (SC, IBN)
24. Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur (IBN,SC)
26. Overdracht van genetisch materiaal m.b.v. celbiologische technieken en
bestudering van de stabiele introduktie en expressie in het acceptor-genoom
(CPRO, IBN)
109. Ontwikkelingssamenwerking bosbouw (IBN)
116. Gemeentelijke groenzorg en stedelijk groen (IBN)
119. Bosbegrazing (IBN,SC)
120. Natuurontwikkeling (IBN, CABO,SC)
121. Natuurgerichte normstelling voor stoffen (IBN,SC)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (IBN, IB,SC)
136. Luchtverontreinigingsonderzoek (IPO, IBN)
185. Bedrijfskunde bos-, groen-, en natuurbeheer (IBN, IMAG)
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DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)

Adres
Binnenhaven 12, Postbus 9060, 6700 GW Wageningen
Telefoon 08370 - 76000
Directeur dr. J.A. van Veen
Doelstelling
Het bevorderen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde bescherming
van planten tegen plantenziekten en -plagen, en tegen negatieve invloeden van
abiotische factoren. De bewaking van de kwaliteit van het milieu, voor zover gerelateerd aan gewasbescherming.
Taken
- Planteziektenkundig onderzoek gericht op moleculair, cellulair, individu- en
populatieniveau om een beter inzicht in het optreden, voorkomen en beheersen
van plantenbelagende organismen en factoren te verkrijgen. Onderzoek naar
bodempathogenen is hierin opgenomen. De resultaten worden gebruikt bij de
agrarische produktie en voor groenbeheer.
- Deondersteuning vanhetfytosanitair en milieuhygiënisch beleidvoor de bestudering
van de effecten van beleidsmaatregelen.
- Deontwikkeling entoetsing vansimulatiemodellen voor gewasbelagende organismen
en factoren ten behoeve van het verantwoord inzetten van bestrijdingsmiddelen.
- Verdere ontwikkeling van de biologische bestrijding van ziekten en plagen en van
de geïntegreerde gewasbescherming.
- De studie van plant-parasiet relaties ten behoeve van de ontwikkeling van gewasbeschermings- enverdelingsstrategieën. Onderzoek naar gebruik van signaalstoffen,
waaronder feromonen.
- De ontwikkeling van methoden en preparaten voor de diagnose van ziekten in
plantmateriaal of eindprodukten.
- Deverdere ontwikkeling of optimalisering van biologische bestrijding en resistentieveredeling met behulp van biotechnologisch onderzoek.
- De effecten van abiotische gewasbelagende factoren in interaktie met biotische
gewasbelagers nader te bestuderen (fytotoxicologisch onderzoek; zure depositie).
- Toepassingsmogelijkheden aanreiken aan praktijkonderzoek, keuringsdiensten en
bedrijfsleven.
- Onderzoek naar een duurzame voedselvoorziening en een verantwoord natuur- en
milieubeheer in ontwikkelingslanden.
Onderzoekprogramma's
33.
34.
35.
36.
38.
39.
41.
133.
136.
138.

Bodemecologische aspecten van gewasbescherming (IPO)
Fysiologische aspecten van gewasbescherming (IPO)
Kwantitatieve ecologie t.b.v. gewasbescherming (IPO)
Biologische bestrijding van plagen (IPO)
Detectiemethoden gewasbescherming (IPO)
Ecologische aspecten gewasbescherming (IPO)
Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen (IPO)
Moleculaire biologie gewasbescherming (IPO)
Luchtverontreinigingsonderzoek (IPO, IBN)
Ontwikkelingssamenwerking planteziekten (IPO)

Programma's met een ondersteunend karakter
160. Diagnostiek, Produktie en Service Gewasbescherming en Luchtverontreiniging
(IPO)
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DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO-DLO)

Adres
Runderweg 2, Postbus 160, 8200 AD Lelystad
Telefoon 03200-93211
Directeur Dr. ir. Y.van der Honing
Doelstelling
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voeding van
landbouwhuisdieren (exclusief pluimvee) om tot een optimale samenstelling van het
rantsoen en een efficiënte benutting van het voer, een goede gezondheid en welzijn
van het dier en optimale produktkwaliteit te komen.
Taken
Onderzoek naar:
- de optimale benutting van het ruwvoer;
- voederwaardering van ruwvoer en krachtvoeders op basis van de eiwit-, energieen mineralenhuishouding in het dier; bepaling van de behoefte aan en benutting
van nutriënten; ontwikkeling van adequate analysemethoden hiervoor;
- kwaliteitsverbetering van veevoeder door toepassing van enzymtechnologie;
optimale samenstelling van mengvoeders in relatie tot kostprijs, produktkwaliteit
en de milieuproblematiek;
- relatie tussen voeding, gezondheid en welzijn van het dier;
- relatie tussen veevoeding en milieuproblematiek (onder andere residuen).
Ondersteuning van het overheidsbeleid ten aanzien van de relatie van de veevoeding
met de milieuproblematiek door uitvoering van bovengenoemde onderzoektaken.
Onderzoekprogramma's
73.
74.
75.
124.

Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal (IVVO,COVP)
Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling (IVVO, COVP)
Veevoeding en Biotechnologie (IVVO)
Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (voederkwaliteit van gras) (CABO, ATO,CPRO, IMAG, IVVO)
140. Veevoeding en milieu-/mestproblematiek (IVVO, COVP)
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93. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek in diverse produktietakken (LEI)
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
(LEI, IMAG)
112. Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking (LEI)
128. Kwaliteit van het produkt (LEI)
129. Economische evaluatie van emmissie- en milieuproblematiek (LEI)
Programma's met een ondersteunend karakter
156. Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten (LEI)
157. Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen (LEI)
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DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO)

Adres
Bornsesteeg 45, Postbus 230, 6700 AE Wageningen
Telefoon 08370 - 75400
Directeur Prof.dr.ir. W. de Wit
Doelstelling
Het leveren van bijdragen aan de beheersing, bewaking enverhoging van de kwaliteit
van agrarische en visserijprodukten door het verrichten van onderzoek en het
anderszins verwerven van kennis.
Taken
- Hetverrichten van onderzoek op hetgebiedvandechemie, biochemie, microbiologie,
microscopie en toxicologie en ten behoeve van:
a. de bevordering van produktveiligheid en
b. de ontwikkeling van betrouwbare, efficiënte en snelle analysemethoden en
referentiemethoden.
- Hetvalideren vananalysemethoden, onder andere door deorganisatie en coördinatie
van interlaboratoriumonderzoek (ringtesten).
- Harmonisatie en normalisatie van analysemethoden.
- Het functioneren als ontwikkelings- en referentielaboratorium ten behoeve van
keuringen encontrolesdiedoor onverheidsdiensten endoor andere publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke instanties worden uitgevoerd.
- Het behulpzaam zijn bij het Rijkstoezicht.
- Het functioneren als gerechtelijk laboratorium voor de Algemene Inspectiedienst.
- Het opbouwen en beheren van een systeem van kwaliteitsgegevens van voedingsmiddelen en -grondstoffen (databank).
- Residutoxicologisch onderzoek en dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen en
meststoffen.
Onderzoekprogramma's
179. Risicoanalyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen (RIKILT)
180. Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende
stoffen in voedselproduktieketens (RIKILT)
181. Kwaliteitssystemen voor de bewaking van veiligheid en schadelijkheid van
voedselproduktieketens (RIKILT)
182. Ontwikkeling van screeningstechnieken voor kritische parameters ten behoeve
van IKB-systemen (RIKILT)
183. Fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor de meting van
gezondheidsbeïnvloedende stoffen (RIKILT)
Programma's met een ondersteunend karakter
189. Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van
land- en tuinbouwprodukten (RIKILT)
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DLO-Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)

Adres
Marijkeweg 11, Postbus 125, 6700 AC Wageningen
Telefoon 08370 - 74200
Directeur Ir. G.A. Oosterbaan
Doelstelling
Het verrichten van onderzoek ten behoeve van een doelmatige, duurzame en
maatschappelijk verantwoorde bestemming, inrichting en beheer van het landelijk
gebied.
Taken
Onderzoek naar:
- ontwerp- enevaluatiemethodieken voor een multifunctionele bestemming, inrichting
en beheer van het landelijk gebied;
- landschapsplanning, -bouw en -ontwikkeling, inclusief visuele en belevingsaspecten;
- ruimtelijke patronen van (bodem)gesteldheid en geschiktheid voor diverse
bestemmingen (agrarisch, openluchtrecreatie en natuur);
- specifieke aspecten van bodemonderzoek;
- cultuurhistorische aspekten en historische geografie;
- waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer; integraal waterbeheer;
- exotoxicologische aspecten van organische stoffen, met name gewasbeschermingsmiddelen, ten behoeve van de evaluatie van milieurisico's;
- de optimalisatie van de toediening van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op
het terugdringen van emissies;
- openluchtrecratie;
- ruimtelijke aspecten van de bodembescherming;
- mogelijkheden voor remote-sensing technieken;
- methodiekontwikkeling ten behoeve van geografische informatiesystemen.
Onderzoektaken ten behoeve van de beleidsondersteuning ten aanzien van
bestemming, inrichting enbeheervan het landelijk gebied,envan bodembescherming.
Onderzoekprogramma's
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
23.
24.
108.
110.
114.
115.
119.
120.
121.
122.

Bodembiologie (IB, IBN,SC)
Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering (SC,IB)
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie (SC, IBN)
Waterbeheer (SC)
Systematische bodemkundige informatie (SC)
Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden (SC)
Landinrichting en informatievoorziening (SC)
Recreatie en toerisme (SC, IBN)
Remote sensing (SC, CABO, IBN)
GIS-onderzoek (SC)
Bos en Groeiplaatsontwikkeling (IBN,SC)
Landschapsontwikkeling (SC, IBN)
Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur (IBN,SC)
Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water (SC)
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden (CABO,SC)
Nutriëntenbelasting grond- en oppervlaktewater (SC)
Ruimtelijke planvorming (SC)
Bosbegrazing (IBN,SC)
Natuurontwikkeling (IBN, CABO,SC)
Natuurgerichte normstelling voor stoffen (IBN,SC)
Klimaatverandering, landbouw en natuur (IBN, IB,SC)
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DLO-Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL-DLO)

Adres
Mansholtlaan 12, Postbus 356, 6700 AJ Wageningen
Telefoon 08370 - 76600
Directeur Drs. A.M.K. van Beek
Doelstelling
Het aanreiken van techn(olog)ische oplossingen voor vragen voortvloeiend uit
activiteiten van onderzoek en onderwijs op het gebied van land- en tuinbouw, landinrichting, natuur en milieu, visserij, bosbouw en voedselvoorziening, alsmede de
raakvlakken van deze gebieden.
Taken
- DeTFDL dient het centrum voor tech(nolog)ische vernieuwing te zijn op het gebied
van instrumentatie, technische apparatuur, hulpmiddelen en installatiesten behoeve
van het gehele landbouwkundig onderzoek.
- De kerntaak ligt bij de innovatie van instrumentatie, dw.z.:
* het inpassen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fysica, (micro-)electronica, werktuigbouw en informatietechnologie;
* het in opdracht ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van wetenschappelijke
instrumenten en apparatuur (prototypebouw, sensorontwikkeling, robotisering,
patroonherkenning en beeldverwerking);
* de ontwikkeling, advisering en introductie van nieuwe meetmethoden.
- Overige taken zijn:
* ontwerp in opdracht en onderhoud van vaste technische en technisch-wetenschappelijke installaties;
* advisering en ondersteuning op het gebied van automatisering en informatietechnologie, datatransmissie en -communicatie;
* het aanbieden van expertise en faciliteiten voor de elektronenmicroscopie.
Programma's met een ondersteunend karakter
154. Advisering, ondersteuning en beheer Informatietechnologie MNLV (TFDL)
155. Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek
(TFDL)
172. Elektronenmicroscopie (TFDL)
173. Instrumentatie (TFDL)
174. Onderzoek en Advisering geavanceerde informatietechnologie (TFDL)
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52. Plantenveredelingsonderzoek naar kwaliteit en alternatieve gebruiksmogelijkheden van akker- en tuinbouwprodukten
55. Agrotechnologie en agribusiness
56. Agrificatie en de verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten, vetzuren en
secundaire metabolieten
57. Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen
58. Bewaarmethoden en-systemen,verpakking, houdbaarheid, kwaliteit en veiligheid
van voedsel en/of siergewassen en afgeleide produkten
60. Agrologistiek, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde beeldverwerking en
procesoptimalisatie
61. Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen m.b.v.
biochemische en microbiologische technieken en objectivering van kwaliteit
62. Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedselgewassen m.b.v. fysische technieken
63. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij
64. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij
65. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij
66. Immologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij landbouwhuisdieren
68. Veterinaire epidemiologie
69. Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga
70. Fokkerij & Biotechnologie
71. Voortplanting en Biotechnologie
73. Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal
74. Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling
75. Veevoeding en Biotechnologie
77. Kwaliteit en veiligheid van vlees
79. Mestverwerking
80. Technisch visserijonderzoek, inclusief arbeidsomstandigheden vissersschepen
82. Aquacultuuronderzoek
83. Milieugericht visserij-onderzoek
85. Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek
86. EG-en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelingsbeleid;
voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek
87. Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerend
onderzoek
88. Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensverdeling en-besteding enfinanciële positie
89. Structuurbepalende factoren en positie agrarische beroepsbevolking
90. Effecten van veranderingen in techniek en (beslissings-)omgeving voor bedrijven
en sector
91. Markt en concurrentie
93. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek in diverse produktietakken
100. Produktkwaliteit en mechanisatie
101. Arbeidsomstandigheden inde land- entuinbouw en in deverwerkende industrie
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
105. Innovatieve technologie voor de melkveehouderij (B-2000)
106. Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij (V-2000)
107. Innovatieve technologie/technieken voor de open teelten
108. Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water
109. Ontwikkelingssamenwerking bosbouw
110. Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden
112. Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking
113. Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen
114. Nutriëntenbelasting grond- en oppervlaktewater
115. Ruimtelijke planvorming
116. Gemeentelijke groenzorg en stedelijk groen
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Programma's met èen ondersteunend karakter
81.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Onderzoek visbestanden en interspecifieke relaties visserij
Advisering, ondersteuning en beheer Informatietechnologie MNLV
Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek
Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten
Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen
Registratie-en kwekersrechtonderzoek
Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van de
verschillende rassenlijstcommissies
160. Diagnostiek, Produktie en Service Gewasbescherming en Luchtverontreiniging
161. Landbouwtechniek en expertisefunctie
166. Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten
167. Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij
168. Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt
169. Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik
170. Toxicologie en Milieu
172. Elektronenmicroscopie
173. Instrumentatie
174. Onderzoek en Advisering geavanceerde informatietechnologie
175. Landbouwwiskunde en statistiek
189. Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van
land- en tuinbouwprodukten
190. Literatuurdocumentatie
191. Literatuurinformatie
192. Publicatieondersteuning
195. Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten
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