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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.
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, die betrekking hebben op een bepaald onderwerp en/of een
bepaalde discipline. Het instituut dat het grootste aandeel in een programma heeft,
fungeert alstrekkerinstituut en wijst een programmaleider aan. Voor sommige interinstitutionele programma's iseen stuurgroep (uit instituutsdirecteuren) samengesteld
die de 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 z' gekozen, dat resultaten uit het ene project direct geïntegreerd
kunnen worden in andere projecten uit het programma, zodat kennis optimaal benut
wordt. Programmaleiders zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud
van het programma. Regelmatig zullen zij een beroep moeten doen op expertise
buiten het instituut. De programmaleider brengt daarom advies uit aan de instituutsdirectie, respectievelijk destuurgroep over het aangaan van samenwerkingsverbanden
die van belang zijn voor het programma. Dit betreft samenwerking met andere
DLO-instituten maar ook met onderzoekinstellingen buiten DLO, zoals proefstations
en universiteiten.

1.2. Leeswijzer
In Deel II van het Onderzoekplan voor 1992 wordt een uitgebreid overzicht gegeven
vanalleonderzoekprogramma's (hoofdstuk 2)envande inprogrammavorm beschreven
wettelijke en ondersteunende taken (hoofdstuk 3). Bij ieder programma wordt aangegeven wie deprogrammaleider is, welk instituut het programma trekt, het aanvangsjaar engeplande eindjaar (of evaluatiejaar), een korte beschrijving vandoel en inhoud,
de planning voor 1992, een indicatie van de omvang en raakvlakken met andere
DLO-, AT-en VZ-programma's. Tenslotte wordt bij de programma's een overzicht
gegevenvandeprojecten die in 1992in uitvoering zijnof inuitvoering worden genomen.
Voor de instituutsaanduiding wordt de afkorting van het trekkerinstituut gebruikt.
Een aantal programma's worden echter door een aantal instituten gezamenlijk
uitgevoerd. Welke instituten naast het trekkerinstituut in het programma deelnemen
kan gevonden worden door de projectenlijst te bekijken.
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de projectenlijst van programma 124 (Kwaliteit van gras in
relatie tot voederopname en stikstofbenutting) dat nog 4 andere DLO-instituten bij
de uitvoering van het programma betrokken zijn.
Bijdeonderzoekprogramma's die in 1991door IBG-DLOof RIN-DLOwerden getrokken,
wordt in dit plan 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).
De eerste taak die dit half augustus 1991 operationeel geworden instituut heeft
meegekregen is het 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 de afkorting van dit nieuwe instituut te
gebruiken. De onderzoekprogamma's zijn echter nog niet de nieuw geformuleerde
onderzoekprogramma's, maar de onderzoekprogramma's waarvoor RIN-DLO en IBGDLO in 1991 de verantwoording droegen.
Door bij elk programma aan te geven met welke andere DLO-,AT-en VZ-programma's
er raakvlakken bestaan, wordt een beeld gegeven van de samenhang van het
betreffende programma met andere (onderzoek-)programma's. De programma's van
de proefstations, beschreven inonderzoekplannen die uitgegeven zijn door de directies
AT en VZ, worden aangeduid met de afkorting AT of VZ plus een volgnummer. Dit
volgnummer correspondeert met de nummering die in deze onderzoekplannen is
gevolgd.
De indicatie van de omvang omvat de inzet van medewerkers (zowel onderzoekers
als ondersteuning) die direct aan de programma's toe te rekenen is, afgerond op
een veelvoud van vijf mensjaar.
Hierin iszowel de inzet van medewerkers die bij DLO een vast dienstverband hebben
meegenomen als ook de inzet van medewerkers die op tijdelijke basis bij DLO werkzaam zijn.
Buiten beschouwing is gebleven de meer 'algemene' ondersteuning: afdelingen
financieel/materieel, personeel en informatica op de DLO-instituten, instituutsdirecties
en het centrale apparaat van DLO.
Er isin het plan nog geen rekening gehouden met de effecten van de Grote Efficiency
Operatie, Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen. In de weergegeven cijfers
zijn de effecten van deze maatregelen dan ook nog niet verwerkt.
De DLO-onderzoekprogramma's zijn in het algemeen een combinatie van toepassingsgericht en strategisch onderzoek. Onderzoek met strategisch karakter (expertiseontwikkeling) vindt plaats,om ervoor te zorgen dat kennisen kundewordt ontwikkeld
die indetoekomst leidttot nieuwe onderzoekprogramma's endiede wetenschappelijke
basis op de langere termijn op peil houdt.
Door een onderzoekprogramma te laten bestaan uit toepassingsgericht onderzoek
en strategisch onderzoek, is ook het strategische onderzoek ingekaderd in de missie
van het instituut cq. de instituten die het programma uitvoeren en zijn ook deze
onderzoekactiviteiten beheersbaar.
De projecten die voor het het overgrote deel (50 tot 100%) expertise-ontwikkeling
betreffen zijn gewaarmerkt met een asterisk.

1.3. Wijzigingen in DLO-onderzoek ten opzichte van
DLO-onderzoekplan 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 de veehouderij, 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. Tendele heeft dezetoegenomen aandacht geresulteerd
in nieuwe onderzoekprogramma's, zoals bij het stikstofonderzoek (programma's 178
en 187) en het visserij-onderzoek (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 aandeuitvoering vanbeleidsnota'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 179t/m 183 en programma 189).Verder isdoor
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 en wettelijke/dienstverlenende taken zijn volgende
programma's tot stand gekomen:
- programma 176: Resistentieveredelingsonderzoek: ontwikkeling vantoets-enselectiemethoden voor resistentie en onderzoek naar de genetische basis van resistentie;
- programma 177: Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling;
- programma 184:Reprodukietechnologisch onderzoek ter verbetering vande 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-inschattingsonderzoek bij introduktie van levende organismen
in het milieu en
- 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(Literatuurdocumenatie, 191(Literatuur-informatie) 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 ondersteunendetaken plaatsgevonden (vorigjaarzichtbaar gemaakt meteenWO-nummering),
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.
Aanbevelingen,voortvloeiend uit detoetsingvaneenaantal 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.

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 DLO werkzaam 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 de inzet van medewerkers die niet direct aan
programma's istoe te rekenen betreft in totaal ca. 700 mensjaar.
Vande bovengenoemde 2500mensjaar wordt ca.2100 mensjaar ingezet in onderzoekprogramma's; ca. 400 mensjaar wordt ingezet in wettelijke en dienstverlenende
taken.
Zoalsal eerder isvermeld, 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.

2. Onderzoekprogramma's
De volgende onderzoekprogramma's beschrijven de onderzoekinspanning van DLO
voor 1992:
Onderzoekprogramma's
1. Bodembiologie
3. Fysisch Bodembeheer
4. Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
5. Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie
6. Waterbeheer
7. Systematische bodemkundige informatie
8. Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden
9. Landinrichting en informatievoorziening
10. Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik
11. Recreatie en toerisme
12. Remote sensing
13. GIS-onderzoek
14. Bos en Groeiplaatsontwikkeling
15. Terreinbeheer
16. Bosbedrijfsvoering en -economie
17. Beheer bomen en beplantingen in steden
19. Natuurbeheer en -ontwikkeling in kustwateren
21. Evaluatie terreinbeheer
22. Beheer van dierpopulaties
23. Landschapsontwikkeling
24. Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur
25. Ontwikkeling en toepassing van moleculair-biologische technieken t.b.v.
het plantenveredelingsonderzoek
26. Overdracht van genetisch materiaal m.b.v. celbiologische technieken en
bestudering van de stabiele introduktie en expressie in het
acceptorgenoom
27. Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen t.b.v.
het plantenveredelingsonderzoek
28. Ontwikkeling van veredelingsmethoden voor de efficiënte exploitatie
van genetische variatie
29. Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen
30. Gewasfysiologie en produktkwaliteit: onderzoek naar biotische en
abiotische beperkingen voor opbrengstverhoging en produktkwaliteit
31. Onderzoek naar tolerantie voor abiotische stressfactoren, gericht op
verbetering van de opbrengststabiliteit
32. Plantenfysiologie en produktkwaliteit: Regulatie van morfogenese,
orgaangroei en veroudering bij planten
33. Bodemecologische aspecten van gewasbescherming
34. Fysiologische aspecten van gewasbescherming
35. Kwantitatieve ecologie t.b.v. gewasbescherming
36. Biologische bestrijding van plagen
37. Onkruidecologie en -beheersing: Onkruidoecologisch en herbicidenonderzoek ten behoeve van geïntegreerde onkruidbeheersing
38. Detectiemethoden gewasbescherming
39. Ecologische aspecten gewasbescherming
41. Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen
42. Resistentieveredelingsonderzoek via genetische modificatie
43. Emissiearme en veilige gewasbeschermingstechnieken
45. Substraatteelt & Fertigatie

Blz.
13
15
18
20
22
24
26
28
30
31
33
35
37
39
41
43
45
48
50
52
55
57

58
60
62
64
66
68
69
71
73
74
75
77
79
81
83
84
85
86

48. Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw: ontwikkeling van produktiesystemen met een stringente beperking van emissies van nutriënten en
biociden
49. Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosystematiek
50. Simulatie en systeemanalyse: Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve
analyse van plantaardige produktie
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 nietvoedselgewassen 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 en
financiële 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 in de land- en tuinbouw en in de verwerkende
industrie
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van
bedrijven

87
89
90
92
94
95
98
100
104

106
109
111
113
115
116
117
118
119
121
123
125
127
129
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
148
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
112.

Innovatieve technologie voor de melkveehouderij (B-2000)
Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij (V-2000)
Innovatieve technologie/technieken voor de open teelten
Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water
Ontwikkelingssamenwerking bosbouw
Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden
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
119. Bosbegrazing
120. Natuurontwikkeling
121. Natuurgerichte normstelling voor stoffen
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting
(voederkwaliteit van gras)
128. Kwaliteit van het produkt
129. Economische evaluatie van emmissie- en milieuproblematiek
130. Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig
uitgangsmateriaal
131. Ontwikkeling van resistentiemanagementsystemen met behulp van
rassen en plantaardig uitgangsmateriaal
132. Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen
133. Moleculaire biologie gewasbescherming
134. Ontwikkeling van gesloten systemen voor een duurzame, veilige en
concurrerende kastuinbouw (K-2000)
136. Luchtverontreinigingsonderzoek
138. Ontwikkelingssamenwerking planteziekten
140. Veevoeding en milieu-/mestproblematiek
141. Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en
pluimveeverwerking
142. Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. dierlijke produktie
143. Kwaliteit en veiigheid van eieren en eiprodukten
146. Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
147. Ecotoxicologische risico's
148. Resistentieveredelingsonderzoek: Resistentie tegen plaaginsecten
149. Resistentieveredelingsonderzoek: Bodempathogenen
150. Mestbehandeling op de boerderij
151. Mestbenutting
152. Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièrehuisvestingssystemen
voor leghennen
153. Toegepaste landinventarisatie en landevaluatie
176. Resistentieveredelingsonderzoek: ontwikkeling van toets- en
selectiemethoden voor resistentie en onderzoek naar de genetische
basis van resistentie
177. Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling
178. Stikstofstromen in graslandoecosystemen: onderzoek naar de stikstofhuishouding van graslandoecosystemen in relatie tot effecten op
produktie, milieu en natuurwaarden
179. Risicoanalyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen
180. Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende stoffen in voedselproduktieketens
181. Kwaliteitssystemen voor de bewaking van veiligheid en schadelijkheid
van voedselproduktieketens
182. Ontwikkeling van screeningstechnieken voor kritische parameters ten
behoeve van IKB-systemen

151
153
155
157
158
159
161
162
164
166
168
169
170
173
175
177
179
180
182
184
185
186
187
189
191
192
194
196
198
200
201
203
204
205
208
210
212

214
216

217
219
221
223
225
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183. Fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor de meting
van gezondheidsbenvloedende stoffen
184. Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit
van plantaardig uitgangsmateriaal
185. Bedrijfskunde bos-, groen-, en natuurbeheer
186. Stress en adaptatie
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
188. Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen
193. Risico-inschattingsonderzoek bij introduktie van transgene levende
organismen in het milieu
194. Onderzoek interactie visserij- en natuurfunktie Noordzee

227
229
231
233
235
238
239
241
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PROGRAMMA 1

Bodembiologie

Programmaleider

Veen, dr. J.A. van - IB-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het besef dat de bodem eerder een kwetsbaar ecosysteem ismet specifieke kenmerken,
dan een overanderlijke en onaantastbare massa, is in het laatste decennium sterk
gegroeid.
Dit kwam veel later dan de zorg die in de zestiger jaren ontstond over de kwetsbaarheid van atmosferische ecosystemen. Eerst,toen voorvallen zoals 'Lekkerkerk' en de
'Volgermeerpolder' zich voor deden en de aantasting van de bodem en zijn functies
door intensieve landbouwpraktijken duidelijk merkbaar werden, ontstond eind jaren
zeventig een algemene bezorgdheid over de bodem en het functioneren ervan.
Dit leidde tot intensivering van het bodem-ecologisch onderzoek en het bodembiologischeonderzoek in het bijzonder. Degeringe kennisvandynamiek vande populaties
van organismen in de bodem, vooral veroorzaakt door ontoereikende analysemogelijkheden, noopten tot onderzoeksinspanningen, die in de eerste plaats gericht
waren op de ontwikkeling van methoden en technieken en op kennisvermeerdering
van de mechanismen van de verschillende processen van het bodemecosysteem.
Ofschoon dit onderzoek de kennis van het functioneren van het bodem-ecosysteem
heeft verbeterd en geschikte methoden en technieken zijn ontwikkeld, ontbreekt
op verschillende terreinen van de bodembiologie nog steeds essentiële achtergrondinformatie, die noodzakelijk isom de kennis bij de verschillende problemen met
succes in de praktijk te brengen. Dit betreft gebieden van de bodembiologie, zoals
de afbraak van bodemverontreinigende stoffen, de biologische controle van bodemgebonden ziekten en plagen en plantennutriënten-huishouding. In dit programma
zalderhalve ruime aandacht geschonken worden aanfundamenteel bodem-biologisch
onderzoek inclusief methodiekontwikkeling.
Recenteontwikkelingen inde landbouw en het milieubeheer, die gekenmerkt worden
door een sterk toegenomen vraag naar alternatieven voor de gangbare intensieve
landbouw, instandhouding cq verbetering van bodem als medium voor de groei van
plantenenalsfiltervoor drinkwater enhetverwijderenvanchemischeverontreinigingen,
vragen op korte termijn praktische oplossingen waarbij de toepassing van bodembiologische kennis een belangrijke rol speelt. Het doel van het programma Bodembiologie dient derhalve te zijn: het verrichten van onderzoek naar het functioneren
van organismen in de bodem in relatie tot de kwetsbaarheid en werking van het
bodemecosysteem op basis waarvan bijdragen kunnen worden geleverd aan de
ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, aan een
verantwoord beheer van natuurgebieden en aan de preventie en het verwijderen
van bodemverontreinigingen. Het onderzoek isonderverdeeld in een vijftal gebieden
van onderzoek, nl.:
1. Algemeen bodembiologisch onderzoek.
2. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemvruchtbaarheid.
3. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot gewasbescherming.
4. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot natuurbeheer.
5. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemverontreiniging.

Planning

Voortzetting vanhet programma op hoofdlijnen zoalsisaangegeven inde programmabeschrijving en de bijzondere activiteiten (Informatie Bulletin, site-visits).
Aandachtspunten in het onderzoek zijn onder meer de ontwikkeling c q . verbetering
van detectietechnieken van organismen en hun activiteit in de bodem, verdergaande
toepassing van moleculair-biologische en wiskundige methodologiën in het bodembiologisch onderzoek, biologische aspectenvanstofstromen interrestrischeecosystemen,
mycologisch onderzoek en ecotoxicologie.
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Eventuele voorbereiding voor ontwikkeling van een nieuw programma mogelijk in
relatie tot een vervolg Speerpunt Programma Bodemonderzoek.
Andere rel.
Programma's

3, 4, 5, 30, 33, 121,122, 133, 146, 147, 178, 187, 188

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

*415
*420

*421
*423
*424
*426
*469
*1050
473
7102

Versnelde afbraak van bestrijdingsmiddelen (IB, G. Lebbink)
Microbiologische aspecten van de invloed van de associatie van
regenwormen en microörganismen (IB, E.H. Nijhuis)
Regulatie van microbiële aktiviteit in de rhizospheer (IB, P. Kuikman)
Ecologie van geïntroduceerde bacteriën in de bodem (IB,J.D.van Elsas)
Overdracht en stabiliteit van genetisch materiaal (IB, E. Smit)
Processtudies van biologische koolstof- en stikstof (IB, H.G. van Faassen)
Populatiedynamica vandebelangrijkste begrazersvan bacterin enschimmels
(IB, M. Vreeken)
Trofische interacties in de bodem (IB, P.C. de Ruiter)
Karakterisering leefmilieu bodemorganismen (SC,Schoute)
Anal.bodemecoyst. gangbare en geïnt.landbouw (SC, Kooistra)

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, isop het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar. In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,
bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
Invloed van zware metalen op microbiologische bodemprocessen
(IBN, A. Plette)
*0170006 Speciatie van zware metalen (IBN,A. Plette) 125 Regenwormen als
biologische graadmeter van bodemverontreiniging en de accumulatie van
bodembelastende stoffen (IBN,W. Ma)
1250001 Structuur-activiteitsrelaties vanstoffen indebodem en toxiciteit/accumulatie
in regenwormen (IBN,W. Ma)
1250002 Onderzoek naar de speciatie van zware metalen in relatie tot beschikbaarheid voor regenwormen (IBN,W. Ma)
227
Distributie en transport van zware metalen en organische microverontreinigingen in terrestrische voedselketens (IBN,W. Ma)
2275003 Het vaststellen van de daadwerkelijke belasting van dassen met PCB's en
zware metalen (IBN,W. Ma)
*299
Oriënterend onderzoek naar de experimentele manipuleerbaarheid van
bodemmicrofauna (IBN, M.P. Janssen)
*2990001 De invloed van protozoën op de nutriëntenturnover van natuurlijke
bodems (M.P.Janssen)
3454007 Doorgifte en effecten van cadmium en zink in de voedselketen: bodemregenworm-mol (IBN, P.E.T. Douben)
*017
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PROGRAMMA 3

Fysisch bodembeheer

Programmaleider

Wijk, dr. A.L.M, van - SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het programma richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van maatregelen
en beheerswijzen voor intacthouding (c.q.verbetering) van het fysisch bodemmilieu
in relatie tot bodemfuncties ten behoeve van landbouw, water- en milieu- en
natuurbeheer. Dit krijgt gestalte door middel van laboratorium- en veldonderzoek,
alsmede modelontwikkeling voor fysische procesbeschrijving in de bodem.
Het programma moet resulteren in oplossingsmogelijkheden op het gebied van
bodemconservering, bodemverdichting, bodemverlies door erosie en oxydatie van
organische stof, en t.a.v. fysische aspecten op het gebied van bodemverontreiniging
en -sanering. Water-, gas- en warmtehuishouding worden bestudeerd in samenhang
met de structuur van de bodem. Erworden criteria ontwikkeld voor het optimaal
functioneren van de bodem in realtie tot diverse bodemfuncties. Onderzocht wordt
het gedrag van bodems onder invloed van dynamische belastingen. In samenhang
hiermee worden berijdings- en grondbewerkingssystemen ontwikkeld die met inachtneming van het bedrijfsrendement optimale condities voor gewasgroei mogelijk
maken. De invloed van het fysisch bodemmilieu op het functioneren van bodemecosystemen in relatie tot geïntegreerde plantaardige produktie wordt bestudeerd.
Binnen het programma Fysisch Bodembeheer, dat wordt uitgevoerd door SC-DLO,
IB-DLO en IMAG-DLO zijn 3 hoofdthema's te onderscheiden:
1. Ontwikkeling/automatisering bodemfysische meetmethoden;
2. Fysische en mechanische processen in de bodem;
3. Fysische bodemdegradatie.

Planning

Thema 1:
Ten behoeve van verzameling van fysische data, toe te passen in modellen en studies
in bodem-, water- en milieubeheer, wordt voortgegaan met ontwikkeling en automatisering van bodemfysische meetmethoden en sensoren voor laboratorium en
veldtoepassing. Voor meting van vochtgehalten en nutriëntenbalansen in de bodem,
wordt time domain reflectrometry (TDR) operationeel gemaakt voor toepassing in
zowel laboratorium- alsveldmeetopstellingen.Verzamelde bodemfysische data worden
ingevoerd in het bodemkundig informatie systeem (BIS) en tevens opgeslagen in
een bodemfysische database (Staring-reeks), welke ten behoeve van diverse regionale
studies wordt gebruikt om tot bodemfysische schematisaties op gebiedsniveau te
komen. Aan diverse projecten wordt bijgedragen door toepassing van fysische waarnemings- en analysetechnieken m.b.v. scanning-electronenmicroscopie (SEM) voor
analyse en interpretatie van ruimtelijke verdeling van stoffen in de bodem. Het AIOonderzoek naar toepassingsmogelijkheden van beeldvormende radio-diagnostische
scanningstechnieken (CT,NMR) en 3-dimensionale analysemethoden t.b.v. onderzoek
naar de relatie tussen bodemmorfologie/structuur entransportprocessen inde bodem,
gaat het tweede jaar in.
Thema 2:
Tervergroting van de kennis van het gedrag van water en stoffen in de bodem, wordt
lopend onderzoek naar heterogeen transport in waterafstotende gronden uitgebreid
met onderzoek op veldschaal naar preferente stroming in zwellende en krimpende
gronden (komklei). Daarnaast wordt gewerkt aan modellen voor transportprocessen
in en mechanisch gedrag van de bodem, in relatie tot het functioneren van wortelsystemen en bodemflora en -fauna. Ook zijn uitspoeling van nutriënten, met name
stikstof, en de modellering daarvan onder akkerbouw en grasland teeltsystemen
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onderwerp van studie. Gewerkt wordt aan modellen en meetmethoden voor het
verkrijgen van meer inzicht in de betekenis van de ruimtelijke variabiliteit van de
bodemaeratietoestand in stikstof- en koolstofcycli. Zo mogelijk zal aandacht worden
gegeven aan fysische aspecten van ontsmetting van grond met stoom.
Thema 3:
Binnen het thema fysische bodemdegradatie richt zich het onderzoek op de volgende
aspecten:
- zakking van veengronden en de ontwikkeling van een model voor voorspelling
van verlies van organische stof als gevolg van oxidatie van veen in samenhang met
peilregime in veenweidegebieden;
- beheersing van bodemdichtheid/-structuur. Verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een model ter voorspelling van de bodemconditie bij berijding van land
met verschillende wieluitrustihgen/berijdingssystemen. Binnen het project naar de
optimalisering van wieluitrusting op grasland wordt het onderzoek naar de relatie
bodemconditie - grasproduktie afgerond. Ten behoeve van het mestbeleid, met
name i.r.t. uitrijverbod en de weidevogelproblematiek in het voorjaar, speelt de
haalbaarheid vanen het aantalwerkbare dagenvoor emissiearme mestaanwendingstechnieken een cruciale rol. Met name is daarbij de berijdbaarheid van grasland
op slappe veen- en kleigronden van belang. Via berijdbaarheidsproeven zullen
criteria voor verschillende aanwendings/berijdingssystemen worden afgeleid, ondersteund met voorspellingen over tijdstip en aantal werkbare dagen in een bepaalde
periode. Ter ondersteuning van dit onder zoek wordt het complex gedrag van
onverzadigde grond onder dynamische belasting bestudeerd,worden drukverdelingen
in het contactvlak band-grond gemeten, wordt verder gewerkt aan de bepaling
van bodemmechanische toestandsdiagrammen en het kennissysteem voor keuze
van landbouwbanden verder uitgebouwd. Ook zal een evaluatie van veeljarige
veldproeven plaatsvinden betreffende het effect van losmakende en verdichtende
processen op de bodemstructuur en van de kwaliteit van het zaaibed en bodemstructuur tijdens het groeiseizoen;
- bodemerosie door water. Onderzocht worden de effectiviteit van erosiebeperkende
maatregelen in enkele stroomgebieden in Zuid Limburg, waarbij vooral aandacht
gegeven wordt aan bodemfysische/hydrologische processen, die aan erosie ten
grondslag liggen. Bodemerosie door wind. Het gebruik van GFT-compost als middel
voor bestrijding van winderosie wordt onderzocht. Verder wordt bijgedragen aan
het winderosiebestrijdingsproject van de LUvakgroep Tropische Cultuurtechniek.
Andere rel.
Programma's

1, 4, 7, 8, 43, 45, 107, 108, 114, 151

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

Thema 1
*423
*439
*440
*442
*473
*474/475
476
*477
*7080

Methodeontwikkeling bodemstructuuronderzoek (SC, Schoute)
Automatiseren metingen en bepalingsmethoden (SC, Halbertsma)
Ontwikkelen bodemfysische bepalingsmethoden (SC, Halbertsma)
Reginale bodemfysische puntinformatie (SC,Wosten)
Fysische meetmethoden (IB,J.A. de Vos)
Toepassing fysische analyse van stoffen Bisdom (SC,A.S.L.P.Vos)
Vervaardigen slijpplaten ISRIC(SC, Schreiber)
Methoden beeldanalyse (SC, Schoonderbeek)
Preparatietechnieken slijpplaten (SC, Schoute)

Thema 2
*337
Oorzaken verspreiding preferent transport (SC, Dekker)
338
Samenhang bodemf. en morf.bodemkenmerken (SC, Dekker)
*359
Transport van opgeloste stoffen (SC, Ritsema)
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*17111
BOFY1
*425
*472
*482
*489

Thema 3
*429
*430
*431
470
*476

*481
6168
10.1.50
10.4.70
*17104
*17109

Sim.fys.proc. zwellende/krimpende gronden (SC,Bronswijk)
Fys./chem.proc.kattekleipr. Europa (SC, Bronswijk)
Continuüm mechanica (IB, P.A.C. Raats)
Theorie van structuurvorming bij perforatie van grond door wortels en
bodemdieren (IB, P.A.C. Raats)
Monitoring van bodemfysisch en meteorologische toestanden; simulatie
van transport van water en opgeloste stoffen (IB,J.A. de Vos)
Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone van conventionele
en 'low input' teeltsystemen, voor lokaties met een ondiepe, fluctuerende
grondwaterspiegel (IB,J.A. de Vos)

Mechanisch gedrag onverzadigde gronden (SC,V.d.Akker)
Modelontwikkeling bodemverdichting (SC,V.d.Akker)
Effect dyn.bodembelasting onder veldcondities (SC,V.d.Akker)
Evaluatie van het effect van losmakende en verdichtende processen op de
bodemstructuur (IB, C.van Ouwerkerk)
Mechanica van winderosie gericht op het voorkomen van schade aan
gewassen, degradatie van de bodem en overlast in de omgeving (IB,
P.A.C. Raats)
De kwaliteit van het zaaibed en de bodemstructuur in het groeiseizoen
(IB, C. van Ouwerkerk)
Erosienormeringsonderzoek Limburg (SC, Ritsema)
Mechanisatie-aspecten fysisch bodembeheer (IMAG, G. Vermeulen)
Optimalisering wieluitrusting op grasland (IMAG/SC/PR/LU/GB,W.B.M.Arts)
Zakking van veengrond door diepe ontwatering (SC,V.d.Akker)
Oxidatieverliezen veengronden (SC, Bakker)
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PROGRAMMA 4

Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering

Programmaleider

Rijtema, dr. P.E. - SC-DLO en Salomons, dr. W. - IB-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het handhaven c.q. verbeteren van de kwaliteit van de bodem en het grondwater in
het landelijk gebied.
Het programma is onderverdeeld in drie nauw samenhangende deelgebieden.
Bodemverontreiniging
Hetverrichten van onderzoek naar voorkomen, gedrag en mobiliteit van anorganische
en organische stoffen in de bodem. Het ontwikkelen van modellen, waarmee de
verspreiding van stoffen in de bodem en het grondwater kan worden gesimuleerd
op regionale schaal. Het ontwikkelen van criteria en normen voor het beoordelen van
de bodemkwaliteit, gedifferentieerd naar bodemtype, hydrologie en bodemgebruik
(teeltsystemen).
Bodembescherming
Het verrichten van onderzoek naar (de effectiviteit van) maatregelen ter bescherming
van de kwaliteit van bodem en grondwater in het landelijk gebied. Het aangeven
van milieurisico's van de emissievan meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar bodem,
water en lucht. Het ontwikkelen van modellen om effecten van bodembeschermingsmaatregelen op regionale schaal te voorspellen. Het onderbouwen van de wet- en
regelgeving op het gebied van bodembescherming.
Bodemsanering
Het verrichten van onderzoek naar de milieurisico's van verontreinigde bodemlocaties
in verband met (her-)gebruik van deze locaties. Onderzoek naar maatregelen om de
emissie van stoffen vanuit locale verontreinigingsbronnen in het landelijk gebied te
beperken. Onderzoek naar methoden om vervuilde grond biologisch te reinigen en
ontwikkeling vancriteria voor hergebruik vandeze grond.Ontwikkeling van methoden
en modellen voor de milieu-effectrapportage.
Veel methodisch onderzoek naar processen en analyse-technieken is al of niet
gemodificeerd ook toepasbaar in andere programma's. Procesparameters die in dit
programma worden verkregen, dienen tevens als ondersteuning in regionale milieueffectstudies naar de belasting van grondwater en oppervlaktewater.

Planning

Planning wat het SC-aandeel in het programma betreft:
Voortzetting van het onderzoek naar kritische zuurdepositie-niveaus en de evaluatie
van beleidsmaatregelen ter bestrijding van de verzuring. Dit gebeurt zowel voor
Nederland alsvoor Europa. Beide projecten dienen in de loop van 1994tot afsluitende
resultaten te komen. In 1992 zullen voor Nederland en Europa op basis van de dan
beschikbare gegevens voorlopige 'Critical Load' kaarten beschikbaar komen. In het
kader van het onderzoek naar effectgerichte maatregelen zal het onderzoek naar
effecten van bekalking in bossen op de zuur- en nutriëntenhuishouding in 1992 in
een afrondende fase komen.
Het onderzoek naar de optimalisatie van de biologische reiniging van verontreinigde
gronden via de landfaseringsmethode en voor in situ reiniging wordt voortgezet. In
1992zal het onderzoek naar debiologische reiniging van met gechloreerde koolwaterstoffen worden afgerond, terwijl het biologisch reinigingsonderzoek naar PAK's zal
worden gestart.
Indit programma komen enkele kleinere projecten voor ten behoeve vande algemene
ondersteuning van het milieu-onderzoek. Deze activiteien worden voortgezet ter
ondersteuning van andere programma's.
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Planning wat het IB-aandeel in het programma betreft:
In 1992 wordt het onderzoek naar speciatie van metalen in bodemvocht afgerond
met een model dat de interactie tussen metaalspecies in oplossing met de vaste
bodemdeeltjes beschrijft. Het onderzoek naar de bodemoplossing zal zich verder
concentreren op het beschrijven en modelleren vande macro-chemische samenstelling.
Dit fundamentele onderzoek levert toe aan de meer toegepaste projecten over
mobiliteit van fosfaat en kalium. De inspanningen op het gebied van laboratoriumerkenning worden geïntensiveerd in 1992. Op beleidsgebied concentreren de werkzaamheden zich op deelname aan ministrile en landelijke commissies.
Andere rel.
Programma's

5, 6, 8, 114, 147

Indicatie
Omvang

25 mensjaar

Projecten

*433

*435
*438
*1009
*1039
*153
294
444
*445
452
2178
4841
7075
7113
7156
7160
7175
7189
*7193
7199
7209
7212
*7213
7238
7240
7241
7257
*12507
13801
15507
15508
15513
BOC06
BONA12
*MICH2
MICH3

Experimentele bestudering van de samenstelling van bodemvocht in de
onverzadigde zone in bemeste en onbemeste bodemsystemen (IB,
D.L.R. Hesterberg)
Speciatie van zware metalen in bodemvocht gedurende het seizoen en als
gevolg van landbouwkundige ingrepen (IB, P.del Castilho)
Fysisch chemische meetmethoden (IB,W.J. Chardon)
Het opzetten van een kwaliteitsborgingssysteem en het verwerven van
laboratoriumerkenning (IB,A. Groneman)
Beleid ten aanzien van normen voor zware-metalen gehalten in de grond
(IB, K.W. Smilde)
Pyrietbepaling in veengronden (SC, Breeuwsma)
Referentiewaarden zware metalen (SC, Breeuwsma)
Normalisatie meetmethoden (SC, Harmsen)
Kinetiek adsorptie/desorptie processen (SC, Harmsen)
Werkgroep P-modellering (SC, Schoumans)
Boorgruis eindafdekking stortplaats Wijster (SC,Boels)
Dioxine Lickebaertpolder (SC, Scholten)
Eff. zure depositie vitaliteit Ned. bossen (SC,W.de Vries)
Dataverz.evaluatie en toep. bodemverz.model (SC,W.de Vries)
Kritische depositieniveau's Europa (SC,W.de Vries)
Kritische depositieniveau's Nederland (SC,W.de Vries)
Bodemverzuringsonderzoek in bossen (SC,W.de Vries)
MER Spinder (SC, Boels)
Monsterneming grondwater (SC, Harmsen)
Lab-onderzoek rijpingsparameters (SC, Boels)
Verwering en verzuring bosgronden nw Europa (SC, Schoute)
Kaart met uitrijbeperkingen voor Nederland (SC, Kleijer)
Monsternemingstrategie (SC, Harmsen)
Lok. verspreiding stoffen uit lokale bronnen (SC, Boels)
Verfijning bodemverzuringsmodel (SC,W.de Vries)
Depositie en bodemsamenstelling (SC,W.de Vries)
Monitoring bodemverzuring in bossen (SC,W.de Vries)
Ontw. chem. analysemethoden waterkwaliteit (SC, Harmsen)
Grondwaterkwaliteitsmodellen (SC, Roest)
Biologische verontreiniging vervuilde grond (SC, Harmsen)
Effecten wateraanvoer natuurgebieden (SC, Roest)
Toepasbaarheid biol.grondreinigingstechnieken (SC, Harmsen)
Gevolgen mestbeleid op weidebedrijven (SC, Boels)
Monitoring bodemverzuring bossen (SC, De Vries)
Kwaliteitssysteem (SC, Harmsen)
Extensieve landfarming (SC, Harmsen)

19

PROGRAMMA 5

Bestrijdingsmiddelen in bodem en water; aquatische ecotoxicologie

Programmaleider

Leistra, dr.ir. M. - SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Planning

Het beleid ten aanzien van de toelating entoepassing van bestrijdingsmiddelen dient
onderbouwd te worden door wetenschappelijk onderzoek. De nadruk van dit programmavaltenerzijdsopdelotgevallen vanbestrijdingsmiddelen inbodem, grondwater
enoppervlaktewater. Anderzijds worden vooral deeffecten vande middelen op waterorganismen bestudeerd. De persistentie in bodem en water wordt bestudeerd in
verband met dewerkingsduur en deduur van deeffecten op niet-doelwit organismen.
De vorming van omzettingsprodukten wordt gevolgd en aandacht wordt besteed
aan de betekenis er van. De adsorptie- en transportverschijnselen worden bestudeerd
in verband met de dynamiek van de blootstelling van de organismen in bodem en
water. Decombinatie van persistentie- en transporteigenschappen zijn bepalend voor
de risico's van emissie vanaf de plaats van toedienen en van transport over grotere
afstanden. Inverband met de drinkwatervoorziening wordt speciale aandacht besteed
aan de mate van uitspoelen van bestrijdingsmiddelresiduen naar het grondwater en
aande lotgevallen in degrondwaterzone. Door degrote verscheidenheid aan middelen
en toepassingssituaties speelt het ontwikkelen van rekenmodellen en het toepassen
ervan bij schatting en voorspelling een grote rol.
Gestandaardiseerde laboratoriumtoetsen voor de effecten van bestrijdingsmiddelen
op waterorganismen moeten een zekere mate van voorspelling opleveren van de
effecten in het veld. De relatie tussen effecten in het en die onder (semi-)praktijkomstandigheden wordt daarom in detail bestudeerd.
Eerste vereisten zijn het op adequate wijze beschrijven van de blootstelling en het
doorgronden van de blootstelling-effect relaties. Zowel de invloed van bestrijdingsmiddelen op soorten als op de samenstelling en het functioneren van levensgemeenschappen worden bestudeerd.
Voortgegaan wordt met de opwerking van monsters uit het proefsloten onderzoek
uit de periode 1990 en 1991.Dit betreft de analyse van chloorpyrifos, nutriënten en
diverse elementen in water, waterbodem en biota. Fytoplankton, zoöplankton en
macro-evertebraten worden gedetermineerd. De resultaten van de fysisch-chemische
metingen (chloorpyrifos, redoxpotentiaal, nutriënten,TOC,DOC,geleidingsvermogen,
alkaliniteit, lichtdoorlating, data meteostation) in de afzonderlijke compartimenten,
en biologische metingen (fyto-plankton, zooplankton, perifyton, macrofyten, macroevertebraten, émergente insecten,vissen,salamander; zuurstof-huishouding) worden
statistisch verwerkt.
Voortgegaan wordt met het mathematische modelleren van de lotgevallen van
bestrijdingsmiddelen in (micro-)ecosystemen; de resultaten worden gevalideerd met
behulp van de meetresultaten uit het onderzoek in de proefsloten.
Het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen voor
vissenzalworden afgerond met eenbeschrijving vande relatietussen fysisch-chemische
eigenschappen van bestrijdingsmiddelen en de biologische beschikbaarheid ervan,
alsmede hetvaststellenvande relatietussenbiologische beschikbaarheid en vistoxiciteit.
De relatie tussen toxiciteit in het laboratorium (vissen blootgesteld aan een in de
tijd constante concentratie) en in het veld (blootstelling aan in de tijd wisselende
concentraties) wordt onderzocht via schatting van het interne residu. Het hiervoor
benodigde toxicokinetisch onderzoek met vis wordt voortgezet.
Het experiment met chloorpyrifos in het alg-Daphnia-decomposer micro-ecosysteem
zal worden herhaald teneinde een verklaring te vinden voor niet reproduceerbare
resultaten uit eerder uitgevoerde experimenten.
Hettoetsen van het rekenmodel PESTLAvoor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen
uit de bodem naar het bovenste grondwater via veldstudie wordt voortgezet.
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Desimulatie van complicaties intransport en omzetting in de bodem wordt verbeterd.
De modellering van de lotgevallen van residuen in de grondwaterzone wordt
geïntensiveerd en de bijbehorende basisgegevens worden gemeten met verbeterde
opstellingen.
Het kwantificeren van de milieubezwaren van uiteenlopende bestrijdingsmiddelen
in het kader van de ontwikkeling van geïntegreerde teeltsystemen (fruitteelt,
bloembollenteelt, akkerbouw) met minimale emissies wordt voortgezet.
Andere rel.
Programma's

1, 4, 6, 147, AT4

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*446
2168
7135
*7139
7138
7140
7172
7176
7254
REMI21

Modellen bestrijdingsmiddelen (SC, Leistra)
Verspreiding bestr.middelen Drentsche Aa (SC, Smelt)
Bestrijdingsmiddel-residuen in grondwaterzone (SC, Smelt)
Bestrijdingsmiddelen in boven- en ondergrond (SC, Boesten)
Versnelde omzetting nematiciden in de bodem (SC, Smelt)
Bestr.middelen in 2 hydroculturen glastuinbouw (SC, Houx)
Uitspoeling bestrijdingsmiddelen fruitteelt (SC, Leistra)
Carbo-flo (SC, Rijtema)
Emissie bestrijdingsmiddelen en nutriënten bollenteelt (SC, Rijtema)
Slootbox model bestrijdingsmiddelen (SC, Groenendyk)

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, isop het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar. In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,
bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
048
*309
*310
378

Onderzoek naar de neveneffecten van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen in water (IBN, K. Kersting)
Zuurstofhuishouding in een proefsloot (IBN, K. Kersting)
Onderzoek naar effecten van bestrijdingsmiddelen op een aquatisch
micro-ecosysteem (IBN, K. Kersting)
De invloed van eutrofiëring en toxische belasting op de samenstelling en
abundanties van macro-evertebraten (met name oligochaeten) in proefsloten
(IBN, P.F.M. Verdonschot)
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PROGRAMMA 6

Waterbeheer

Programmaleider

Hoeks, dr. J. -SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

In het verleden was het waterbeheer in Nederland vrijwel uitsluitend gericht op de
rol van water als produktiefactor voor de landbouw en de drinkwatervoorziening.
Het besef is echter gegroeid dat in het landelijk gebied, naast de landbouw, vele
andere functies afhankelijk zijn van het voorkomende grond- en oppervlaktewater.
Voor een goed waterbeheer is het noodzakelijk om rekening te houden met de interacties tussen de verschillende functies en met de randvoorwaarden die deze functies
stellen ten aanzien van waterkwantiteit en -kwaliteit.
In het kader van het programma Waterbeheer hebben deze ontwikkelingen geleid
tot de volgende wijzigingen in het waterhuishoudkundig onderzoek bij het Staring
Centrum:
- versterking van het onderzoek met betrekking tot integraal waterbeheer, waarbij
de watersysteembenadering centraal staat;
- verbreding van het onderzoek naar de waterhuishouding van natuurgebieden en
bossen;
- meer aandacht voor het transport van meststoffen en residuen van bestrijdingsmiddelen in de bodem en de effecten voor grond- en oppervlaktewater;
- behalve aandacht voor ontwerp en inrichting van waterbeheersingsplannen meer
aandacht voor het operationele beheer;
- een versterkte ontwikkeling van beschrijvend naar verklarend en voorspellend
onderzoek.
Het onderzoeksprogramma Waterbeheer omvat de deelterreinen agrohydrologie,
geohydrologie, regionale waterhuishouding en integraal waterbeheer.

Planning

Het onderzoek richt zichop deontwikkeling vaneenadequaat modelinstrumentarium,
dat is aangepast aan de schaal waarop de effecten moeten worden vastgesteld,
rekening houdend met ruimtelijke variaties in landgebruik, bodemeigenschappen
en hydrologische condities. De interactie tussen grond- en oppervlaktewater wordt
nader onderzocht vanwege het belang voor het regionale waterbeheer.
De hydrologische modellen zullen worden gebruikt in toepassingsgerichte regionale
studies betreffende de regeneratie van hoogvenen, de natuurontwikkeling in een
beekdallandschap en de emissie van nutrinten en bestrijdingsmiddelen op regionale
schaal (in samenhang met de programma's 4-SC, 5-SC, 114-SCen 120-IBN). Het onderzoek naar de waterhuishouding van bos- en natuurterreinen wordt geïntensiveerd,
waarbij ook hetaspectverdroging meer aandachtzal krijgen.Het verdrogingsonderzoek
richt zich met name op de oorzaken van grondwaterstandsdaling en de effecten van
anti-verdrogingsmaatregelen,waarbij informatie overbodemtypen, grondwatertrappen
en groeiplaatseisen wordt ontleend aan de programma's 7-SC, 14-IBN en 153-SC.

Andere rel.
Programma's

4, 5, 12, 14, 108, 114, 120, 153, AT4,AT8

Indicatie
Omvang

25 mensjaar

Projecten

*461
468
2176
2179

Ontwikkelen hydrologische modellen (SC, Kabat)
Hydrologie en grondwatertrap (SC, Pomper)
Modelstudie waterhuishouding Fochteloerveen (SC, Steenvoorden)
Stroombanen Roden Norg (SC, Wit)
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2710
3316
4846
5812
6163
7186
7215
7239
7251
10036
*10037
10039
15010
15011
18106
32301
42102
73003
73004
*73006
*74020
*74021
75007
75008
*76021
*76022
*76024
*76026
77001
79038
*AGR09
*AGR012
AGR013
*REWA1
REWA4
*GEHY1
INWA3
INWA4
INWA5

Bewerking meetgegevens Twenthekanalen (SC, Wit)
Optimaliseren peilbeheer (SC,Van Bakel)
Onderzoek relatie gietwaterkwaliteit drainagewater glastuinbouw (SC,
Hamaker)
Ontgronding kalksteenfabriek Hoogdonk (SC, Wit)
Hydrologisch onderzoek Tuspeel en Heelderpeel (SC, Wit)
ICI project (SC, Kabat)
CILO-project (SC, Kabat)
Verdrogingsonderzoek (SC, Hoeks)
IRSELCAD (SC, L. Jansen)
Toepassing niet-lineaire programmering regionaal waterbeheer (SC,Van
Walsum)
Relatie tussen oppervlakte- en grondwater Drenthe (SC, Wit)
Beleidsondersteuning waterbeheer Groote Peel (SC,Van Walsum)
Recirculatie substraatteelten (SC, Hamaker)
Oppervlaktewater gietwaterbr. tuinbouw Delfland (SC, Hamaker)
Groei en productiemodellen bloembolgewassen (SC, Kabat)
Methoden economische analyse regionale waterhuishouding (SC,Vreke)
Gebruik restwarmte bodem vollegrondstuinbouw (SC, Kabat)
Geohydrologisch onderzoek waterbeheersingsplannen (SC, Wit)
Laboratoriumbepaling doorlatendheid (SC, Wit)
Bepaling hydr. eigenschappen drainagematerialen (SC, Stuyt)
Invloed veget. stromingsweerstand open leidingen (SC, Querner)
Beheer en onderhoud waterlopen (SC, Querner)
Dynamiek en nutriënten potplanten (SC, Kabat)
Ruimtelijke spreiding planttranspiratie (SC, Hamaker)
Watervoorziening i.r.t. gewasproductie (SC, Kabat)
Wateropname en grasgroei (SC, Kabat)
Verdamping kale grond en gewas (SC, Kabat)
Verdamping van bossen (SC, Kabat)
Bedrijfsbegeleidingssysteem tbv beregening (SC, Kabat)
Hydrologie rondom Zoommeer (SC, Wit)
Parametrisatie modelleringsprocessen (SC, Kabat)
Hydrologie bossen en natuurlijke vegetaties (SC, Kabat)
Effecten waterbeheer op landgebruik (SC,V.d.Broek)
Kwantificering betrouwbaarheid regionale modellen (SC, Stuyt)
Verbetering en operationalisering modellen (SC, Querner)
Relatie grondwater-oppervlaktewater (SC, Wit)
Watersystemen (RPD) (SC, Steenvoorden)
Optimaliseren peilbeheer SWW/SWAGRAM (SC,Van Walsum)
Roer en Overmaas (SC,Ten Cate)
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PROGRAMMA 7

Systematische bodemkundige informatie (SBI)

Programmaleider

Rosing, ing. H. - SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Vanuit de taakstelling van het Staring Centrum en lettend op de zeer concrete maatschappelijke behoefte aan actuele, kwantitatieve en landsdekkende bodemkundige
informatie richt de aandacht binnen het programma Systematische Bodemkundige
Informatie zich de komende jaren op:
- ontwikkeling Bodemkundig Informatie Systeem (BIS): kwantitatieve analyse van
gegevens, verzameling van ontbrekende gegevens, combinatie en integratie met
andere geografische databestanden;
- een statistisch betrouwbare beschrijving van de ruimtelijke variabiliteit binnen
landelijk voorkomende kaarteenheden ('upgrading');
- ontwikkeling vaneen nieuwe dynamische classificatievoor de ruimtelijke en temporele
variabiliteit van het freatisch grondwater (aanpassing/vervanging huidige grondwater-trappenindeling);
- verdrogingsonderzoek;
- ontwikkeling van functionele criteria;
- vaststelling regionale omvang van verdroging;
- actualisering van verouderde grondwatertrappeninformatie;
- de afronding van de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50.000;
- evaluatie van geschiktheden en kwetsbaarheden ten aanzien van de verschillende
functies van het landelijk gebied via kennismontage of kortlopend onderzoek, o.a.
ten behoeve van beleidsadvisering en -ondersteuning.
De bodemkundige informatie die in dit programma wordt verzameld, vindt haar
toepassing t.b.v. methodiekontwikkeling (programma's 3-SC, 4-SC/IB, 8-SC) en t.b.v.
een breed spectrum van regionale studies (programma's 4-SC/IB, 6-SC, 9-SC, 14-IBN,
23-SC, 114-SC, 115-SC).
Het programma maakt gebruik van resultaten die verkregen zijn in de programma's
3-SC, 8-SC, 12-SCen 13-SC.

Planning

Onderzoek naar statistisch betrouwbare informatie van de ruimtelijke variabiliteit
vankaarteenheden (upgrading).Ontwikkelen vaneensnellemethodeomde regionale
omvang vanveranderingen inde grondwaterhuishouding vastte stellen (bureaustudie
actualiseringsonderzoek).
Onderzoek naar de haalbaarheid van een deterministische modellering van regionale
grondwaterfluctuaties. Onderzoek naar regionale differentiatie en schematisatie van
bodemkenmerken in het BISvoor het bodembeschermingsonderzoek (met name
fosfaat- en nitraatproblematiek).
Onderzoek toepassing GIS-technieken voor bewerking van BIS-gegevensvoor uiteenlopende onderzoeksvragen.
Beheer en ontwikkeling 'on-line' grondwaterstanden archief IGG/TNO.
Publicatie laatstetoelichtingen bij de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (afronding
1e opname).

Andere rel.
Programma's

3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 23, 114, 153

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

218
369

Digitaliseren gedrukte bodemkaart 1 : 50 000 (SC, De Jonge)
Landelijke stambuisinventarisatie (SC,Van Holst)
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* 386
460
7255
50144
50191
50212
50243
50420
50473
*51322
51604
*SBI1
*SBI2
*SBI7
SBI8
SBI11
SBI12

Landelijke steekproef beekeerdgronden (SC,Visschers)
Regionalisering BIS-gegevens (SC, Leeters)
Bosdoeltypenkaart 7 provincies (SC, F.de Vries)
Bodemkaart 1 : 50 000 Medemblik/Staveren (SC, Eilander)
Bodemkaart 1 : 50 000 Alkmaar-west (SC, Eilander)
Bodemkaart 1 : 50 000 Zwolle oost (SC, Kuijer)
Bodemkaart 1 : 50 000 Zandvoort/Amsterdam west (SC, Rosing)
Bodemkaart 1 : 50 000 Zierikzee west en oost (SC, Pleijter)
Bodemkaart 1 : 50 000 Cadzand Middelburg (SC, Pleijter)
Herziening Bodemkaart 1 : 50 000 Amersfoort (SC,Van het Loo)
Herziening bodemkaart 1 : 50 000 Peer Sittard (SC, Rosing)
Grondwaterstand karakt. gediff. (SC,Van Holst)
Landelijke steekproef kaarteenheden (SC,Visschers)
Actualisering bodemkaart 1 : 50 000 (SC,Van Holst)
Schematisering BIS-gegevens nitraatonderzoek (SC, De Groot)
Ontwikkelen databank voor karteringen (SC, Leeters)
Opzet dataverzameling plan/bemonsteringsstrategie (SC, F.de Vries)
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PROGRAMMA 8

Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden

Programmaleider

Gruijter, dr.ir. JJ. de - SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Landinventarisatiemethoden
De behoefte aan kwantitatieve gegevens over bodemvariabelen en de betrouwbaarheid van bodemkaarten is sterk gestegen door het toenemend gebruik van bodemkaarten bij bodem- en grondwaterbeschermingsonderzoek. Om in bovengenoemde
behoefte te voorzien dienen nieuwe inventarisatiemethoden ontwikkeld te worden
die meer kwantitatieve informatie over de ruimtelijke verbreiding van bodemvariabelen
opleveren. Het onderzoek op dit gebied zal zich in de komende jaren daarbij vooral
richten op onderzoek naar bemonsteringsstrategiëen, nieuwe classificatietechnieken
en nieuwe interpolatietechnieken.
Landevaluatiemethoden
Het landevaluatieonderzoek richt zichop ontwikkeling van methoden voor de bepaling
van de geschiktheid of de kwetsbaarheid van een stuk land in relatie tot de eisen
die er door een bepaalde functie of groep van functies aan worden gesteld.
Daarbij gaat het omeen integratie van landkenmerken enhun geografische verbreiding
met kennis over processen. Het onderzoek richt zich in de eerstkomende jaren
vooral op landgebruiksvormen met een meervoudige doelstelling en de integratie
van procesgeoriënteerde simulatiemodellen in landevaluatiemethoden. Daarnaast
zal de ontwikkeling van methoden afgestemd worden op de meer kwantitatieve
informatie uit het patroononderzoek, gebruik van geografische informatiesystemen
en de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve landevaluatiemethoden ('mixed
approach').
Voor de ontwikkeling van methodieken voor landinventarisatie en landevaluatie
wordt onder andere gebruik gemaakt van onderzoek resultaten uit de programma's
3-SC, 4-SC/IB, 6-SC, 7-SC, 12-SC, 13-SC, 14-IBN, 48-CABO en 50-CABO. Ontwikkelde
methodieken vinden eentoepassing in de programma's 7-SC,9-SC, 110-CABO, 115-SC,
122-IBN en 153-SC.

Planning

Andere rel.
Programma's

Binnen het subprogramma landinventarisatiemethoden zullen accenten liggen op
het met behulp van kennistechnologie ontwikkelen van een beslissingsondersteunend
systeem voor ruimtelijke inventarisatie van bodemkenmerken, en op het ontwikkelen
van een statistische methoden voor inventarisatie van fosfaatverzadiging en grondwaterstanden.
Tevenswordt het onderzoek voortgezet naar de mogelijkheden van bodemclassificatie
met geleidelijk verlopende klasse-overgangen door middel van 'fuzzy cluster-analyse'.
Binnen het subprogramma landevaluatiemethoden zal, naast de reeds lopende
karakterisering van bodemafhankelijke kengetallen voor gangbare bodemgebruikssystemen en het verwerken van deze getallen met behulp van simulatiemodellen, de
ontwikkeling van landevaluatiemethoden zich meer gaan richten op geïntegreerde
plantaardige produktie in Nederland en op evaluaties van mogelijke gewasprodukties
onder verschillende bodemgebruiksscenario's in de EG. In het eerste geval ligt het
accent op het omgaan met ruimtelijke variabiliteit in combinatie met simulatiemodellen, alvorens de resultaten te kunnen vertalen van meetpunten naar gebied,
in het tweede geval ligt het accent op de koppeling van gewasgroeimodellen aanGIS.
De methode isook toepasbaar in studies naar de gevolgen van klimaatveranderingen
voor plantaardige produktie.

3, 6, 7, 12, 13, 14, 48, 50, 110, 122, 153

26

Indicatie
Omvang
Projecten

25 mensjaar
256
309
*315
*344
*357
*374
*378
*379
*383
*384
*385
*386
*421
*425
*433
436
*437
454
458
7185
7220
7229
7233
*8021
*LIM2
LIM4
LEM8
LEM18
LEM20
LEM21
VEB047
VEB048
BBN6
BBN10

Varianten inform.kaarteenheden (SC, De Gruijter)
Coördinatie bodemgeschiktheid stadium D (SC,Van Diepen)
Vergelijking interpolatietechnieken (Wesepe) (SC, De Gruijter)
Toetsing grondwaterstandsopn. in zandgronden (SC,Te Riele)
Fluctuatie van het grondwater (SC,Van Holst)
Landelijke steekproef kaarteenheden (proef) (SC, De Gruijter)
Drempelwaarde berijd- en bewerkbaarheid (SC,Van de Voort)
Graslandverdichting Cranendonck (SC, Wopereis)
Kwalitatieve/kwantitatieve landevaluatie (SC,Van Diepen)
Inventarisatie bewqrtelingsgegevens SC,Van Soesbergen)
ALES/kwalitatieve landevaluatie (SC,Van Soesbergen)
Landelijke steekproef beekeerdgronden (SC,Visschers)
Bemonsteringsstrategie FVG (SC, Brus)
Indeling van grondwatertrappen uiterwaarden (SC, Knotters)
Electromagn./veldbodemkundig onderzoek Westerbork (SC, Brus)
Beslissingsondersteunend systeem ruimtelijke inventarisatie (SC,De Gruijter)
Electromagnetisch onderzoek Lickebaertpolder (SC, Brus)
Toepassing fuzzy cluster analyse (SC, De Gruijter)
Ecologische bodemtypologie voor vegetaties (SC, Kemmers)
Yield forecasting models part II (SC,Van Diepen)
Crop specific agrometeorological modelling (SC,Van Diepen)
Bodemgebruiksscenario's stroomgebied Rijn (SC,Van Diepen)
Douglas potentieel Nederlands bos (SC, Hendriks)
Productie-potentieel EG(SC,Van Diepen)
Ruimt.interpolatie grondwaterstanden (SC,Te Riele)
Gt-conditionering op klimaat (SC)
Emissie-arme technieken en weidevogels (SC, Wopereis)
Nutrienten-water-bos model (SC,Van de Salm)
Soil map Europe (SC, Hack)
Evaluatie voor duurzaamheid (SC,Van Diepen)
Ontw. systeembeschrijvingen (SC)
Verfijning grondwatertrappenindeling (SC)
Standplaatsonderzoek natuur (SC,Van Delft)
Case study EBT Robusta (SC,Van Delft)
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PROGRAMMA 9

Landinrichting en informatievoorziening

Programmaleider

Jansen, ir. J.M.L. - SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Bij het landinrichtingsonderzoek staat het multifunctioneel gebruik van het landelijk
gebied centraal. Het onderzoek is gericht op de relaties tussen de diverse functies
en de inrichtingsfactoren, alsmede op de wisselwerkingen tussen de functies. Ook
wordt verkennend onderzoek verricht naar maatschappelijke, economische en
technologische ontwikkelingen en processen,voorzover dezegevolgen kunnen hebben
voor het grondgebruik (agrarisch en niet-agrarisch), de inrichtingssituatie en de
inrichtingsbehoefte. Bij hetonderzoek naarde inrichtingsfactoren staande verkaveling
(incl. de kavelinrichting) en de ontsluiting centraal, maar waar nodig worden ook
dewaterbeheersing en het landschap mede in beschouwing genomen. Het onderzoek
moet leiden tot de ontwikkeling van ontwerp- en evaluatiemethoden voor multifunctionele gebieden. Bij de ontwikkeling van informatiesystemen t.b.v. de landinrichting issteeds nauw aangesloten bij devraagstellingen die uit de landinrichtingspraktijken naar voren kwamen. Tevens isèr naar gestreefd om perspectiefrijke
ontwikkelingen in wetenschap en techniek zo snel mogelijk te onderkennen en op
te nemen in operationele systemen.
Ook in het toekomstig onderzoek zullen deze twee hoofdlijnen worden gevolgd.
Vanuit de praktijk zalde ontwikkeling van het onderzoek vooral worden bepaald door
de verbreding van de doelstellingen en de doelgroepen van het landinrichtingsinstrumentarium en de noodzaak tot afstemming met andere beleidsterreinen en
planvormen, bijv. op het gebied van de ruimtelijke ordening, de landschapsbouw, het
waterbeheer en het milieubeheer. Vanuit de wetenschappelijke en de technologische
ontwikkeling is het vooral de 'informatisering', die een duidelijk stempel op het
toekomstig onderzoek zal drukken.

Planning

De hoofdlijnen van het onderzoek in 1991 zullen in 1992 worden voortgezet.
Voor gebieden inde randstad zalonderzoek worden verricht naar deoptimalisering (in
ruimte entijd) van investeringent.b.v. de land-entuinbouw, recreatieenverstedelijking.
Bij de ontwikkeling van ontwerp- en evaluatiemethoden voor verkavelings- en
kavelinrichtingsalternatieven in multifunctionele gebieden zal worden gewerkt aan
integratie van de technische, (landbouw)economische en landschappelijke aspecten.
In het kader van de informatievoorziening wordt gewerkt aan de ontwikkeling en
operationalisering van een methoden voor de verzameling, opslag en verwerking
van terreinkenmerken.

Andere rel.
Programma's

10, 11,13, 23, 115

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*435
459
*467
7200
26008
27008
30009
30401
30403
ECON4

Aslastpatronen plattelandswegen (SC, De Wilde)
Verkeersregistratiemethoden (SC, De Wilde)
Actualisering theorieën verkaveling/kavelinrichting (SC, Kester)
Relatie bermbeplanting-wegconstructie (SC, Bakker)
Geautomatiseerde kavelinr.mogelijkheden (SC, Sprik)
Informatiesysteem wegen landinrichting (SC,Van der Heijden)
Grondgebruik overgangszone stad/landelijk geb. (SC,Van de Berg)
Cultuurtechn.inventarisatie: onderzoek en ontwikkeling (SC,Van Kleef)
Cultuurtechn.inventarisatie: opdrachten (SC, Linthorst)
Raamwerk modellen reg. landbouw (SC, Veeneklaas)
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VBE5
VBE6
VBE8
VBE9
INLG1
INLG2
KGI1

Bedrijfsecon./bedrïjfst.ondersteuning (SC,Van Eck)
Natuurbeleidsplan (SC,Van Eck)
Evaluatie methoden inrichting en beheer (SC,Van Eek)
Inrichting en beheer natuurgebieden (SC,Van Eek)
Meth. informatievoorziening terreinkenmerken (SC,Van Kleef)
Informatievoorziening landelijk gebied (SC, Linthorst)
Basisstudie geom. basisbestand MLNV (SC, Bregt)
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PROGRAMMA 10

Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik

Programmaleider

Douw, drs. L. -LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Doelvan het programma ishet leverenvanondersteuning van het beleid van nationale
en regionale overheden ter zake van ruimtelijke ordening, landinrichting, natuur- en
landschapsbehoud, (alternatieve) bestemming van landbouwgronden en openluchtrecreatie en van de bedrijfsmatige exploitatie (onder andere beheerslandbouw) door
middel van onderzoek gericht op economisch verantwoorde inrichting en uitoefening
van verschillende functies (agrarische produktie, natuur- en landschapsbehoud,
planologie, enzovoort).

Planning

Uitbreiding van het onderzoek naar de mogelijkheden eneffekten van het samengaan
van de landbouw met andere funkties in het landelijk gebied. In het kader van
onderzoek naar de economische aspecten van bosbouw en natuurbeheer zal in 1992
gewerkt worden aan samenwerking in de bosbouw en bepaling van schade door
rotganzen op Terschelling. Het onderzoek openluchtrecreatie isafhankelijk van voortgang van programmering binnen DLO-verband. Evaluatie van de effekten van landinrichting op de bedrijfsontwikkeling zal worden uitgevoerd, evenals evaluatie van
het beleid zoals vastgelegd in de relatienota. Het onderzoek t.b.v. streekplannen
wordt voortgezet. Insamenwerking met de Grontmij worden twee plannen in Brabant
uitgevoerd. Dete verwacten ontwikkeling in het Nederlands grondgebruik, vanuit
Europees perspectief, zullen object van onderzoek gaan vormen. Er zal in 1992
worden gerapporteerd over het onderzoek naar de resultaten van weidebedrijven
met een beheersovereenkomst in Noord- en Zuid-Holland, waarbij het vooral gaat
om het graslandbeheer ten behoeve van de weidevogels.

Andere rel.
Programma's

85, 89, 129, VZ6

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*21010
21015
21017
21025
31002

Prognosemodel De Leyen (LEI)
Toekomstverkenning Veenweidegebied (LEI)
Cutuurtechnische factoren weidebedrijven (LEI)
Samenwerking Bosbouwbedrijven (LEI)
Economische Evaluatie Beheersregiem (LEI)
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PROGRAMMA 11

Recreatie en toerisme

Programmaleider

Dietvorst, prof.dr. A.G.J. - SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

In 1988 is besloten tot een aanzienlijke uitbreiding van de DLO-onderzoekscapaciteit
op dit gebied en tot een verbetering van de afstemming met het onderzoek door
de Werkgroep Recreatie bij de LUW.
Aan de programmering van het DLO-onderzoek iseen inventarisatie van de onderzoekbehoefte vandedoelgroepen vooraf gegaan.Quastructuur ishet DLO-programma
afgestemd op het NRLO-Meerjarenprogramma Recreatie en Toerisme 1991-1994. De
betrokken instituten bij DLO zijn: het Staring Centrum (als centrum instituut), het
IBN, het LEI en het RIVO.
Het onderzoek voor DLO als geheel is gericht op processen die bepalend zijn voor
vraag en aanbod in de sector recreatie en toerisme. Daarbij inbegrepen isde ontwikkeling van methoden t.b.v. planning, inrichting en beheer van recreatievoorzieningen.
Binnen de brede DLO-doelstelling richt het programma zich op vier onderzoekclusters,
te weten:
- recreatief medegebruik;
- synchronisatie van vraag en aanbod in de marktsector;
- synchronisatie van vraag en aanbod in de collectieve sector;
- regionaal-economische aspecten.
Naastdezeviertoepasssingsgebieden wordt het onderzoek gericht op allerlei aspecten
van de onderzoeksmethodologie (kwantitatieve methoden en modelbouw) en
wordt gestreefd naar theorievorming.
Een belangrijk deel van de capaciteit wordt aangewend voor het zichtbaar maken
van de trends in het gebruik van openluchtrecreatieprojecten. Dit zogenaamde
Trendonderzoek levert ook de basisgegevens voor de modellering van vraag-aanbod
karakteristieken indetoeristisch-recreatieve sector. Omdat beeldvorming een belangrijke
(doch onvoldoende verkende) rol speelt in het besluitvormingsproces bij vrijetijdsactiviteiten,wordt ook capaciteit ingezet voor het ontwerpen vaneen operationaliseerbaar onderzoeksmodel. Hiermee samen hangt onderzoek naar de variatie in het
keuzegedrag van recreanten/toeristen.

Planning

Naar verwacht mag worden zal het rijksbeleid zich in de komende jaren sterk maken
voor die gebieden in Nederland, die uit toeristisch recreatief oogpunt ontwikkeld
en versterkt kunnen worden. Het onderzoek zal bijdragen aan het tot stand brengen
van een samenhangend en kwalitatief hoogstaand toeristisch-recreatief produkt op
regionaal niveau.
Dit geschiedt door het ontwerpen van een theoretisch en methodologisch kader voor
het opzetten van produkt ontwikkelingsplannen voor toeristisch-recreatieve regio's.
Afhankelijk van beschikbare capaciteit wordt daarbij bijzondere aandacht geschonken
aan de regionaal-economische effecten van recreatie en toerisme.

Andere rel.
Programma's

9, 10, 13, 15, 16, 23, 115

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

424
*462
*479

Trendonderzoek gebruik OR-projecten (SC, De Bruin)
Beeldvorming en receatiegedrag (SC, Kroon)
Keuzegedrag vakanties - fase 1 (SC, Kroon)
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7165
7182
7216
32007
*RET01
RET04
*RET06
RET07
RET08
RETO10
RET011
RET012
RET013

Wandelen en fietsen in landelijk gebied (SC,Van Hoorn)
Kampeerplaatsen registratiebestand (SC, Dietvorst)
Programeringsstudie OORO/NRLO (SC,Spee)
Economie van de openluchtrecreatie (SC, Veeneklaas)
Ontwikkelen vraag-simulatiemodel (SC,Van Hoorn)
Informatiesysteem T-R-sector (SC,Van Hoorn)
Mobiliteit i.r.t. tijd-ruimtegedrag (SC, Kroon)
Demografische veranderingen (SC, Kroon)
Sociale veiligheid (SC, Kroon)
Gebruik kinderboerderijen (SC, Klinkers)
Typologie toeristische recreatiegebieden (SC,Van Hoorn)
Watersport in relatie tot verblijfsrecreatie(SC, Klinkers)
Etnische minderheden (SC, Kroon)

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN irr augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
3060
3017
3018
3019
3021
3032-2
3063
3064
3089
xxxx
xxxx
3061

Oude stadsbossen, onderzoek Haarlemmerhout (IBN,J.C. Heytze)
Systematiek en varianten voor recreatieve kwaliteitscriteria (IBN, P.A.M.
Visschedijk)
Validering van kwaliteitscriteria (IBN, P.A.M. Visschedijk)
Texel - Eijerlandse duinen (IBN, R.H.M. Beltzer)
Verkeerstellingen (IBN,T. de Boer)
Recreatief gebruik van het Vresselse Bos (IBN,T. de Boer)
Recreatie-onderzoek stroomdallandschap Drentsche A (IBN,R.H.M. Beltzer)
Dosis-effect onderzoek heidebeheer (IBN, R.H.M. Beltzer)
Dosis-effect onderzoek Loonse en Drunense duinen (IBN, R.H.M. Beltzer)
Enquête-onderzoek Haarlemmerhout (IBN,T. de Boer)
Gebruikersonderzoek in het kader van het PGB-onderzoekproject
Groennormering (IBN,J.C. Heytze)
Ontwikkeling en toepassing van methoden ter bepaling van de opbrengst
van bos in Hongarije vanuit bedrijfseconomisch en economisch oogpunt
(IBN, P.A.M. Visschedijk)
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PROGRAMMA 12

Remote sensing

Programmaleider

Nieuwenhuis, ir. G.J.A. - SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Ten behoeve van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied is
geografisch georiënteerde informatie over toestand en veranderingen van het landoppervlak essentieel. Remote sensingtechnieken omvatten geavanceerde hulpmiddelen
om snel en bij herhaling gegevens in te winnen over landgebruik, gewasgroei, waterbeheer, natuur- en bosbeheer en effecten van luchtverontreiniging. Deze gegevens
kunnen zowel lokaal worden verkregen met behulp van op de grond opgestelde
meetsystemen of vanuit vliegtuigen, als op regionale en mondiale schaal vanuit
satellieten. Het onderzoek in de afgelopen jaren heeft kennis opgeleverd over de
relatie tussen objecteigenschappen en waargenomen straling. Het onderzoek wordt
nu meer gericht op uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak. De uitwisseling
van warmte en waterdamp aan het aardoppervlak isvan groot belang voor klimaatstudies. Hierbij wordt aangesloten bij internationale meetcampagnes in het kader
van het EG-klimaatprogramma EPOCH. Het onderzoek iser op gericht om aan de
hand van RS-opnamen inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie in uitwisselingsprocessen. Vanuit de waargenomen variatie kunnen kunnen hydrologische gebiedsparameters worden afgeleid, die uiteindelijk weer worden toegepast in weer- en
klimaatmodellen. Luchtverontreinigingscomponenten (o.a. C02) hebben invloed op
de gewasgroei en vegetatieontwikkeling. De komende jaren isde aandacht gericht
op processtudies. RS biedt potentieel mogelijkheden eventuele effecten te monitoren.
Dit komt echter pas in een later stadium aan de orde.
Met name remote sensing opnamen vanuit satellieten bieden goede mogelijkheden
om processen in de tijd en in de ruimte te volgen. Het onderzoek richt zich op de
interpretatie van remote sensing opnamen. De vertaling van puntwaarnemingen in
het veld naar vlakwaarden en de kopppeling met remote sensing opnamen, die
variëren van vliegtuigopnamen met een detail van 1tot 10 meter tot opnamen vanuit
weersatellieten met een detail van 1tot 10 km, spelen hierbij een rol.
Voor de benutting van informatie, die kan worden afgeleid uit remote sensing
opnamen, zijn recente ontwikkelingen op het gebied van de beeldverwerking en de
Geografische Informatie Systemen (GIS) belangrijk.
Onderzoek wordt verricht naar de toepassing van digitale geografische informatie
bij de geautomatiseerde verwerking en interpretatie van remote sensing opnamen.
De mogelijkheden voor de inwinning van informatie via remote sensing worden door
de koppeling met GISaanzienlijk versterkt. Een voorbeeld hiervan isde landelijke
kartering van hetgrondgebruik metsatellietbeelden. Dekomendejarenwordt gewerkt
aan een operationeel systeem om met een frequentie van enkele jaren het grondgebruik voor heel Nederland met satellietopnamen vast te leggen. Door koppeling
met andere digitale bestanden zoals de bodemkaart kan inzicht worden verkregen
in de belasting van het milieu. Onderzoek wordt verricht naar het geïntegreerd
gebruik van RS-opnamen, digitale geografische bestanden en simulatiemodellen
(afstemming met programma 13-SC).Demogelijkheden,die remote sensing technieken
bieden worden het beste benut bij een geïntegreerde toepassing van remote sensing
en 'conventionele' methoden. Aangesloten wordt dan ook bij diverse andere onderzoeksprogramma's van DLO. Met name CABO, IPO en IBNvoeren het onderzoek uit
inhet kadervanandere programma's. Het remotesensingprogramma moeteen bijdrage
leveren aan het overleg tussen instituten en afstemming van onderzoeksaktiviteiten.
Verderwordt aangesloten op het Nationaal RemoteSensingProgramma en internationale
onderzoeksprogramma's van de EG(o.a. EPOCH,STD-3 en AIS-JRC) en van de ESA.

Planning

Het onderzoek naar de kartering van het grondgebruik ten behoeve van milieu en
planologie wordt voortgezet. Gestart wordt met een samenwerkingsproject met het
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Kadaster. Met satellietbeelden van 1986 iseen landelijk grondgebruiksbestand van
Nederland (LGN) opgebouwd. Met name met toepassing van andere digitale
geografische bestanden (o.a. CORINE)wordt getracht de toegepaste methodiek te
verbeteren. Daarnaast wordt gestart met de aktualisering van het LGN-bestand met
recente satellietopnamen. In 1991 wordt de ERS-1satelliet gelanceerd. Deze verschaft
regelmatig radaropnamen van het centrale deel van Nederland. Getracht zal worden
deze beelden toe te passen voor de bepaling van de vochttoestand van het bodemoppervlak en voor het volgen van de groei en de ontwikkeling van landbouwgewassen. Voor het volgen van de gewasgroei worden ook berekeningen met
simulatiemodellen uitgevoerd. In combinatie met geografische informatiesystemen
biedt remote sensing in principe mogelijkheden voor het volgen van veranderingen
in natuurgebieden. Afgelopen jaren isde heidevergrassing onderwerp van studie
geweest. In het kader van een AlO-onderzoek wordt nu aandacht besteed aan
moerasvegetatie.
Andere rel.
Programma's

122

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*376
5813
7115
*7159
7167
7179
7219
7224

10034
76020
RESE1
RESE2
RESE3
817

Koppeling GIS/remote sensing (SC, Bregt)
Actualisering grondgebruik Noord Brabant (SC, Thunnissen)
Grondgebruiksclassificatie I (SC, Thunnissen)
Toepassing ERSin landbouw, bosbouw, natuur (SC, Nieuwenhuis)
CORINE-project (SC, Thunnissen)
Grondgebruiksclassificatie deel II (SC, Thunnissen)
ISY land-cover monitoring (SC, Nieuwenhuis)
Landelijke grondgebruiksclassificatie III (SC, Thunnissen)
Remote sensing waterhuishoudingsplan Drenthe (SC, Nieuwenhuis)
Remote sensing technieken (SC, Nieuwenhuis)
Kadaster (SC, Nieuwenhuis)
Digitale fotografie (SC, Nieuwenhuis)
Murcia (SC, Nieuwenhuis)
Toepassing van de ERS-1-satelliet in de landbouw (CABO, B.A.M. Bouman)

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
*xxx

Patroonherkenning in moerasvegetaties (voorlopige titel; AlO-onderzoek)
(IBN, L. Jans)
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PROGRAMMA 13

GIS-onderzoek

Programmaleider

Bregt, ir. A.K. -SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Geografische informatiesystemen (GIS) bieden de mogelijkheid om geografische
gegevens snel en in de juiste vorm toegankelijk te maken voor beleid en onderzoek.
Het gebruik en de ontwikkeling van GISzijn relatief nieuwe werkvelden, hetgeen
betekent dat er nog veel onderzoek nodig is naar de te hanteren methoden voor
gegevensopslag, koppeling, integratie en presentatie.
De activiteiten richten zich op de volgende punten:
Opbouw GIS
Het Staring Centrum verzamelt op een aantal vakgebieden geografische gegevens.
Voor bodemgeografische gegevens is het Staring Centrum bronhouder.
Deze gegevens zijn of worden in een GIS opgeslagen.
Daarnaast vindt ontwikkeling van project-specifieke geografische informatiesystemen
plaats, zoals o.a. Cl (Cultuurtechnische Inventarisatie), LKN (Landschapsecologische
Kartering Nederland) en BOPAK (Bodem-GIS ten behoeve van landinrichting).
Koppeling GIS
Voor een geïntegreerde analysevan problemen op het terrein van het landelijk gebied
is koppeling van geografische informatie essentieel. Op het gebied van koppeling
van geografische informatie is onderzoek zowel fundamenteel als toepassingsgericht
van aard.
Activiteiten op dit punt zijn:
- koppeling van GISen remote sensing;
- ontwikkelen/introduceren van standaardnormen voor informatie-uitwisseling;
- ontsluiting van externe en interne informatiesystemen.
Ontwikkeling geografische verwerkingsmethoden
Ruimtelijke analyses zijn van cruciaal belang bij het 'vertalen' van geografische
gegevens naar voor het beleid relevante informatie. Binnen het Staring Centrum
richt de aandacht zich op:
- vertaling van punt- naar vlakgegevens door middel van interpolatietechnieken;
- integratie van GISen simulatiemodellen;
- foutenanalyse met betrekking tot de koppeling en bewerking van geografische
gegevens.
Ontwikkeling presentatiemethoden
Eenbelangrijk aspect bij GISvormt hetweergeven vanderesultatenvaneen ruimtelijke
analyse in de vorm van een kaart. Aangezien dit het 'gezicht' van het onderzoek
bepaalt, is aandacht voor de weergave van de resultaten van groot belang. Het
onderzoek richt zich op het ontwikkelen en introduceren van presentatievormen.
Specialeaandacht krijgt hettot uitdrukking brengenvande kwaliteit vande informatie
op de kaart.

Planning

De activiteiten in 1992 richten zich op verdergaande opbouw en koppeling van
geografische informatiesystemen voor toepassing in het onderzoek.
Erwordt eenbijdrage geleverd aanactiviteiten in EG-verband (werkgroep 'soilsandGIS').
Het onderzoek naar de koppeling van GISen simulatiemodellen krijgt extra aandacht.
Voor het beantwoorden van diverse beleidsvragen (o.a. nutriëntenuitspoeling,
onderzoek zure regen, fosfaatverzadigde gronden) is deze koppeling van groot
belang. Daarnaast wordt het onderzoek naar ruimtelijke verwerkingsmethoden,
fouten-analyse en presentatievormen voortgezet.
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Andere rel.
Programma's

6, 7, 8, 9, 11,12, 23, 114, 153

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

296
339
*360
*362
*415
428
434
443
464
7168
7256
VEBO50
KGI5
KGI6

Bodemkundig informatiessysteem (BIS)(SC, Bregt)
Polygoon-grid conversie bodemkaart Nederland (SC, De Jonge)
Dynamische classificatie bodemeigenschappen (SC, Bregt)
Centraal GISvoor IBG,RIN en SC(SC, Lentjes)
GIS landschapsbouw (SC, Roos)
DBMS-onderzoek (SC,Van Randen)
Programmapakket kolommenformaat (SC,VanGils)
Algemene informatiesystemen (SC, Denneboom)
Kartografisch onderzoek GIS (SC,-De Jonge)
Ontwikkelen bopak fase II (SC, Stolp)
Bopak II deelproject 2 (SC, Stolp)
Aanpassing model MUST 2 (SC, Stolp)
Software engineering (SC,Van Gils)
Basisonderzoek dig. geom. (SC, Bregt)
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PROGRAMMA 14

Bos- en groeiplaatsontwikkeling

Programmaleider

Vos, dr. W. en Mohren, dr.ir. G.M.J. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Aanleiding voor het programma isde wenselijkheid van afstemming en bundeling
van het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van bossen en beplantingen
onder veranderende groeiplaatsomstandigheden, ten behoeve van het ecologisch,
technisch en economisch verantwoord gebruik van deze terreinen.
Het doel van het programma is het ontwikkelen van voor de praktijk bruikbare
voorspellende modellen en inzichten,ten behoeve van al die overheden, instellingen,
organisaties en bedrijven die zich voorbereidend en/of uitvoerend met bosbouw en
terreinbeheer bezig houden. Dit betreft bijvoorbeeld de LNV-directies NBLF,SBB,
gemeenten, waterbeherende instanties (RWS, PWS), milieu- en natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten, provinciale Landschappen), Kroondomein, Bos- en
Landgoedeigenaren, cultuurmaatschappijen, recreatiebedrijfsleven, en rentmeesterkantoren. Relevante beleidsnota's van de rijksoverheid zijn in dit verband het Natuurbeleidsplan (NBP), het Meerjarenplan Bosbouw (MJB).
De onderzoekprojecten binnen het programma richten zich op typologie, groei,
soortensamenstelling, en ontwikkeling van bossen en beplantingen in relatie tot hun
groeiplaats.
Classificatiesystemen en typologieën van groeiplaatsen, bos-ecosystemen, en beplantingen leiden aldus - in combinatie met voorspellende modellen van dynamiek en
ontwikkeling van deze complexe ecosystemen en hun omgeving, bij uiteenlopend
beheer -tot kwantitatieve inzichten in de mogelijkheden voor duurzaam gebruik en
beheer, nu en in detoekomst. Bij het onderzoek naar de relatie groeiplaats-bos wordt
aandacht gegeven aan de groeiplaatsgeschiktheid voor verschillende boomsoorten,
de nutrientencyclus, de ontwikkeling van devegetatie in relatie met het humusprofiel,
bewortelingsprofielen, effecten vanveranderingen in dewaterhuishouding (droogte).
Het programma is in hoge mate interinstitutioneel.

Planning

De werkzaamheden aan enkele omvangrijke projecten, die tenminste de gehele
planperiode bestrijken, worden voortgezet zoals voorzien (bijv. classificatie van bosecosystemen en groeiplaatsen, de syntaxonomie van bossen en struwelen, de
modellering van effecten van klimaatverandering en bosbegrazing). Dit geldt ook
voor de monitoring van processen die door hun specifieke karakter slechts door
langdurige waarneming begrepen kunnen worden, maar voor de bos- en natuurontwikkeling van groot belang zijn (bosreservaten, invloed van grondwaterdaling).
Daarnaast zal een accent gelegd worden op recente veranderingen in de vegetatie
vanverschillende bosdoeltypen, op de betekenis van de bodem alsgroeiplaats van het
Nederlandse bos en op de (kwantitatieve) groeiplaats-evaluatie.

Andere rel.
Programma's

4, 6, 8, 15, 119, 122, 136

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
*205
*300

Initiële bossuccessie op zandgronden (Veluwe) (IBN,J. Fanta)
Bosreservaten-onderzoek (IBN/SC, M. Broekmeijer)
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309
443
*469
472
*473
628
*3010
*3011
*3035
3037
*3050
3051
3052
*3053
3054
*160
*165
*453
2177
3289
3322
*7120
*BBN5
BBN9

Invloed van grondwaterdaling op loofbomen (IBN, J.van den Burg)
Classificatie van Nederlandse bosecosystemen (IBN/SC, A.H.F. Stortelder)
Algemeen simulatiemodel vanbosgroei enontwikkeling (IBN,G.M.J. Mohren)
Simulatiemodel voor opstandsgroei van Douglas (IBN, G.M.J. Mohren)
Opbouw en afbraak van organische stof (IBN, G.M.J. Mohren)
Typologie van lijnvormige beplantingen (IBN/SC)
Syntaxonomie van Nederlandse bossenen struwelen (IBN,A.H.F. Stortelder)
Classificatie van Nederlandse groeiplaatsen (IBN/SC, W. Vos)
Spontane bosverjonging in oude dennenbossen (IBN, A.F.M, van Hees)
Vegetatieontwikkeling in bousbouwkundige proefvelden (IBN,G.M. Dirkse)
De betekenis van de bodem als groeiplaatsfactor voor het Nederlandse
bos (IBN,J.van den Burg)
Vegetatieontwikkeling in bosopstanden in Oostelijk Flevoland (IBN,
G.M. Dirkse)
Recenteveranderingen indeondergroei vandennenbossen (IBN,G.M. Dirkse)
De ontwikkeling van bos en humusvorm in relatie tot elkaar (IBN,A.H.F.
Stortelder)
Geïntegreerde bodem-bosmodellering voor de kwantitatieve groeiplaatsevaluatie (IBN,J.M.G. Mohren)
Meerjarig vergelijkend bosecologisch onderzoek (IBN, H.G.J.M. Koop)
Groeiplaatseisen Robusta populier (SC,Van Delft)
Bewortelingsonderzoek bossen (SC, Hendriks)
Bosreservaat Schoonlo (SC, Mekkink)
Vegetatievergelijking Speulderbos (SC, Hommel)
Bosreservaat Kootwijk (SC, Mekkink)
Bosecosystemen (SC, Hommel)
Groeiplaatsonderzoek bos (SC, Kemmers)
onderzoek bosreservaten (SC, Mekkink)
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PROGRAMMA 15

Terreinbeheer

Programmaleider

Vos, dr. W - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Aanleiding voor het programma is de wenselijkheid van een effectief en betaalbaar
beheer van bossen, beplantingen, recreatieterreinen, (half)natuurlijke terreinen,
enz., rekening houdend met de toegenomen maatschappelijke behoefte aan natuur
en recreatie.
Het doel van programma ishet ontwikkelen vanvoor de praktijk van het terreinbeheer
(SBB, Natuurmonumenten, provinciale Landschappen, Kroondomein, gemeenten,
particuliere bos-en landgoedeigenaren, cultuurmaatschappijen, rentmeesterkantoren,
recreatiebedrijfsleven, enz.) en het beleid dienaangaande (directie NBLF) bruikbare
kennis van en inzicht in het beheer van vorengenoemde terreinen. Relevante beleidsnota's van de rijksoverheid zijn in dit verband het Natuurbeleidsplan (NBP), het
Meerjarenplan Bosbouw (MJB).
De onderzoekprojecten binnen het programma richten zich op vraagstukken van
algemene beheersmaatregelen en -systemen, het beheer van de groeiplaatsen
(bosbodems), bosbescherming (bestrijding van ziekten en plagen), praktijkgerichte
selectie van plantmateriaal e.d., groei en opbrengst (met de nadruk op kwalitatieve
aspecten, zoals vitaliteit, stabiliteit, continuiteit).
In het algemeen geldt dat een accent gelegd wordt op die maatregelen die aansluiten
bij natuurlijke processen en potenties, en kostenbesparend werken. In de praktijk
komt dit neer opeen beheerwaarin plaats isvoor natuurlijke verjonging, extensivering
vanjeugdverzorging,verlenging vanomlopen, omvorming van naaldbos naar loofbos,
biologische bestrijding van ziekten en plagen, en alternatieve beheersvormen, zoals
bosbegrazing (programma 119).

Planning

De projecten waarin langdurige waarnemingen gedaan worden aan bosontwikkeling
bij verschillend beheer en uitgangsmateriaal (boomgroei, gebruikswaarde, gevoeligheid voor ziekten en plagen) veelal in proefvelden, worden voortgezet zoalsvoorzien.
In 1992 mogen resultaten verwacht worden van het bosbemestingsonderzoek en het
onderzoek naar vergrassing in grove dennenbossen. Daarnaast zal het gegroeide
inzicht in de betekenis van bewortelingsprofielen voor het beheer zichtbaar worden
gemaakt. Een accent zal worden gelegd op de evaluatie van beheermaatregelen
(wijde plantverbanden, verschillende kapregimes, omvorming naar gemengde
opstanden).
Een begin zal worden gemaakt met experimenteel onderzoek aan natuurtechnisch
bosbeheer, zoals m.b.t. bosranden, extensivering van jeugdverzorging en dergelijke.

Andere rel.
Programma's

14, 16, 42, 119, 159

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, isop het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
28
31
54
142

Selectie van loofbomen voor de bosbouw (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie van naaldbomen voor de bouwbouw (IBN, S.M.G.de Vries)
Inhoudstabellen van belangrijke boomsoorten (IBN)
Selectie en vermeerdering van Elsen Berk (IBN, K. Jager)
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154
219
315
335
359
360
366
368
376
385
392
395
433
434
435
454
476
481
496
490
3002
3004
3005
3013
3014
3038
3040
3042
3044
3045
3046
3047
3048

Groeiplaats en groei van 'Robusta' populieren (IBN, J.van den Burg)
Hoge N-en S-immissies op zure zandgronden (potproef)(IBN,J.vanden Burg)
Invloed van in het verleden uitgevoerde bosbemestingen (IBN,J.van den
Burg)
Inventarisatie van insecten en mijten (IBN, L.G. Moraal)
Sterfte in Zomer- en Wintereik (IBN,A. Oosterbaan)
Ontwikkeling van bosdoeltypen (IBN, A.F.M. Olsthoorn)
Groei en opstandskenmerken van Grove Den (IBN, E.J. Dik)
Gegevensverzameling voor groeionderzoek van diverse houtsoorten (IBN,
E.J. Dik)
Groei en groeiruimte van naaldbomen (IBN, E.J. Dik)
Groei en opstandsontwikkeling in Flevoland (IBN,A. Oosterbaan)
Verjonging van beuken-, eiken- en douglasbossen (IBN,A. Oosterbaan)
Maatregelen ter bevordering van verjonging in vergraste dennenbossen
(IBN, A.H.F. Stortelder)
Preventieve bestrijding van de dennescheerder met vangstammen (IBN,
P. Grijpma)
Fosforbemesting van Douglas en Zomereik (IBN,J.van den Burg)
Bestrijding van de Populiereglasvlinder (IBN, L.G. Moraal)
Gevoeligheid van Salix sp. voor Erwina Salicis (IBN, B.C. van Dam)
Beheermodellen voor loofhout-beplantingen (IBN,A. Oosterbaan)
Pathogène schimmels in douglasopstanden (IBN, B.C. van Dam)
Monitoring insektenaantastingen en pathogenen (IBN, L.G. Moraal)
Mengteeltproef populier, gras, maïs, bieten (IBN, E.J. Dik)
Bemesting, groei en luizenaantasting in de Peelregio (IBN, L.G. Moraal)
Interpretatiemodel blad- en naaldanalyse (IBN,J.van den Burg)
Mineralengehalte van Grove den, Douglas en Eik (IBN,J.van den Burg)
Container- en plug+1plantsoen van Douglas en Grove Den (IBN)
Evaluatie van wijde plantverbanden (IBN, A.F.M. Olsthoorn)
Groeiplaats-vitaliteit-pathologie-herkomst van Douglas (IBN, A.F.M.
Olsthoorn)
Blad- en naaldsamenstelling in relatie tot bodemverzuring en N-depositie
(IBN, J.van den Burg)
Schadelijke insecten en zaadgaarden (IBN, P. Grijpma)
Concurrentie tussen Eik en Beuk in boombossen (IBN, A.F.M. Olsthoorn)
Knelpuntanalyse van beheer van gemengde opstanden (IBN, A.F.M.
Olsthoorn)
Vergrassing van dennenbossen door Bochtige smede (IBN,W. Vos)
Interactie tussen schadelijke insecten, sluipwespen en predatoren (IBN,
L.G. Moraal)
Werkzaamheid van een mechanisch veegbeschermingsmiddel tegen
populiereglasvlinder, knaagdieren en ree (IBN, L.G. Moraal)
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PROGRAMMA 16

Bosbedrijfsvoering en -economie

Programmaleider

Hinssen, P.J.W.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het onderzoekprogramma isgericht op deoptimale functievervulling en bedrijfsvoering
van bos- en natuurbeherende organisaties, hetgeen volgens de NRLO taakgroep
bossen een hoge prioriteit heeft (zie desbetreffende NRLO-nota).
Doel: verbetering van de bestuurbaarheid van organisaties die bos en andere natuurterreinen in beheer hebben (in het vervolg kortweg 'busbedrijven' genaamd).
Uiteindelijk wordt hiermee beoogd:
a. een instrumentarium voor de bedrijfsvoering te ontwikkelen;
b. ecologische kennis hanteerbaar te maken voor beslissingen ten aanzien van doelstellingen van het beheer, t.a.v. het identificeren van terreinkenmerken voor
functievervulling en voor het evalueren en monitoren van ontwikkelingen.
In dit programma gaat het met name om vraagstukken met een strategisch karakter.
Strategische vraagstukken met betrekking tot stedelijk groen komen aan de orde in
programma 116.Inprogramma 185(Bedrijfskunde bos-,groen-ennatuurbeheer) wordt
onderzoek gedaan naar operationele vraagstukken op onder andere bosbedrijven.

Planning

In het planjaar 1992 worden de volgende stappen gezet:
ad a: - het verkennen van een geschikte tactische planningsmethode en het uittesten
in een case-study.
- inzicht verwerven in de informatiebehoefte op verschillende planningsniveau's
van de besturing van het beheersbedrijf, de zgn. kerngetallen.
- het verder ontwikkelen van het houtoogst-prognosesysteem in de richting
van prognoses van de optimale toepassing van het hout uit het bos (de
zogenaamde sortimentering).
ad b: - hetoperationeel makenvanverschillende kwaliteitscriteria voordeverschillende
functies van het bos.
- de integratie van functies op bedrijfsniveau.

Andere rel.
Programma's

11, 15, 23, 88, 116, 185

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
413
3008
3027
3028
3041

Houtaanbodmodel op nationaal niveau (soort en sortering) (IBN,P.J.W.
Hinssen)
Voorstudie relatie middelen en bedrijfsdoelstellingen bij bosbedrijven
(IBN, P.J.W. Hinssen)
Planningsmethoden, de besturing van een bosbedrijf dat - maatschappelijk
gewaardeerde produkten voortbrengt (IBN, P.J.W. Hinssen)
Kengetallen, verkenning waarde-kengetallen van een bosbedrijf (IBN,
H. Hekhuis)
Een onderzoek naar de potentieel beschikbare hoeveelheid en kwalificatie
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3043
3066
3067
3088
xxxx

inlands hout in de periode 1990 - 2005 (IBN, P.J.W. Hinssen)
Samengestelde produktiefuncties (IBN,J. Bos)
Verkenning van de mogelijkheden tot sturing van de doelstelling natuur
voor busbedrijven (IBN, H. Hekhuis)
Risico-analyse klimaatsverandering (IBN, P.J.W. Hinssen)
Voorstudie bedrijfsvoering heidebeheer (IBN, H. Hekhuis)
Toetsing concept planningsmethode (P.J.W. Hinssen)
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PROGRAMMA 17

Beheer bomen en beplantingen in steden

Programmaleider

Kopinga, ir. J.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Alle technisch biologische vraagstukken m.b.t. tot het beheer van bomen en beplantingen, korte vegetaties, incl. oevers van watergangen, vormen een onderzoekprogramma. In dit programma zijn opgenomen de vraagstukken over aanleg en
onderhoud van bomen en beplantingen, gewasbescherming, sortiment van bomen
en ecologisch beheer van vegetaties.
Hiermee wordt het hele pakket van bouwstenen van het stedelijk groen bestreken. In
1991 iseen begin gemaakt met het operationeel maken van de database over boomsortiment in samenwerking met 'Boskoop'. Dit project was aanleiding voor DLO om
het te verheffen tot voorbeeld voor andere sectoren in de land- en tuinbouw.
Voor detechnische voorzieningen (informatica) worden additionele bronnen gezocht.
Inaansluiting op het rapport overonkruid inverhardingen worden plannen uitgewerkt
voor vervolgexperimenten in de sfeer van ontwerpaanpassing, technische oplossingen
en beleving (programma 185).
Het onderzoek naar de vegetatieontwikkeling in het zogenaamde bosplantsoen
wordt voortgezet, in het kader van het doel de natuur in de stad te versterken.
Inhetprogramma Gemeentelijke groenzorg enstedelijk groen,programma 116,worden
de ecologische mogelijkheden in het ontwerp en de groenstructuur opgepakt. Bij
het onderzoek naar de problemen van bomen in het stedelijke gebied staat de
relatie tussen soort, verdamping, waterbehoefte en bewortelbare ruimte centraal.
Het normgericht onderzoek is ondergebracht in het programma Bedrijfskunde bos-,
groen- en natuurbeneer (programma 116). Diverse boomselecties worden getoetst
op hun resistentie tegen schimmels en gevoeligheid voor vorst.

Planning

In 1992zullen enkele projecten betreffende beplantingen op abnormale bodemtypen,
zoals vuilstorten, havenslibdepots, rioolslibdepots en opgespoten terreinen, met
rapporten worden afgesloten. Naar verwachting kan ook gerapporteerd worden
over de invloed van wortels op fietspaden.
De uitgifte van nieuwe veelbelovende klonen met kwekersrechten wordt voortgezet.
Het opzetten van nieuwe projecten in dit veld wordt mede bepaald door opdrachten
van derden. De ondersteuning van de beekbeplantingsproef Bijloop wordt voortgezet.

Andere rel.
Programma's

3, 9, 37, 104, 116, 159,AT12

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
353
351
342
502
503
504

Publicatie grondbewerking, aanleg en onderhoud landschappelijke
beplantingen (IBN, K. Jager)
Selectie en veredeling voor stad en landschap (IBN, S.M.G. de De Vries)
Selectie iep (IBN, H.M. Heybroek)
Beplantingen op vuilstorten (IBN,J.P. Peeters)
Beplantingen op havenslib (IBN,J.P. Peeters)
Toepasbaarheid rioolzuiveringsslib als plantsubstraat (IBN,J.P. Peeters)
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506
507
511
513
514
515
3033

Beplantingen op veen en jonge zeeklei (IBN, J.P. Peeters)
Volume plantgaten en kwaliteit plantgatmengsels (IBN,J. Kopinga)
Gebruiks- en cultuurwaarde stadsbomen (IBN,J. Kopinga)
Wondreacties van bomen (IBN,J. Kopinga)
Vitaliteitsonderzoek stadsbomen (IBN,J. Kopinga)
Schade door boomwortels aan wegverhardingen (IBN,J. Kopinga)
Verdamping van enkele stadsbomen en factoren die dat beïnvloeden
(IBN, W. Schuring)
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PROGRAMMA 19

Natuurbeheer en -ontwikkeling in kustwateren

Programmaleider

Dankers, dr. N. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het grootste deel van de getijdewateren van Waddenzee en Delta is aangewezen als
'wetland' volgens het Verdrag van Ramsar en als staatsnatuurreservaat volgens de
Natuurbeschermingswet. Het programma dient een wetenschappelijk onderbouwde
visie op natuurbeheer en -ontwikkeling van deze wateren op te leveren. Tijdens de
looptijd van het programma dient het onderzoek aan de volgende onderwerpen te
leidentot conclusies en/of toepasbare resultaten. Erworden ecologische doelstellingen
ontwikkeld en daaraan gekoppeld gekwantificeerde referentie- en streefbeelden.
Het onderzoek aan vegetaties dient te leiden tot conclusies m.b.t. de rol van eutrofiëring indeachteruitgang vanzeegrassenentot inde praktijk bruikbare methodieken
voor het herstel van begroeiingen van zeegrassen en kwelders.
Er zullen richtlijnen ontwikkeld worden voor natuurontwikkeling in kustgebieden.
Onderzoek naar de ecologische effecten van mosselcultuur en andere visserijactiviteiten zal tijdens de looptijd van het programma moeten leiden tot globale
uitspraken over de ecologische effecten.
Onderzoek aan wadvogels dient te leiden tot een eerste kwantificering van factoren
die de populatiegrootte van wadvogels bepalen. Hierbij wordt o.a. de invloed van
verstoring onderzocht. Het onderzoek aan zeezoogdieren zal leiden tot uitspraken
over de mogelijke rol van contaminanten in zowel de achteruitgang van de bruinvis
als bij het optreden van een virusziekte onder zeehonden. Het onder zoek zal tevens
de Nederlandse bijdrage leveren voor een beheersplan voor zeehonden in de internationale Waddenzee. Het onderzoek aan de rol van contaminanten bij het optreden
van visziekten zal worden afgerond.
Bij het onderzoek speelt modellering een belangrijke rol. Experimenten zullen worden
uitgevoerd in modelecosystemen ('mesokosmossen') om hypothesen te toetsen.
Daarnaast zal het EMOWAD-simulatiemodel van de westelijke Waddenzee verder
worden ontwikkeld tot een voor de praktijk meer bruikbare vorm. Overigens zullen
de mesokosmossen ook worden ingezet voor contractonderzoek.
Het programma, dat wordt uitgevoerd vanuit de IBN-vestiging op Texel en het veldstation op Terschelling, richt de aandacht in de eerste plaats op de Waddenzee en in
mindere mate op Eems-Dollard, Oosterschelde en Westerschelde. Nationaal wordt
samengewerkt in het kader van het BEON (Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek
Noordzee en Waddenzee).
Internationaal wordt samengewerkt, o.a. in EG-kader (STEP,MAST, NORSAP), met
instellingen in Europa en Noord-Amerika. Daarnaastwordt insamenwerking met andere
instellingen onderzoek in West-Afrika uitgevoerd in relatie tot daar overwinterende
wadvogels.
Tijdens de looptijd van het programma zal een handboek over het natuurbeheer van
Waddenzee en Delta worden samengesteld. Het Antarctische onderzoek van het IBN
isook in dit programma ondergebracht. Het richt zich op factoren, inclusief verontreiniging, die de populatiegrootte bij zeevogels bepalen en levert aldus een bijdrage
aan een verantwoord beheer van Antarctica en aan het streven van de Nederlandse
regering daar een bijdrage aan te leveren. Tijdens de looptijd van het programma
zal onderzoek aan de ecologie van stormvogels leiden tot een proefschrift. Dit
onderzoek maakt deel uit van het Nederlandse Antarctisch Programma en wordt
uitgevoerd in samenking met o.a. Duitsland, Polen, Brazilië en Australië.

Planning

Door externe financiering kan het werk aan kwelders sterk worden uitgebreid (zie
ook programma 122);extra aandacht wordt besteed aande rolvan transportprocessen
tussen kwelders en estuarium en aan de sedimenthuishouding. Daarbij vindt vindt
samenwerking plaats met RUG,RUU,Uva,TNO,RWS, en instellingen in Groot Brittanië,

45

Frankrijk, Portugal en de VS. Het onderzoek aan wadvogels gericht op de effecten
van verstoring, wordt uitgebreid met de effecten van zeespiegelrijzing op de grootte
van wadvogelpopulaties (zie programma 122-IBN). Het onderzoek aan zeehonden
wordt ongewijzigd voortgezet. Effecten van eutrofiëring zullen met o.a. EG-subsidie
op ecosysteemniveau worden bestudeerd in modelecosystemen (mesokosmossen).
Het werk aan de constructie van een gebruikersvriendelijk simulatiemodel van de
Waddenzee wordt voortgezet. Het Antarctisch onderzoek wordt dankzij externe
financiering geïntensiveerd met de ontwikkeling van een monitoring schema voor
contaminanten in Antarctica.
Andere rel.
Programma's

22, 82, 120, 121,122

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
076
0760004
0760005
151

1515001
*1515002
238
2525004
*263
*2630001
*2630005
*2630006
2634008
3205001
331
3310001
3310002
*333
3330001
3330002
3330003
*3330004

Oorzaken van aantalsschommelingen van zeehonden in de Nederlandse
Waddenzee (IBN, P.J.H. Reijnders)
De invloed van verstoring op zeehonden (IBN, P.J.H. Reijnders)
Energiehuishouding bij grijze zeehonden (IBN, P.J.H. Reijnders)
Het ontwikkelen van natuurtechnische beheersmaatregelen en
natuurbouw t.b.v. kwelders en landaanwinningswerken in de Waddenzee
(IBN, K.S. Dijkema)
Experimentele kwelder (IBN, K.S. Dijkema)
Transportprocessen tussen kwelder en zee (voorlopige titel)(IBN, N.
Dankers)
De rol van de mosselcultuur in de Waddenzee (IBN, N. Dankers)
Wetenschappelijke coördinatie van het monniksrobbenprogramma van de
Europese Commissie (IBN, P.J.H. Reijnders)
Onderzoek ten behoeve van natuurbeheer in Antarctica (IBN,W.J. Wolff)
Onderzoek Antarctica algemeen (IBN,W.J. Wolff)
Onderzoek aanAntarctische fulmarine stormvogels (IBN,J.A. van Franeker)
Pelagische verspreiding van Antarctische zeevogels en zeehonden (IBN,
J.A. van Franeker)
Ontwikkeling van een monitoringsysteem voor organo-chloorverbindingen
in het Antarctische ecosysteem (IBN,J.A. van Franeker)
Visziektenexperiment (voorlopige titel)(IBN, N. Dankers)
Onderzoek naar de oorzaken van achteruitgang en naar de huidige status
van de bruinvissenpopulatie in de Noordzee (IBN, P.J.H. Reijnders)
Onderzoek naar de huidige status en de oorzaken van achteruitgang van
bruinvispopulaties in de Noordzee (IBN, P.H.J. Reijnders)
Invloed van veranderingen in conditie op gehaltes van contaminanten in
gestrande bruinvissen (IBN, P.J.H. Reijnders)
Onderzoek naar de effecten van verstoring van vogels in de Waddenzee
(IBN, C.J. Smit)
Onderzoek naar de primaire effecten van verstoring op de verspreiding
van wadvogels (IBN, C.J. Smit)
Onderzoek naar de gevolgen van verstoring op tijd- en energiebudget
van wadvogels (IBN, C.J. Smit)
Onderzoek naar de effecten van conditieverschillen op overlevingskansen
en broedsucces van wadvogels (IBN, C.J. Smit)
Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de regulatie van de grootte
van wadvogelpopulaties (IBN, C.J. Smit)
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*346

Ecosysteemmodellering Westelijke Waddenzee (EMO-WAD)(IBN, A.G.
Brinkman)
*347
Populatiebiologie van zeehonden in de (inter-)nationale Waddenzee en
het Deltagebied (IBN, P.J.H. Reijnders)
*3470004 Onderzoek naar de oorzaken en effecten van een virusuitbraak onder
zeehonden in de Waddenzee (IBN, P.J.H. Reijnders)
3474002 Joint conservation and management planfortheWadden Seaseal population
(IBN, P.J.H. Reijnders)
3815001 Onderzoek naar de eutrofiëring van kustwateren (BEST)
(IBN, N. Dankers)
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PROGRAMMA 21

Evaluatie terreinbeheer

Programmaleider

Kruizinga, drs. D. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Bij beheerders van natuurterreinen en bij het natuurbeleid bestaat in toenemende
mate behoefte aan inzicht in het effect van het gevoerde beheer en in de doelmatigheid van de ingezette middelen.
Doel van het programma Evaluatie terreinbeheer is het ontwikkelen van methoden
waarmee in bovengenoemde behoeften kan worden voorzien. Zowel om practische
redenen (relatief goed onderzocht en betrekkelijk eenvoudig ecosysteem) als om de
hoge beleidsrelevantie is het heidebeheer als eerste onderwerp in een evaluatieprogramma genomen.
Het onderzoek bevat de volgende onderwerpen:
1. (a) classifisatie (referentiebeelden), inventarisatie en beschrijving van de heide in
Nederland als basis voor de onderwerpen (b) t/m (e), leidend tot toedelingscriteria en een geografisch en een naar oppervlakte gekwantificeerd overzicht;
2. ontwikkelen van een kennissysteem met als thema's:
(b) ecofysiographische terreinbeschrijving: het ontwerpen van een operationeel
systeem voor het beschrijven van de biotische en abiotische patronen en de
achterliggende processen in de heide op landschaps- en op objectniveau,
toegespitst op de werkingen van de daarbij betrokken sleutelfactoren en
stuurvariabelen;
(c) ecologie van specifieke heide organismen: dit moet leiden tot achtereenvolgens
levensstrategietypen, indicatiewaarden en indicatoren voor het natuurbeheer;
(d) effecten van beheer en inrichting van heideterreinen: dit moet in wisselwerking
met de nauw samenhangende thema's (a) - (c) leiden tot praktisch toepasbare
kennis over ingreep/dosis - effectrelaties, tot hieruit af te leiden natuurgerichte
normen m.b.t. de onderzochte menselijke activiteiten en tot vertaling van
referentiebeelden via streefbeelden naar doeltypen. Tevens wordt de invloed
van recreatie onderzocht;
(e) natuurtechnische evaluatie van heideterreinen: het op basisvan de voorgaande
thema's ontwikkelen van (een) natuurtechnische evaluatiemethode(n).
(f) de bedrijfseconomische evaluatie van heidebeheer, op basis van de studie
Bedrijfsvoering heidebeheer.
3. Het schrijven van een Handboek Heidebeheer in Nederland: het bundelen en
weergeven van de huidige stand van kennis, gegevens, inzicht en ervaring, dat op
korte termijn tegemoet komt aan een groot deel van de algemenere vragen van
beheerders en bijdraagt aan de gedachtenvorming t.b.v. de overige thema's.
Hetprogramma wordt uitgevoerd insamenwerking metverschillende terreinbeherende
instanties.

Planning

Andere rel.
Programma's

Door overgang vanverschillende medewerkers aandit programma naar het IKC-Natuur
en daarmee verband houdende andere personeelsmutaties zal de planning van dit
programma nader moeten worden bezien. Oorspronkelijk waren de volgende
activiteiten gepland: Uitwerken ontwerpclassificatie heide, opstelling handleiding en
begeleidenexterne uitvoeringtweedefaseinventarisatie (actuelesituatie),voorbereiding
verwerking inventarisatiegegevens. Uitvoering indicatoren- en effectenonderzoek
entemofauna, herpetofauna en flora; studie van strategietypen. Schrijven handboek
heidebeheer. Onderzoek naar recreatie op de heide en naar bedrijfsvoering heidebeheer.

22, 119
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Indicatie
Omvang
Projecten

10 mensjaar
De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, isop het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
301
384

Perspectieven beheer heideterreinen (IBN,J.G. de Molenaar)
Natuurfunctie bos (voorlopige titel) (IBN,J.G. de Molenaar)
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PROGRAMMA 22

Beheer van dierpopulaties

Programmaleider

Veen. dr J. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het programma beoogt het verwerven van fundamentele en direct toepasbare kennis
teneinde antwoord te kunnen geven op vragen vanuit beleids- en beheersinstanties
op het gebied van behoud en beheer van dierpopulaties. Traditiegetrouw zijn deze
vragenvooral soortgericht (zieparagrafen overSoortenbeleid inhet Natuurbeleidsplan).
Daarom is binnen het programma gekozen voor een bundeling van autecologisch
onderzoek aan zoogdieren, vogels, reptielen, amfibiën en insecten. Het onderzoek
zal enerzijds gekenmerkt zijn door een strategisch fundamentele aanpak. Anderzijds
zal er naar worden gestreefd om het onderzoek te verrichten aan beheersen beleidsrelevante soorten, waardoor een sterke verstrengeling met het direct toegepaste
onderzoek zalontstaan. Hetwordt vangroot belang geacht om binnen het programma
te komen tot integratie van de onderzoekprojecten binnen een thema dat voor alle
onderzoekers herkenbaar is.
Hiertoe ishetthema 'Overlevingsstrategieënvan dieren' gekozen. Door het onderzoek
te richten op de eigenschappen van een soort die overleving envoortplanting bepalen
(overlevingsstrategie) wordt inzicht verkregen in de processen die in belangrijke
mate van invloed zijn op de grootte van de populatie. Inde praktijk zal het onderzoek
zich veelal blijven toespitsen op het verzamelen van basale gegevens met betrekking
tot de 'life history' van een soort. Daarnaast zal echter ook het onderzoek naar de
zogenaamde 'energetica'vandierenworden gestimuleerd. Hiermee kunnen momenten
in de levenscyclus worden getraceerd die knelpunten t.a.v. de overleving vormen.
Bij het onderzoek aan insecten staan plant- dier relaties centraal, alsmede het
ontwikkelen van monitorsystemen. De keuze van soorten en soortgroepen binnen
het programma wordt bepaald door (1)vragen uit het beleid, (2) praktische mogelijkheden om een soort te onderzoeken en (3) de mate waarin een soort model kan
staan voor een grote groep van soorten. Voor zover het vogels betreft, is gekozen
voor 'wetlandsoorten'. Het onderzoek aan zoogdieren zal geconcentreerd worden
op de kwetsbare marterachtigen, op vleermuizen en op de muskusrat. Het onderzoek
aan insecten dekt een breed scala aan soorten.
Het onderzoek aan weidevogels zal worden afgerond met enerzijds praktische aanwijzingen voor het beheer en anderzijds een proefschrift. Eventueel zal nog een
meer fundamenteel vervolg plaatsvinden in een AlO-project.
Onderzoek aan korhoenders zal worden afgerond met conclusies over de oorzaken
van de achteruitgang van deze soort en aanbevelingen voor het beheer van de
resterende populaties.
Een belangrijk deel van het onderzoek aanwilde ganzen zal worden afgerond d.m.v.
een proefschrift en aanwijzingen voor de praktijk. Eendeel van het ganzenonderzoek
zal worden voortgezet en zal gericht zijn op regulering van de populatiegrootte van
de rotgans en op schade aan akkerbouwgewassen. De coördinatie van waterwildtellingen zalworden afgerond enovergedragen aanderden. Hetextern gefinancieerde
onderzoek aan de effecten van windturbines op vogels zal uitmonden in schattingen
van de grootte van deze effecten en aanbevelingen om deze te minimaliseren.
Uitvoering en afronding van het onderzoek aan factoren die de populatiegrootte
van sterns bepalen, is afhankelijk van de mogelijkheid hiervoor externe financiering
te verwerven. Een aanvang zal worden gemaakt met onderzoek naar factoren die
de stand van vogels van zoete wetlands bepalen.
Het onderzoek aan muskusratten zal worden afgerond met conclusies toegespitst op
de mogelijkheden om de bestrijdingsmethoden te verbeteren. Het onderzoek aan
verschillende soorten marters zal worden afgesloten met conclusies t.b.v. het beheer
van deze diersoorten en verschillende wetenschappelijke publicaties. In een AIOonderzoek zal de rol van landschapselementen in de ecologie van vleermuizen

50

onderzocht worden. Het onderzoek naar de rol van bodeminsecten bij decompositie
wordt afgesloten met een reeks publicaties en aanbevelingen voor het beheer. De
ontwikkeling van een monitoring systeem voor de heide m.b.v. insecten zal worden
voltooid; daarna wordt aangevangen met een dergelijk systeem voor zoete wetlands.
Nationaal wordt, o.a. in het kader van het NBP,samengewerkt met verschillende
universitaire vakgroepen; internationaal wordt onder de paraplu van IWRB (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau) en de IUCN samengewerkt met
vele instellingen in landen langs de vogeltrekroutes van het arctische gebied naar
West-Afrika.
Planning

Voortzetting programma, geconcentreerd op (1) overlevingsstrategieën van ganzen,
weidevogels, meeuwen, sterns, moerasvogels, marterachtigen en vleermuizen,
(2) het verrichten van onderzoek naar ganzenschade aan akkerbouwgewassen en
(3) onderzoek aan plant-dier relaties bij insecten en (4) het ontwikkelen van monitorsystemen.

Andere rel.
Programma's

19, 24, 119, 120, 122

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, isop het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
058
0580001
*0580003
*0580005
0585006
*075
*0750001
*0750003
181
*1810003
*337
*3370002
*3370003
3370004
*3370005
3544004

*369
*382

Geografisch-ecologisch onderzoek aan ganzen (IBN, B.S. Ebbinge)
Populatiedynamica van bejaagde arctische ganzesoorten: Kolgans, Rietgans
en Kleine rietgans (IBN, B.S. Ebbinge)
Terreingebruik van de rotgans in het Waddengebied (IBN, B.S. Ebbinge)
Broedbiologie van ganzen in Siberië (IBN, B.S. Ebbinge)
Onderzoek naar ganzenschade aan landbouwgewassen (IBN,J.Veen)
Interacties tussen roofdieren en hun omgeving (IBN, S. Broekhuizen)
Terreingebruik en activiteitspatroon van bunzing en steenmarter (IBN,
S. Broekhuizen)
Migratieroutes enterreingebruik bijdasseninNederland (IBN,S.Broekhuizen)
Relatie tussen beheersmaatregelen en het voorkomen van invertebraten
op graslanden (IBN,W.K.R.E. van Wingerden)
Onderzoek naar het functioneren van de decompositieketen in verschillend
bemeste graslanden (IBN, H. Siepel)
Voortplantingskansen vansterns in relatie tot veranderingen in het mariene
milieu (IBN,J.Veen)
De invloed van nest plaatskeuze op de energiehuishouding van sternekuikens (IBN,J.Veen)
Voedselecologie van adulte sterns (IBN,J.Veen)
Sterns als indicator van het mariene milieu: de ontwikkeling van een
monitoring methode (IBN,J.Veen)
Deinvloedvan het gebruik vanzendersop hetgedrag enhet energieverbruik
van adulte sterns (IBN,J.Veen)
Herintroductie vandebever: geschiktheid vandeBiesboschvoor de opbouw
van een levensvatbare populatie, effecten op het ecosysteem en maatschappelijke aspecten (IBN, B.A. Nolet)
Causale analyse van de soortensamenstelling en aantallen van sprinkhanen
in graslanden (IBN,W.K. R.E. van Wingerden)
De betekenis van landschapselementen in de ecologie van vleermuizen
(voorlopige titel; AIO-onderzoek)(IBN, J.Veen)
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PROGRAMMA 23

Landschapsontwikkeling

Programmaleider

Klijn, dr. J.A. -SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het programma Landschapsontwikkeling omvat vijf sub-programma's, met name
aansluitend op het Natuurbeleidsplan (endeVisie Landschap). Devijf subprogramma's
kennen een belangrijke inhoudelijke samenhang. De looptijd is 1990-1994.
De inhoudelijke aanpassing en fasering vindt (ten dele) plaats in het kader van de
NBP-onderzoeksprogrammering (1991-1995).
Subprogramma aardkundige waarden
(leider: drs. H.P. Wolfert)
Aardkundige waarden zijn geologische, geomorfologische of bodemkundige
verschijnselen (patronen, processen, objecten), die een eigen wetenschappelijke,
educatieve of visuele waarde vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de betekenis
voor ecologische,cultuurhistorische enbelevingswaarden onderzocht. In samenwerking
met de RGDen het IBNwordt gewerkt aan landsdekkende inventarisaties (schaal
1 : 50.000) en probleemgerichte inventarisaties op andere schaal. Voorts wordt de
methodiek voor waardering resp. ingreep-effect beschrijving uitgewerkt. Het onderzoek naar de betekenis van geo-morfologische dynamiek wordt versterkt. Deze
aspecten maken deel uit van het NBP-deelprogramma Landschapswaarden (1991-1995)
en het NBP-project nr. 32. Voorts krijgt de toepassing op Europees niveau de aandacht.
Subprogramma Historisch-geografische waarden
leider:prof.drs. J.A.J. Vervloet)
Historisch-geografisch onderzoek richt zich op patroon- en proceskennis van de
ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het (voormalig) cultuurlandschap.
Naast inventarisaties opverschillende schaalvormen reconstructiesvande fysiografische
gesteldheid ten tijde van ontginning of vestiging met behulp van bodemkundige en
paleobotanische gegevens een studieterrein. Ten behoeve van bestemming, inrichting
en beheer worden interpretatie- en waarderings methoden uitgewerkt, ook voor
ingreep-specifieke kwetsbaarheidsvoorspellingen. Op Westeuropees niveau wordt
verdergaande samenwerking gestalte gegeven.Samen met landschapsecologen wordt
aan de reconstructie van de historische ecologische gesteldheid (referentiebeelden)
gewerkt. Ook wordt onderzocht hoe historisch geografische kennis nadrukkelijk in
de planvorming kan worden betrokken. Tenslotte wordt gewerkt aan de opbouw
van een cultuurhistorisch geografisch informatiesysteem (CHGIS). Het onderzoek
behoort voor een groot deel tot deelprogramma Landschapswaarden NBPen NBPproject nr. 33.
Subprogramma Landschapsecologie
(leider: dr. J.A. Klijn)
Het subprogramma Landschapsecologie is in hoge mate gericht op het NBPen wordt
uitgevoerd in samenwerking met het IBN. Een belangrijk deel wordt beschreven in
het programma 'Ecologische processen in een versnipperd landschap' (nr. 24) en het
programma 'Natuurontwikkeling inwetlands" (nr. 120).Voortswordt bijgedragen aan
bosecologisch onderzoek in het programma 'Bosontwikkeling en groeiplaatsontwikkeling' (nr. 14).Accenten inhetsubprogramma liggen op hetterreinvande functionele
relaties tussen bodem, water, vegetatie en fauna (incl. ecologische bodemtypologie,
ecohydrologie), ruimtelijke ecologische relaties, voorspellingsmodellen op standplaats- en landschapsniveau en de inbreng in scenario's en plannen in relatie tot
andere vormen van landgebruik. Voorts zal de historische ecologie verder ontwikkeld
worden.
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Subprogramma Beleving en gebruik van het landschap
(leider: ir. H. Dijkstra)
Bij grote veranderingen in het ruimtegebruik (stadsuitbreiding, ruimte voor infrastructuur, versterkt recreatief medegebruik, veranderd agrarisch gebruik, schaalvergroting
en zelfs landvlucht) is inzicht in de sociale en psychologische factoren onmisbaar.
Het gedragswetenschappelijk onderzoek zal zich vooral richten op:
- onderzoek naar kwaliteit en identiteit van landschappen (via visuele analyse, beoordelingscriteria van beleving, aansluiting bij historisch geografische ontwikkelingen);
- onderzoek naar sociale en psychologische effecten van veranderingen (bijvoorbeeld
bij mogelijke alternatieven in bestemming, inrichting of beheer);
- onderzoek naar factoren, die bij conflicterend grondgebruik een rol spelen,
alsmede onderzoek naar de acceptatie van gebruik en beheer dat (mede) op nietagrarische functies is gericht. Het belevingsonderzoek (modelmatige en ruimtelijke
benadering) behoort tot het deelprogramma Landschapswaarden NBP.
Subprogramma Landschapsarchitectuur en -planning
(leider: ir. M.C. van den Berg)
Vanuit de landschapsarchitectuur staat conceptvorming in relatietot een ontwerpende
benadering centraal. Dit subprogramma draagt door expertise-ontwikkeling bij aan
het programma Ruimtelijke Planvorming. Dit subprogramma zal mogelijk op
kunnen gaan in programma 115 (Ruimtelijke Planvorming). Thema's zijn:
- documentatie en evaluatie van landschapsontwerpen;
- onderzoek naar de achtergronden van ontwerpopvattingen en -doelstellingen;
- uitwerking en onderbouwing van het begrip plankwaliteit;
- verbeteren van het technisch instrumentarium voor het ontwerpen;
- methodische aspecten van het ontwerp als toekomstverkenning.
Planning

Voor 1992 wordt verwacht het deelprogramma Landschapswaarden conform het
NBPvolop aandacht te geven voor de onderdelen aardkundige waarden, historischgeografische waarden en belevingswaarden.
Voorts wordt ook aan NBP-onderzoek bijgedragen in de programma's 115 en 120 in
samenwerking met het IBN. Onderzoek t.b.v. de Visie Landschap moet worden
gespecificeerd evenals studies t.b.v. de 4e Nota Ruimtelijke Ordening Extra.
Op het terrein van de historische geografie, de aardkundige landschapsstudies en de
landschapsecologie zal meer aandacht worden gericht op het Europese schaalniveau.
Vanuit dit programma wordt voorts geparticipeerd in andere relevante programma's,
zoals hieronder vermeld.

Andere rel.
Programma's

14, 24, 115, 120

Indicatie
Omvang

30 mensjaar

Projecten

*323
356
*381
*392
396
397
*398
*402
410
412
447
448
*449
*457

Kromakkers in M-Nederlands rivierengebied (SC, Veldhorst)
Lijnvormige landschapselementen (SC, Vervloet)
Kadasterproject (SC,Vervloet)
Antropogene bodemkenmerken (SC,Spek)
Wonen bij bos (SC,Te Boekhorst)
Ideevorming in landschapsk. en landschapsontwikkeling (SC,Te Boekhorst)
Moderne landbouw (SC,Te Boekhorst)
Lijnvormige beplantingen (SC, Dijkstra)
Bibliografie en probleembeschrijving stadsranden (SC, Andersson)
Monitoring landschapsbeheer (SC, Knol)
Belevingskaart Nederland (SC, Coeterier)
Belevingsvoorspellingsmodellen (SC, Coeterier)
Kwaliteit en waardering (SC, Klijn)
Landbouw en cultuurlandschap (SC,Volker)
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472
3324
3679
4199
4202
4852
5749
5806
5810
6139
6148
6153
7096
7111
7143
7145
7146
7150
7196
56000
56070
56244
56420
56430
56440
56564
56580
56900
56915
GE07
*GE09
GE011
GE012
*HIGE1
HIGE3
HIGE4
*HIGE6
*HIGE9
HIGE11
HIGE12
HIGE13
*HIGE14
HIGE15
LAPL3
*LAPL5
LAEC5
LAEC8
LAEC9
*GEFY3
GEFY4

Reconstructie rivierensysteem (SC, Mulder)
MER industriezandwinning Gelderland (SC, Wolfert)
Cultuurhistorisch onderzoek Utrecht (SC, Vervloet)
Cultuurhistorie Gooisch natuurreservaat (SC, Vervloet)
MER A5 en A4/A9 (SC, Dijkstra)
Gebruik en beleving van bossen in Z-Holland (SC, Coeterier)
Cultuurhistorie midden en oost Brabant 2 en 3 (SC, De Bont)
Historische geografie Leyen-oost (SC, Dirkx)
Historische geografie St.Oedenrode fase I(SC, De Bont)
Cultuurhistorie zuid Limburg (SC, Renes)
Cultuurhist.onderzoek noord en midden Limburg (SC,Renes)
Cultuurhistorie Beek, Centraal Plateau (SC,Renes)
Geomorfologie Brabant en Limburg (SC, Wolfert)
LKN fase III (SC, Harms)
MER methoden (SC, Dijkstra)
COAL Hackfort en Herkenbosch Vlodrop (SC, De Poel)
SWNBL landschap I (SC, De Poel)
Landschapsbouw in ruilverkavelingen (SC, De Visser)
Randstadgroenstructuur en nieuwe bedrijfsvest. (SC, Andersson)
Geomorfologische kaart 1:50 000, voorbereiding en nazorg (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 Groningen (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 Zandvoort (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 Zierikzee (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 Willemstad (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 Oosterhout (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 Valkenswaard (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 Roermond (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 kortlopend onderzoek (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1:50 000 herdruk (SC, Wolfert)
Kwetsbaarheid aardkundige waarden (SC, Wolfert)
Promotieonderzoek Van de Berg (SC,Van de Berg)
Referentiebeeld beheer (SC, Wolfert)
Evaluatie landinrichting (SC, Wolfert)
GIS-cultuurhistorie (SC, Vervloet)
St Oedenrode fase II (SC, Vervloet)
Relatie historische geografie bij landschapsbouw in ruilverkavelingen (SC,
Vervloet)
Veldnamenkaart rivierengebied (SC, Vervloet)
Proefschrift historische geografie noord en midden Limburg (SC,Renes)
Cultuurhistorie NBP(SC,Vervloet)
Cultuurhistorie Leyen-West (SC, Vervloet)
Hollandse waterlinie (SC, Renes)
SROproject ISN(SC)
Bruikbaarheid verpondingsarchief (SC, Vervloet)
Help-landschap (SC, Dijkstra)
plankritiek/plankwaliteit (SC,Te Boekhorst)
Natuurbouw in landinrichting (SC, Harms)
Gradienten (SC, Farjon)
EGproject (SC, Farjon)
Visueel ruimtelijk onderzoek (SC, Dijkstra)
Bewoners-doelgr.onderzoek NBP/landinrichting (SC,Volker)

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar. In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,
bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
373

Operationalisering van het GEA-bestand voor ruimtelijke toepassingen
(IBN, G. Gonggrijp)
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PROGRAMMA 24

Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur

Programmaleider

Opdam, dr. P.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het programma is opgezet naar aanleiding van de vraag naar onderbouwing en
realisering van de ecologische infrastructuur en de ecologische hoofdstructuur. Doel
is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de ruimtelijke samenhang van landschapselementen en natuurgebieden, alsmede hun oppervlakte, de verspreiding en
overleving van soorten planten en dieren bepaalt. De op landschapsschaal verkregen
kennis en inzichten kunnen, o.m. met behulp van modellen, ook op de globalere
schaalvandeecologische hoofdstructuur wordentoegepast.Alsobjectenvan onderzoek
zijn gekozen goed onderzoekbare soorten, die samen een dwarsdoorsnede vormen
door de variatie aan overlevingsstrategiën die in verband met versnippering relevant
zijn. Met modellen kan ook naar andere soorten worden geëxtrapoleerd.
Hetonderzoek maakt gebruik van resultatenvanprogramma 22(Beheer dierpopulaties)
ensluit aan bij de programma's 120(Natuurontwikkeling) en 122 (Klimaatverandering)
en istoeleverend aan programma 23 (Landschapsontwikkeling, SC).
Nationale samenwerking vindt in het kader van het NBP plaats met verschillende
universitaire vakgroepen; internationaal heeft dit programma een leidende positie,
wat tot uitdrukking komt in samenwerking met verschillende instellingen in Europa
en Noord-Amerika.

Planning

Afronden van het projekt 'Effekten verkeer op broedvogelpopulaties'. Verschuiving
van onderzoek in bos/houtwallandschap naar onderzoek in heide/schraallanden resp.
laagveenmoerassen. Voorts verbreding van het modelonderzoek naar modellen van
in het NBPalsprioritair aangeduide soorten en koppeling met GIS(samenwerking met
SC).Extra aandacht voor vertaling van resultaten naar beleid/inrichting. Ontwikkelingssamenwerking met Polen en met Europese instituten voor natuurbeheersonderzoek.

Andere rel.
Programma's

22, 23, 120, 122

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, isop het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
278

Kleine landschapselementen inhetcultuurlandschap alshabitatvoor planten
en dieren: habitatkenmerken, relaties met landbouwgrond en ruimtelijke
configuratie (IBN, P. Opdam)
2780001 Broedvogels in houtwallandschappen: de rol van landschapsstructuur
(IBN, M.J.S.M. Reijnen)
*279
Kleine landschapselementen alsecologische eilanden:de rolvan oppervlakte,
onderlinge afstandenverbinding indedynamiek van levensgemeenschappen
en plant- en dierpopulaties (IBN, P.Opdam)
*2790001 Kleine zoogdieren in het cultuurlandschap: betekenis van habitatoppervlak
en isolatie voor de Rossewoelmuis (Clethrionomys glareolus) (IBN, R. van
Apeldoorn)
*2790002 Verspreiding van Rodebosmieren (F.rufa-groep) metverschillende dispersiestrategie in relatie tot de grootte en de isolatie van hun woongebieden
(IBN, A.A. Mabelis)
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*2790003 Kleine landschapselementen als ecologische eilanden voor ongewervelde
diersoorten (IBN, A.A. Mabelis)
*2790004 Verspreiding en verbreiding van diasporen in relatie tot het patroon van
landschapselementen in het cultuurlandschap (IBN, M.J.S.M. Reijnen)
*2790006 Gevolgen van versnippering van het habitat voor de eekhoorn (Sciurus
vulgaris)(IBN, R. van Apeldoorn)
*2790007 Ruimtelijke dynamiek in een versnipperde boomkleverpopulatie (IBN,
P. Opdam)
2794005 Wegbermen als habitat en verbindingsbaan voor loopkevers van schrale
graslanden (IBN, P. Opdam)
2895001 Effecten van verkeer op broedvogelpopulaties (IBN, M.J.S.M. Reijnen)
*318
Modelsimulatie van populaties in versnipperde landschappen (IBN,
J. Verboom-Vasiljev)
372
De ecologische hoofdstructuur als biogeografisch samenhangend stelsel:
de rol van kerngebieden en verbindingszones (IBN, P.Opdam)
*405
Modelontwikkeling in de landschapsecologie (SC, Harms)
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PROGRAMMA 25

Ontwikkeling en toepassing van moleculair-biologische technieken t.b.v. het
plantenveredelingsonderzoek

Programmaleider

Stiekema, dr. W.J. -CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Toepasbaar maken en ontwikkelen van moleculair-biologische technieken en inzichten
voor de plantenveredeling.
Het programma richt zich op:
- genkartering met behulp van RFLP markers t.b.v. indirecte selectie op gewenste
eigenschappen en isolatie van genen voor gewenste eigenschappen;
- isolatie van regelsignalen voor orgaan cq conditie-specifieke genexpressie;
- analyse van fysische en genetische stabiliteit van nieuw geïntroduceerde genen;
- ontwerpen van Strategien om m.b.v.transposon tagging en reverse genetics
technieken landbouwkundig interessante genen te isoleren;
- identificatie en isolatie van resistentie-genen m.b.v. biochemische technieken.
Deindit programma ontwikkelde methoden entechnieken worden in DLO-programma
42 toegepast voor de introductie van niet-conventionele duurzame resistenties
tegen ziekten en plagen in gewassen.

Planning

De constructie van een genetische kaart van aardappel en de localisatie van een
nematode resistentiegen wordt afgerond. Verdere analyse van de mogelijkheden van
transposon tagging en 'reverse genetics' methodieken gericht op de isolatie van
resistentiegenen zal plaatsvinden. Om meer inzicht te verwerven in het werkingsmechanisme van Bacillus thuringiensis toxines zullen domein-functie relatie studies
in B.thuringiensis toxines uitgevoerd worden. Gerichte en stabiele expressie van
transgenen zal worden bestudeerd in gewassen.
Uniek plantmateriaal van de biet zal biochemisch, moleculair biologisch en cytologisch
gekarakteriseerd worden waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling
van een genenkaart.

Andere rel.
Programma's

26, 27, 42, 148, 149, 176

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*01.1.9.1 Ontwikkeling van 'transposon targeting' methodieken t.b.v. het plantenveredelingsonderzoek (CPRO,A. Pereira)
*01.1.9.2 Constructie van een genetische kaart van de aardappel (CPRO,W. Stiekema)
*01.1.9.3 Genlocalisatie in de aardappel met RFLP's (CPRO,W. Stiekema)
*01.1.1.1 Ontwikkeling 'reverse genetics' methodieken t.b.v. het plantenverdelingsonderzoek (CPRO, R. Klein Lankhorst)
*01.2.9.1 Weefsel-specifieke genexpressie in de aardappel (CPRO,J.P. Nap)
*01.2.9.3 Isolatie en introductie van resistentiegenen in chrysant, tomaat en aardappel (CPRO,W. Stiekema)
*07.2.8.1 Ontwikkeling van een genenkaart van Beta m.b.v. cytologische en
moleculaire technieken (CPRO,W. Lange)
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PROGRAMMA 26

Overdracht van genetisch materiaal m.b.v. celbiologische technieken en bestudering
van de stabiele introductie en expressie in het acceptorgenoom

Programmaleider

Colijn-Hooymans, mw.dr. C.M. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het onderzoek iserop gericht methoden te ontwikkelen voor de overdracht van
erfelijk materiaal andersdan in kruisingen bij zowel dicotyle alsmonocotyle gewassen,
waarbij de vraag naar stabiele handhaving en experssie van het geïntroduceerde
DNA centraal staat. Verschillende methoden van DNA-overdracht, zowel fysische als
biologische methoden, worden ontwikkeld, verschillende typen erfelijk materiaal
worden overgedragen (hele chromosoomdelen, organellen en geïsoleerde genen)
en verschillende typen cellen worden gebruikt als acceptor van het over te dragen
DNA.
Dit onderzoek zal leiden tot:
- inzicht in mogelijkheden van chromosoomoverdracht tussen niet-kruisbare soorten
om op die manier soortkruisings-barrières te doorbreken;
- inzicht in het gedrag van organellen met name in het recombinatieproces na overdracht van organellen in een soortvreemd cytoplasma;
- ontwikkeling van doelmatige DNA overdrachtsystemen voor die gewassen waar
Agrobacterium transformatie niet efficiënt verloopt;
- karakterisering van celtypen die competent zijn voor zowel transformatie als
regeneratie.
Deontwikkelde methoden zullenworden toegepast inandere onderzoekprogramma's
zoals 27 en 42.

Planning

- Naast het ontwikkelen van nieuwe transformatie-regeneratiesystemen voor recalcitrante gewassen zoals lelie, tulp, anjer, biet, grassen, zal het accent liggen op
identificatie en karakterisatie van cellen die competent zijn voor transformatie en
regeneratie.
- Hetonderzoek aanchromosoomoverdracht zalzichconcentreren op de mogelijkheden
van het gebruik van microprotoplasten voor overdracht van slechts een klein deel
van het donorgenoom. Incongruentie tussen genomen van onverwante soorten
wordt bestudeerd.
- Met betrekking tot het overdragen van organellen richt het onderzoek zich op de
analyse van verkregen hybride planten. Verklarend onderzoek naar het gedrag van
organellen na fusie wordt uitgevoerd.

Andere rel.
Programma's

25, 27

Indicatie
Omvang

45 mensjaar

Projecten

*02.1.2.1 Flowcytometrie t.b.v. de plantenveredeling (CPRO, H.A. Verhoeven)
*02.1.6.1 Toepassing van microkernen bij de overdracht van partiële genomen
(CPRO, H.A. Verhoeven)
*02.2.8.2 Gametofytische protoplastenfusie bij Lolium (CPRO,J. Creemers-Molenaar)
*02.3.1.1 Karkaterisering van protoplasttypen en de competentie voor regeneratie
(CPRO, L. Gilissen)
*02.3.0.1 Ontwikkeling van regeneratiemethoden bij prei (Allium porrum L.) (CPRO,
J. Creemers-Molenaar)
*02.1.1.2 Protoplastregeneratie van lelieentulp t.b.v.somatisch veredelingsonderzoek
(CPRO,J. Creemers-Molenaar)
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*02.2.0.3
*02.2.8.1
*02.2.0.2
*02.2.0.1
*02.1.9.1
*02.2.7.1
*02.3.1.2
*03.1.0.1
*03.1.0.2
*09.2.0.2
*09.3.0.1
*09.1.0.2

Mitochondriale recombinatie bij Brassica (CPRO, C. Kik)
CMS overdracht bij Brassica (CPRO, F.A. Krens)
Asymmetrische hybridisatie bij biet (CPRO, R. Hall)
Isolatie vantomatenlijnen met verlaagde energiebehoefte door cybridisatie
(CPRO, F.H.M. Derks)
Transformatie van maïs door microinjectie van zygotische en somatische
embryo's (CPRO, H.A. Verhoeven)
Ontwikkeling van genoverdrachtsystemen bij biet (CPRO, F.A. Krens)
Competentie van cellen voor transformatie en regeneratie (CPRO,J.
Creemers-Molenaar)
Ontwikkeling van methoden voor regeneratie en transformatie van anjer
(Dianthus caryophyllus) (CPRO,A. van Altvorst)
Genetische manipulatie van tulp: ontwikkeling van een regeneratie/transformatiemethode (CPRO,A. Wilmink)
Ontwikkelen van een cel- en moleculair biologische technieken t.b.v. het
veredelingsonderzoek aan bolgewassen (CPRO,J.van Tuyl)
Regeneratie en transformatie van wilg (CPRO/IBN, S. Roest)
Regeneratie en transformatie bij chrysant (CPRO,J. de Jong)
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PROGRAMMA 27

Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen t.b.v. het
plantenveredelingsonderzoek

Programmaleider

Dons, dr. JJ.M. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het verwerven van inzicht in de vegetatieve en generatieve ontwikkeling van planten
en hettoepasbaar maken van deze kennisvoor de plantenveredeling. Het programma
richt zich op het bestuderen van processen als differentiatie, regeneratie, bloemontwikkeling en gametogenese, bestuiving en bevruchting.
De nadruk in het ontwikkelingsbiologisch onderzoek ligt daarbij op de genetische
regulatie en de genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen.
Zwaartepunten in het onderzoek zijn:
- genetische regulatie van de inductie van embryogenese;
- modificatie van de ontwikkeling door de introductie van genen betrokken bij het
hormoonmetabolisme van de plant.
- regulatie en manipulatie van de bloemontwikkeling en de gametogenese;
Hieraan gerelateerd wordt ook onderzoek uitgevoerd over de produktie van haploïde
planten en onderzoek over omzeilen of doorbreken van kruisingsbarrières door in
vitro bestuiving en embryocultuur.
Het onderzoek isgericht op de isolatie van genen die betrokken zijn bij genoemde
ontwikkelingsprocessen. Defunktie en regulatievaneenaantal belangrijke ontwikelingsgenen zal worden onderzocht. Bij het onderzoek aan embryogenese zullen vooral
genen worden bestudeerd die bij de inductie en de vroege stadia van ontwikkeling
betrokken zijn. Bij het onderzoek aan hormoongenen wordt gebruik gemaakt van
reeds beschikbare genen, zoals het cytokinine gen en wortelinducerende (Rol) genen
van Agrobacterium. Het onderzoek zal een bijdrage leveren aan inzicht in de funktie
van dergelijke genen en hun effect op de hormonale ontwikkeling van planten. Het
onderzoek over bloemontwikkeling richt zich op de isolatie van genen die coderen
voor transcriptiefactoren welke op hun beurt genen van een bepaald gedeelte van
de bloemontwikkeling aanschakelen. Ook deze targetgenen zullen worden geïsoleerd
en hun funktie en regulatie bestudeerd.
Voor dit onderzoek geldt dat de kennis vanuit het strategisch-fundamenteel onderzoek, uitgevoerd aan modelgewassen, binnen het programma wordt gebruikt in op
toepassing gericht, extern gefinancieerd, onderzoek aan economisch belangrijke
gewassen. Daarnaast zullen ontwikkelde methoden, genconstructen e.d.ook gebruikt
worden in andere programma's gericht op veredelingsonderzoek.

Planning

Het onderzoekprogramma concentreert zich steeds meer rond het thema 'Regulatie
en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen'. Daarbij wordt de moleculair
biologische benadering steedsnadrukkelijker. Geneneneiwitten welke een regulerende
rol spelen bij de somatische embryogenese zullen in kaart worden gebracht. Het
onderzoek in sommige projecten zal leiden tot de isolatie van ont wikkelingsgenen.
Er zal een begin worden gemaakt met de funktionele analyse van deze genen door
introductie van dergelijke ontwikkelingsgenen in modelgewassen.
Onderzoekprojecten over de produktie van haploide planten en over de toepassing
van bloembiologische technieken bij soortkruisingen in bolgewassen worden voortgezet.

Andere rel.
Programma's

25, 26, 28, 184

Indicatie
Omvang

25 mensjaar
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Projecten

*03.1.0.3 Karakterisering van de vroege stadia van de inductie van embryogenese
in microsporen (CPRO,J. Custers, J. Cordewener)
*03.1.7.1 De rol van het cytoskelet bij de regeneratie van plantecellen (CPRO,J.J.M.
Dons)
*03.3.0.2 In vitro selectie met behulp van microsporencultuur bij bolgewassen
(CPRO, R. van de Bulk)
*05.1.0.6 Ontwikkeling van in vitro haploidisatie-technieken in prei. Allium porrum
L. (CPRO, R. Voorrips)
*02.1.1.1 Moleculaire analyse van embryogenese bij planten, identificatie van
uitgescheiden glycoproteinen en moleculaire identificatie van singel cells
met embryogenese capaciteit (LUW/CPRO, H.A. Verhoeven)
*01.1.0.3 Isolatie via transposon taggin van promoters die de vroege embryogenese
van Arabidopsis reguleren (CPRO,A. Pereira)
*03.2.1.1 Bestudering van de rol van cytokininen bij diefloze mutanten van tomaat
middels introductie van een cytokinie synthes gen (CPRO, S. Groot)
*03.2.1.3 Modificatie van wortelvorming, wortelfunktie en plantontwikkeling door
introductie van rolgenen (CPRO)
*03.2.1.2 Genetische modificatie van rozeonderstammen voor produktieverhoging
onder energie-arme omstandigheden (CPRO, L. Hanisch ten Cate)
*03.3.1.1 Regulatie en manipulatie van genen die de bloemorganogenese sturen
(CPRO,A. van Tunen)
*03.3.9.1 Selectie en transformatie van pollen: analyse van genexpressie tijdens
microsporogenese en pollenfunktie (CPRO, L. van de Leede-Plegt)
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PROGRAMMA 28

Ontwikkeling van veredelingsmethoden voor de efficiënte exploitatie van
genetische variatie

Programmaleider

Holsteijn, dr.ir. H. van - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Erwordt gestreefd naar optimale benutting van genetische variatie binnen bestaande
gewassen en naar uitbreiding van het aantal gewassen in de diverse sectoren van de
land- en tuinbouw. Genetische variatie uit verwante soorten en geslachten wordt
beschikbaar gemaakt d.m.v. soort- en geslachtskruisingsonderzoek en ontwikkeling
van efficiënte veredelings- en selektiemethoden. Verworven kennis, ontwikkelde
methoden en uit het programma voortgekomen halfmateriaal (lelie, tulp, nerine.
Begonia, Kalanchoë, Hibiscus, Solanaceae) worden ter beschikking gesteld aan het
veredelingsbedrijfsleven. Bij de fruitgewassen worden nieuwe rassen ontwikkeld,
aangezien in Nederland geen veredelingsbedrijfsleven voor deze gewassen bestaat.
In 1990-1995 concentreert het onderzoek zich op de volgende aspecten:
- methodeontwikkeling t.b.v. soort- en geslachtskruisingen om de genetische variatie
van verwante soorten en geslachten beschikbaar te stellen;
- onderzoek naar en gebruik van 2n-gameten bij L.perenne en lelie;
- studie naar gebruik van RFLP's als selectiemethode bij tomaat als voorbeeldgewas;
- introductie en evaluatie van genepools van de grassen, leguminosen en cruciferen;
- veredeling op adaptatie, groeikracht, oogstzekerheid, jaarrondteelt, ontwikkeling
van veredelingsmethoden;
- basisonderzoek t.b.v. de rasontwikkeling bij appel en aardbei;
- veredelingsonderzoek en soortkruisingen t.b.v. de verbreding van het assortiment
van siergewassen.
Beschikbaar gekomen genetische variatie, ontwikkelde methoden en technieken om
kruisingsbarrières te doorbreken vormen de basis voor diverse andere programma's,
waarvan de aandacht primair gericht is op resistentie en kwaliteitseigenschappen
(programma's 52 en 148). Met name voor eindmateriaal is er samenwerking met P.F.
Wilhelminadorp. Afstemming met betrekking tot onderzoek vindt plaats met LBO
Lisse en PBN Aalsmeer.

Planning

In 1992 zal het veredelingsonderzoek zich in sterke mate richten op het genereren
van kennis en het ontwikkelen van veredelings- en selectiemethoden ten behoeve
van de verbetering van het rassensortiment. Het soortkruisingsonderzoek richt zich
vooral op die kruisingscombinaties die slechts m.b.v. specifieke technieken kunnen
slagen, en waardoor andere waardevolle eigenschappen kunnen worden toegevoegd
aan het aanwezige genetische potentieel. Bij meerdere projecten wordt onderzoek
verricht naar de produktie van 2n-gameten, en naar de achtergronden hiervan, als
basis van verhoging van het ploïdieniveau.
In het onderzoek gericht op het gebruik van moleculaire merkers zal een beter inzicht
verkregen worden in de toepassingsmogelijkheden t.b.v. het veredelingsproces.

Andere rel.
Programma's

27, 29, 49, 148, 149, 176, AT2,AT6

Indicatie
Omvang

40 mensjaar

Projecten

05.3.0.3
05.3.4.1
05.3.4.2
*05.1.9.2

Veredelingsonderzoek aan kolomboomtypen bij appel (CPRO,J.Janse)
Ontwikkeling van nieuwe aardbeirassen (CPRO, B. Meulenbroek)
Ontwikkeling van nieuwe appel- en pererassen (CPRO,J.Janse)
RFLP's als selecteerbare merkers bij de veredeling van tuinbouwgewassen
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(CPRO, P.Lindhout)
*05.3.0.2 De ontwikkeling van schurft- en meeldauwresistente appelrassen (CPRO,
E. van de Weg)
*06.1.0.5 Populatieveredelingsonderzoek naar het combineren van uniformiteit en
groeikracht bij Engels raaigras, Lolium perenne L. (CPRO,A.P.M, den Nijs)
*06.1.0.6 Methodenonderzoek voor de veredeling van diverse grassoorten (CPRO,
A.P.M, den Nijs)
*06.1.1.4 Onderzoek vancytologische mechanismen verantwoordelijk voor 2npollenproduktie en de overerving van deze mechanismen in Engels raaigras
(CPRO, M. Wagenvoort)
*07.3.5.1 Onderzoek naarde veredelingsmogelijkhedenvanLeguminosen, Cruciferen
en nieuwe gewassen (CPRO,J. Hoogendoorn)
*07.1.6.3 Soortkruisingsonderzoek in Solanaceae (CPRO,J. Hoogendoorn)
*09.2.2.1 Veredelingsonderzoek en polyploidisering bij lelie (CPRO,J.van Tuyl)
*09.3.9.1 Onderzoek naar mogelijkheden tot verbreding van het assortiment jaarrondbloeiende Begonia (CPRO, B. Kroon)
*09.3.8.1 Onderzoek over soortkruisingen bij Kalanchoë (CPRO, B. Kroon)
*09.2.9.1 Analyse en doorbreking van soortkruisings-barrières tussen Tulipa
kaufmanniana en de cultuurtulp T. gesneriana (CPRO,J.van Tuyl)
*09.2.0.3 Toepassing van bloembiologische technieken bij soortkruisingen van lelie,
tulp en gladiool (CPRO, M. van Crey)
*09.2.9.3 Veredelingsonderzoek naar soort- en geslachtskruisingen bij nerine
(CPRO,J.van Tuyl)
*09.3.5.2 Evaluatie en verbetering van nieuwe potplanten (CPRO, B. Kroon)
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PROGRAMMA 29

Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen.

Programmaleider

Hardon, dr. J.J.- CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Nederland heeft internationaal een belangrijke plaats in de plantenveredeling en
dient een passende bijdrage te leveren aan de instandhouding van de grondstof
hiervoor: de genetische variatie van cultuurgewassen en wilde verwante soorten. In
Europa zijn de meeste traditionele rassen vervangen door nieuwe rassen, ontwikkeld
door de plantenveredeling. Het grootste deel van de landrassen isverloren gegaan.
Dit proces heeft zich uitgebreid tot de tropen en de subtropen waar zich vrijwel alle
oorsprongsgebieden encentra van nog bestaande diversiteit vanonze cultuurgewassen
bevinden. Verwante wilde soorten worden ook bedreigd door nieuwe methodes in
de landbouw en het in cultuur brengen van nieuw land. Het besef dat genetische
erosie een ernstig probleem vormt, heeft geleid tot de oprichting van zogenaamde
genenbanken, zowel in ons land als daarbuiten.
Doel van een genenbank is het beheer van genetische variatie in een internationale
samenwerking en het leveren van bijdragen aan de daarvoor benodigde kennis. Het
werk kan opgesplitst worden in:
- bijdragen aan verzamelen, beschrijven, evalueren en instandhouden van genetische
variatie van cultuurgewassen in een mondiale samenwerking;
- bijdragen aan onderzoek gericht op kennis noodzakelijk voor rationele collectieopbouw en gebruik van genetische variatie;
- dienstverlening ten behoeve van het veredelingsonderzoek en bedrijfsleven na
advisering, opbouw van strategische werkcollecties en beschikbaarstelling van
genetisch materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslag van informatie en genetisch materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslag van informatie en genetisch materiaal en toegang
tot collecties en informatie van andere genenbanken.

Planning

- Voortzetting normale genenbankactiviteiten;
- Onderhoud informatiesysteem, opstarten World DBS Beta oleracea;
- Internationalisering collectiebeheer;
- Toegankelijkheid collecties t.b.v. gebruikers vergroten.
Voorts:
- Monografie Beta in serie CGN Collection Reviews;
- Verzamelen in Turkije en Zuid-Rusland;
- Voortzetting onderzoek Core Collection Concept;
- Activiteiten in het kader van de VN-conferentie en Environment and Development
(UNCEN 1992);
- Onderzoek naar methoden van lange termijn bewaring van bolgewassen.

Andere rel.
Programma's

28, 148, 149, 176

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

05.1.7.2
07.1.0.1
07.2.0.1
07.3.0.1
08.1.0.1

Collectie groentegewassen (CPRO, I. Boukema)
Instandhouding CPROwerkcollectie Solanum (CPRO,L. Sijpkes)
Instandhouding CPROwerkcollectie Beta (CPRO,T. de Bock)
Instandhouding CPROwerkcollecties Leguminosen en Cruciferen (CPRO,
A. van de Well)
Voorraadbeheer selekties (CPRO, H. Dijkstra)
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08.2.0.1
*08.2.0.2
*08.2.0.3
08.2.0.4
08.3.0.1
08.3.0.2
*08.3.0.3
*08.3.0.4
08.3.0.5
08.3.0.6
*08.3.0.9
08.4.0.1
*09.2.0.5
*12.1.0.2

Documentatie CPROcollecties (CPRO,T. van Hintum)
Ontwikkeling van informatiesystemen (CPRO,T.van Hintum)
Methodenontwikkeling beheer genenbankcollecties (CPRO,T.van Hintum)
Beschikbaarstelling diverse informatiebronnen (CPRO,T.van Hintum)
Nederlands-Duitse Beta genenbank (FAL/CPRO, J. Hardon)
Duits-NederlandseSolanumgenenbank Braunschweig (FAL/CPRO,R.Hoekstra)
Conservering en onderzoek naar genetische variatie in koolgewassen
(CPRO, I. Boukema)
Conservering en onderzoek naar genetische variatie in Lactuca spp (CPRO,
I. Boukema)
Genenbankactivitetien landbouwgewassen (CPRO,J.J. Hardon)
Genenbankactiviteiten tuinbouwgewassen (CPRO, I. Boukema)
Conservering en onderzoek naar genetische variatie in Allium spp (CPRO,
I. Boukema)
Dienstverlening ontwikkelingshulp (diversen)(CPRO, J.J. Hardon)
Onderzoek naar methoden voor instandhouding van bolgewassen (CPRO,
J. van Tuyl)
Biosystematisch onderzoek in het geslacht Lolium; genetische variatie in
natuurlijke populaties en het rassensortiment (CPRO, B. Loos)
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PROGRAMMA 30

Gewasfysiologie en produktkwaliteit: onderzoek naar biotische en abiotische
beperkingen voor opbrengstvorming en produktkwaliteit

Programmaleider

Geijn, dr. S.C.van de & Haverkort, dr.ir. A.J. - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel van het programma is de analyse en kwantificering van fysiologische processen
binnen plant en gewas gericht op plantaardige produktie onder optimale en suboptimale omstandigheden. Indit programma ligt hetzwaartepunt op het experimentele
onderzoek. Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van simulatiemodellen.
Onderzoek gericht op ontwikkeling van simulatie en systeemanalyse-methoden is
ondergebracht in programma 50. Om ongewenste milieueffecten te vermijden wordt
de plantaardige produktie, zowel in open alsbeschermde teelten, in toenemende
mategeconfronteerdmet beperkingentenaanzienvande inzetvan produktiemiddelen.
Daarnaast dwingen marktontwikkelingen tot het introduceren van nieuwe produkten
c.q. gewassen en het aanbieden van veilige produkten van hoge, concurrerende
kwaliteit. Aanpassingvandeteelt met betrekking tot bemesting en gewasbescherming
vereist een optimaal gebruik van kennis van de wisselwerking. Aan de hand van
gewasparametersenmetingvanfotosynthese,water-,energie-en nutriëntenhuishouding
in gewas en wortelomgeving wordt een analyse gemaakt van de relevante processen.
De studie van de implicaties van een potentiële klimaatverandering voor de plantaardige produktie vormt onderdeel van dit programma. Voor de kasteelten richt het
onderzoek zich op het optimaliseren van processen rond plantevoeding, gewasproduktie en vruchtkwaliteit bij substraatteelt, mede met het oog op het ontwikkelen
van gesloten teeltsystemen.
Bij de open teelten geeft het onderzoek naar de produktvorming en kwaliteit inzicht
in de betrokken factoren in de voor-oogstfase. De wijze waarop bodempathogenen
interfereren met de gewasfysiologische processen wordt bestudeerd voor het identificeren van teeltmaatregelen om zowel kwaliteit te handhaven, als schade aan het
gewas of risico voor het milieu te beperken.
In het kader van agrificatie worden een aantal gewassen geanalyseerd op gewasfysiologische kenmerken die de opbrengstpotentie bepalen. Met name een aantal
projecten in de laatste categorie maken ook deel uit van een andere coördinatiestructuur, zoals een 'Nationaal Programma' (hennep, karwij, oliegewassen voor
industriële toepassingen, bodemgezondheid, geïntegreerde plantaardige produktie).

Planning

Andere rel.
Programma's

De door het afronden van projecten vrijkomende capaciteit zal ingezet worden om
een versterking van het onderzoek aan de basisprocessen (drogestofverdeling en
ontwikkelingsfysiologie) te realiseren. Methoden voor het detecteren en kwantificeren
van fysiologische processen zullen verder ontwikkeld en op toepasbaarheid getest
worden. Ten behoeve van de optimalisatie van de (gesloten) teelt in kassen zal het
onderzoek aandesturing van groei endrogestofverdeling met het oog op de kwaliteit
van het eindprodukt.
Het onderzoek naar de nutriëntenbenutting door vollegrondsgroenten in de loop
van degewasontwikkeling zalzich richten op de kwantificering vande gewasbehoefte
en de opnamecapaciteit c.q. het groeipatroon van de wortels. In het onderzoek
naar de beperking van schade door aaltjes worden, naast droogte, ook de interactie
met de pH en de mechanische impedantie van de bodem (aardappel) en met
nutriëntengebrek (peulvruchten) als abiotische factoren bestudeerd.
Vanuit het programma zullen gegevens beschikbaar komen ter ondersteuning van
de ontwikkeling van geïntegreerde (aardappel en vollegrondsgroenten) en gesloten
(kasgewassen) produktiesystemen.

1, 45, 48, 50, 122, 134, AT1, AT2,AT8
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Indicatie
Omvang
Projecten

35 mensjaar
a.
733
729
775
*704

b.
724
810
*740
*783

711
791
*782
757
758
764
822
790

*737

*781
759

c.
777
803

760

Gewas- en wortelfysiologisch onderzoek bij kas- en substraatteelten
Morfogenese enstofverdeling van kasgewassen in relatie tot het kasklimaat
(CABO, L.F.M. Marcelis)
Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van
witlof beïnvloeden (CABO,J.A. Reerink)
Vruchtgroei van kasgewassen, met name tomaat, in relatie tot de waterhuishouding (CABO, P.A.C.M. vande Sanden)
Invloedvan beperkt nutriënten-enzuurstofaanbod op groei en ontwikkeling
bij de teelt op voedingsoplossingen (CABO, B.W. Veen)
Gewas- en wortelfysiologisch onderzoek bij teelten in de vollegrond
Analyse van factoren die het schieten van een aantal vollegrondsgroenten
bepalen (CABO, R. Booij)
Gewasfysiologisch onderzoek naar de opbrengstvorming en kwaliteit van
spruitkool (CABO, R. Booij)
Kwantificering vandeenergiekostenvanonderhouds-en transportprocessen
in veldgewassen (CABO,A.J.C, de Visser, Tj.J. Bouma (LUW))
De interactie tussen atmosferische C02-concentratie, temperatuur en
omgevingsfactoren met betrekking tot fotosynthese, assimilatendistributie
en ontwikkelingsritme bij landbouwgewassen (CABO/LUW, P. Dijkstra)
Ontwikkelingsfysiologie, opbrengstvorming en stikstofhuishouding van
winter- en zomergerst (CABO, C. Grashoff)
Fysiologische aspecten van kwaliteit en oogstzekerheid van haver (CABO,
C. Grashoff)
Ontwikkeling van methoden en aanpassing en beheer van de onderzoeksuitrusting van het *Wageningen Rhizolab' (CABO,J. Groenwold)
Gewasfysiologisch onderzoek naar de invloed van bodempathogenen en
abiotischestressfactoren opdegroeivanaardappelen (CABO,A.J. Haverkort)
Experimenteel enmodelmatig onderzoek naardesturingvande knolgrootteverdeling van aardappelen (CABO,A.J. Haverkort)
ln-vitro en in-vivo knolinductie ten behoeve van snelle vermeerdering van
pootaardappelen (CABO,J. Marinus)
Fysiologievan dezaadvorming bij graszaadgewassen (CABO,W.J.M. Meijer)
Gebruiksmogelijkheden van chlorofylfluorescentie als detectiemethode
voor koudetolerantie bij maïs (CABO, A.H.C.M. Schapendonk, O. Dolstra
(CPRO))
Ontwikkeling, aanpassing en beheer van uitrusting voor fotosynthesemetingen ten behoeve van het onderzoek (CABO/LUW, A.H.C.M.
Schapendonk)
Plasticiteit van wortelstelsels in relatie tot biotische en abiotische stress
(CABO,A.L. Smit)
Gewasfysiologisch onderzoek naar de invloed van bodempathogenen en
abiotische stressfactoren op de groei en produktie van suikerbieten
(CABO/LUW, A.L. Smit)
Produktvorming, produktkwaliteit en agrificatie
De invloed van omgevingsfactoren op de gewasstructuur en de vorming
en samenstelling van het zaad bij karwij (CABO,W.J.M. Meijer)
Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van
nieuwe oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen (CABO,
W.J.M. Meijer)
Fysiologie en gewassimulatie van hennep in relatie tot kwaliteits- en
opbrengstverbetering (CABO/LUW, W.J.M. Meijer)
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PROGRAMMA 31

Onderzoek naar tolerantie voor abiotische stressfactoren, gericht op verbetering
van de opbrengststabiliteit

Programmaleider

Nijs, dr.ir. A.P.M, den - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Onderzoek isgericht op ontwikkeling van rassen die zuiniger en geïntegreerd en toch
rendabel geteeld kunnen worden geteeld. Dat betekent genotypen met tolerantie
voor abiotische stress en met een efficiënt gebruik van voedingsstoffen.
Het onderzoek richt zich met name op het opsporen van genetische parameters voor
stresstolerantie en ontwikkeling van efficiënte veredelingsmethoden voor verhoging
van het niveau. Het onderzoek aan glasgroentegewassen betreft het zoeken naar
genetische variatie voor groei onder lage lichtomstandigheden in de winterperiode.
Bij akkerbouwgewassen wordt vooral aandacht besteed aan droogtetolerantie en
voorjaarsgroei. Het onderzoek zal inzicht verschaffen in de achtergronden van en de
genetische variatie voor verscheidene abiotische stressfactoren, zodat veredeling op
deze eigenschappen beter mogelijk wordt. De te ontwikkelen selectiemethoden
zullen door het veredelingsbedrijfsleven hierbij worden toegepast.
Deopbrengststabiliteit vandebewerkte akker- envoederbouwgewassen kan zodoende
worden verhoogd en deze gewassen worden daarmee weer geschikt gemaakt voor
geïntegreerde teelten. Daarvoor wordt samengewerkt met collega-DLO instituten en
het PAGV. Bij de gewassen voor de beschermde teelten zijn de onderzoekresultaten
van nut bij de verdere aanpassing aan lage energieomstandigheden. Genetisch/
fysiologisch goed gedefinieerde genotypen zijn waardevol uitgangsmateriaal voor
fundamenteel en biotechnologisch onderzoek.

Planning

Experimenten met kasgewassen tomaat en roos bij verschillende temperaturen en
lichtniveau's, en enten op onderstam.
- Verdere optimalisering van chlorofylfluorescentie-meetmethode voor bepaling van
groei-efficiëntie.
- Bepaling van genetische variatie voor droogtetolerantie bij aardappel.

Andere rel.
Programma's

148, 149, 176, AT10

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*05.1.4.1 Veredelingsonderzoek bij tomaat op geringe warmtebehoefte (CPRO,P.
Lindhout)
*05.1.0.2 Isolatie van tomategonotypen met een lage energiebehoefte met behulp
van mutatieveredeling en de ontwikkeling van nieuwe toetsmethoden
(CPRO, P. Lindhout)
*06.1.0.1 Fysiologisch onderzoek naar de achtergronden van genetische variatie in
stresstolerantie, persistentie en stikstofbenutting bij grassen (CPRO,A.P.M.
den Nijs)
*06.1.1.3 Genetisch fysiologisch onderzoek naar effecten van lage temperatuur op
fotosynthese-efficiëntie, nutrintenopname en wortelgroei bij maïs (CPRO,
O. Dolstra)
*07.1.8.1 Genetische variatie voor droogtetolerantie in aardappel (CPRO, J.
Hoogendoom)
*09.1.8.1 Veredelingsonderzoek naar ent-onderstam-relaties bij kasrozen (CPRO,
D. de Vries)
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PROGRAMMA 32

Plantenfysiologie en produktkwaliteit: regulatie van morfogenese, orgaangroei en
veroudering bij planten

Programmaleider

Breteler, dr.ir. H. - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel van het onderzoek is om het inzicht in de regulatie van morfo-genetische
processen te vergroten en om met deze kennis de produktie van plantorganen (bijv.
bloemen, vruchten, wortels) te beheersen en de kwaliteit te verbeteren. Nieuwe
technieken en methoden maken het mogelijk om meer inzicht te krijgen in processen
die een rol spelen bij de morfogenese; Dezetechnieken zijn ontwikkeld op het gebied
van moleculair-biologisch onderzoek en membraan-fysiologisch onderzoek.
Moleculair-biologisch onderzoek zal verricht worden om de expressie van genen die
een rol spelen in de Organogenese, te bestuderen en te beïnvloeden.
Membraanfysiologisch onderzoek is in twee deelgebieden te verdelen: perceptie en
transductie van signalen en transport-fysiologie. De perceptie en transductie van
signalen (bijvoorbeeld hormonen of licht) heeft directe verbanden met de expressie
van genen aangezien de signalen van buiten de cel van invloed zijn op de regulatie
van genactiviteit.
Bij transportfysiologie staat het transport van stoffen over membranen centraal. Het
membraanfysiologisch onderzoek richt zich op de veranderingen die optreden in de
samenstelling en functie (energie transductie, elektrofysiologie) van de membranen
tijdens de Organogenese.
De bestaande en te verwerven expertise zal gebruikt worden voor onderzoek gericht
op de verbetering van aanleg, uitgroei en houdbaarheid van bloemen en vruchten
van groenten, fruit en sierteelt produkten, alsmede op de aanleg van organen in
thans moeilijk te regeneren weefselkweekmateriaal, zoalswortels bij houtige gewassen.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de lipidebiosynthese in akkerbouwgewassen
met name de vorming van erucazuur in koolzaad.

Planning

De voornemens voor 1992 zijn in grote lijnen als volgt:
- onderzoek naar het hormoonmetabolisme (transport, opname omzetting, effecten)
en de biochemische en biofysische effecten van hormoontoedieningen in bloemknoppen, bloemen, en stammen van houtige gewassen;
- biochemische, morfologische en moleculair biologische analyse van gebeurtenissen
die voorafgaan aan belangrijke fysiologische processen zoals knopval, verwelking
en wortelvorming; en van de erucazuurbiosynthese in koolzaad;
- onderzoek naar het effect van stuurlicht op de drogestof-distributie en het openen
en de houdbaarheid van snijbloemen;
- onderzoek naar de betekenis van membraanfysiologische processen voor produkteigenschappen als houdbaarheid en stevigheid, in relatie tot fysiogene ziekten en
de werking van groeiregulatoren;
- onderzoek naar de lipiden-biosynthese, met name de vorming van erucazuur in
koolzaad.

Andere rel.
Programma's

27, 37, 52, 58, AT1, AT7

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

*807
"814

Membraanfysiologisch onderzoek naar de reactie van de huidmondjes op
de verhoogde C02-concentratie (CABO, M. Blom-Zandstra)
Decalciumhuishouding in planten in relatietot het optreden van fysiogene
afwijkingen inconsumptie-ensierteeltgewassen;eenoriënterend onderzoek
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*768
*735
*xx4
*762
*819
*765
*723
671
*808
*809

(CABO, M. Blom-Zandstra)
Celbiologisch en moleculair-biologisch onderzoek naar wortelvorming;
een verkenning (CABO, H. Breteler)
Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van
sierteeltprodukten (CABO, W.J.R.M. Jordi)
Vorming van lipiden en erucazuur in hauwen en embryo's van koolzaad
(CABO,J.Jaarsma)
Groeiregulatie van de bloemknopopening (CABO, D. Kuiper)
Genotypische variatie in cytokinine-activiteit van rozenonderstammen
(CABO, D. Kuiper)
De rol van het koolhydraatmetabolisme en van plantegroeistoffen bij de
bloemknopopening van de roos (CABO, D. Kuiper)
Invloed van lichtkwaliteit op de groei en bloei van sierteeltgewassen
(CABO, F.M. Maas)
Enzymatische immunotoetsen voor planteregulatoren CABO, CR. Vonk)
De rol van hormonen bij de abscissie van bloemen, knoppen en bladeren
(CABO, CR. Vonk)
Onderzoek naar het werkingsmechanisme van cytokininen bij bol- en
knolgewassen (CABO, CR. Vonk)
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PROGRAMMA 33

Bodemecologische aspecten van gewasbescherming

Programmaleider

Maas, ir. P.W.Th. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Mede als gevolg van de intensieve en eenzijdige teelt van gewassen vormen bodemgebonden planteziekten en plagen een toenemend probleem, waartegen grote
hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen voor grondontsmetting worden ingezet.
Naast een onacceptabele belasting en verontreiniging van bodemecosysteem,
verliezen de chemische middelen hun effectiviteit door versnelde biologische afbraak
en resistentie-ontwikkeling bij de gewasbelagers.
Omdat de betreffende gewasbelagers langdurig in de bodem kunnen overleven of
een uitgebreide waardplantenreeks hebben, kunnen de problemen niet worden
opgelost door simpelweg devruchtwisseling teverruimen. Hetdoelvanhet programma
isom door methodologisch-strategisch onderzoek fundamenteel inzicht te verwerven
in de bodemecologische processen op grondwaarvan eenduurzame gewasbescherming
tegen bodemgebonden gewasbelagers mogelijk wordt door een gericht beheer van
het bodemecosysteem. Het gaat hierbij om vruchtwisseling met gericht gekozen
rassen en teeltmaatregelen die de kwetsbaarheid van de gewassen minimaliseren en
de activiteit van natuurlijk aanwezige of geïntroduceerde groeibevorderende en
gewasbeschermende organismen in de bodem stimuleren.
Het onderzoek geconcentreerd blijven rond drie hoofdthema's:
1. De ecologie van de overleving van gewasbelagers in de bodem, met name het
effect van lokstoffen en antagonisten op hun ruststructuren
2. De ecologie van wortelinfectieprocessen, met name de invloed van concurrerende
en/of gewasresistentie inducerende antagonisten.
3. De bodemreceptiviteit voor het optreden van aantasting, met name het met
biotoetsen classificeren en analyseren van ziektewerende gronden.

Planning

Voortzetting van het programma op hoofdlijnen zoalsomschreven. Een aandachtspunt
is onder meer de verdere ontwikkeling van kwantitatieve technieken voor het
bepalen van de ziektedruk door bodempathogenen van de bodemreceptiviteit voor
een aantal bo demgebonden planteziekten in open teelten en de analyse van de
biotische en abiotische factoren die hierop van invloed zijn. Verder onderzoek naar
de mogelijkheden van de toediening van (antagonistische) gewasbeschermende
micro-organismen op basis van hun werkingsmechanismen, kolonisatievermogen en
activiteit vormt een ander zwaartepunt. Door de extra inzet vanuit het additionele
onderzoekprogramma Bodemziekte is ook de expertise in de vorm van een bredere
samenwerking aanzienlijk vergroot.

Andere rel.
Programma's

1, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 4 1 ,133, 149, AT3,AT4,AT5

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

14507
14518
*14520
14521
*14522

Overleving van Sclerotinia in de bodem (IPO, M. Gerlagh)
Ecologie en specificiteit van de overdracht van plantevirussen door
Olpidium-schimmels (IPO,A.Th.B. Rast)
Microbiële verrijking van dierlijke mest voor de biologische bestrijding
van planteziekteverwekkers in de bodem (IPO, C.J. Kok)
De invloed van gewassen op de rustsporen van Polymyxa betae en de rol
hiervan op de epidemiologie van rhizomanie in suikerbieten (IPO, P.Maas)
Epidemiologie en biologische bestrijding van bodemschimmels bij

71

14524
*14526
*14527
14528
14529
*14530
*14531
14532
14533
*14534

14535

glastuinbouwgewassen op substraatsystemen met recirculatie (IPO,H. Rattink)
Biologische bestrijding van Fusarium oxysporum bij anjer (IPO, H. Rattink)
De ontwikkeling van een toets ter bepaling van de bodemreceptiviteit
voor bodemziekten veroorzaakt door Rhizoctonia solani (IPO, G. Dijst)
Ecologie van niet-pathogene Fusarium ten behoeve van de biologische
bestrijding van pathogène Fusarium bij anjer en tomaat (IPO,J.Postma)
Populatiedynamica van pathogène Erwinia spp. bij het groenrooien van
aardappel (IPO, P. Kastelein)
Effecten van hennep en nieuwe oliehoudende gewassen op bodemziekten
en vruchtwisseling (IPO, A.J.Termorshuizen)
Rhizoctonia solani in tulp en iris in relatie tot de bodemreceptiviteit (IPO,
J.H.M. Schneider)
Overleving en activiteit van virusoverdragende nematoden in de bloembollenteelt (IPO, F.C. Zoon)
Ecologische omstandigheden op de schaderelatie tussen Trichodoridae en
hun waardplanten (IPO, A.L. den Toom)
Onderzoek naar wortelknobbelaaltjes (IPO, P.W.Th. Maas)
De invloed van wortel-exsudatie op het antagonistische gedrag van
achinomyceten tegen Cochliobolus sativus in de rhizosfeer van tarwe (IPO,
HJ. Miller)
Biologische bestrijding van lakschurft (IPO, P.van de Boogert)
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PROGRAMMA 34

Fysiologische aspecten van gewasbescherming

Programmaleider

Visser, dr. J.H. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het gebruik van pesticiden in de landbouw stuit op grote bezwaren vanuit de
maatschappij. Daarom is het nodig (a) voor de gewasbescherming nieuwe methoden
te ontwikkelen die specifiek ingrijpen op de gewasbelager en de interactie met het
gewas, en (b) de verandering in gewassen en vegetaties door gewasbelagers te
onderkennen in oorsprong en gevolg.
Voor de ontwikkeling van bioràtionele methoden van gewasbescherming wordt
fysiologisch onderzoek aan het functioneren van gewasbelagers in de interactie met
het gewas uitgevoerd. Dit betreft achtergronden van waardplantresistentie tegen
schimmels en insekten met speciale aandacht aan de ene kant voor de eigenschappen
van planten die resistentie veroorzaken en aan de andere kant het doorbreken van
deze resistentie door speciale eigenschappen van gewasbelagers. Daarnaast worden
specifieke fysiologische stoffen bestudeerd zoalssignaalstoffen, hormonen en toxinen
die toegepast kunnen worden bij de geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen.
Onderdelen zijn onderzoek aan sexferomonen van insekten, aan schimmelenzymen
die betrokken zijn bij de pathologie van aaltjes, en stoffen die de morfogenese van
bladluizen beïnvloeden.

Planning

Met behulp van chlorophylfluorescentiemetingen zal worden nagegaan of deze
techniek bruikbaar isvoor vroege selectie op resistentie van tarwe tegen bladvlekkenziekte. In samenwerking met TNO zal begonnen worden aan de ontwikkeling van
natuurlijke bladluisbestrijdingsmiddelen die de levenscyclus van deze insecten
onderbreken. Met behulp van een nieuwe video-densitometer zullen specifieke eiwitten worden opgespoord, die betrokken zijn bij de biologische bestrijding van
nematoden door schimmels.Van Bremia lactuca zullen cDNA banken gemaakt worden
van kiemende en niet-kiemende sporen om verschillen op te sporen in factoren die
bij het infectieproces betrokken zijn. Ten behoeve van de aardappelteelt in ontwikkelingslanden zullen t.b.v. het CIP in Peru de sexferomonen van twee schadelijke
aardappelmotjes geïdentificeerd worden.

Andere rel.
Programma's

AT3

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*15001
*15003

*15007
*15008
15009
*15010
*15011

Onderzoek over geleide engeïntegreerde bestrijding vanschadelijke vliegen
en kevers in groentegewassen in de vollegrond (IPO, J.H.Visser)
Onderzoek over aard van waardplantresistentie ten behoeve van het
ontwikkelen van resistente rassen tegen zuigende plaaginsecten (IPO,P.
Harrewijn)
Waarneming van signaalstoffen door insecten (IPO, .H. Visser)
Werking van mevalonaatmetabolieten op neurosecretie en hormonenbalans
in bladluizen (IPO, P. Harrewijn)
De fysiologische rol van toxinen in de interactie tussen micro-organismen
en nematoden (IPO, P.J.M. Bonants)
Chemisch onderzoek aan sexferomonen en andere signaalstoffen van
insecten (IPO, S. Voerman)
Fysiologische achtergronden van de interactie tussen Bremia lactucae en
sla (IPO, H.M.L. van Pelt-Heerschap)
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PROGRAMMA 35

Kwantitatieve ecologie t.b.v. gewasbescherming

Programmaleider

Booij, dr.ir. C.J.H. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Bij geïntegreerde gewasbescherming wordt gestreefd naar een maximale benutting
en bevordering van natuurlijke vijanden en antagonisten ter beheersing van ziekten
en plagen en een minimale inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Hiertoe is
veel kennis nodig over de populatiedynamica en epidemiologie van ziekten, plagen
en antagonisten in relatie tot gewasbeschermingsmaatregelen en teeltsystemen.
Goede bemonsteringssystemen, schademodellen en populatie-dynamische modellen
zijn essentieel voor een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen met behoud van
effectiviteit.
Het doel van het programma isinzicht te krijgen in de populatiedynamica van ziekten,
plagen en antagonisten op gewas- en agrosysteemniveau en modellen te ontwikkelen
t.b.v. geïntegreerde bestrijdingssystemen.

Planning

Belangrijk blijft de ontwikkeling en toetsing van populatie-dynamische modellen voor
geïntegreerde bestrijding van aardappelcysteaaltjes. Geïntegreerde bestrijdingssystemen voor plagen en ziekten in de vollegrondsgroenteteelt zullen verder worden
ontwikkeld. Binnen het Additioneel Programma Gesloten Teelten zal een basis
worden gelegd voor geleide bestrijding van insecten in de chrysantenteelt. Binnen
alle genoemde onderwerpen zal steeds worden bekeken in hoeverre het teeltsysteem
kanworden aangepast om problemen te voorkomen. Tenslotte zal onderzoek worden
gestart over de effecten van vruchtwisseling en schaalvergroting op handhaving van
natuurlijke vijanden in akkerbouwsystemen.

Andere rel.
Programma's

33, 36, 38, 39,AT3

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

17503
*17504
17507
17508
17516
*17517
17518
17520

Geleide en geïntegreerde bestrijding van schadelijke rupsen en bladluizen
in groentegewassen in de vollegrond (IPO, J.A.B.M. Theunissen)
Populatieecologie van loopkevers in agroecosystemen (IPO, C.J.H. Booij,
L.J.M.F. Mulder-den Nijs)
Geïntegreerde bestrijding van het aardappelcysteaaltje (IPO,C.H.Schomaker
& T.H. Been)
Geleide bestrijding van graanziekten (IPO, R.A. Daamen)
Effecten van partiële resistentie op de populatie-dynamica van het aardappelcysteaaltje (IPO,J. Günther Moor)
Populatiedynamische modellen voor het aardappelcysteaaltje (IPO, R. van
Haren)
Geleide bestrijding vanbovengronds infecterende schimmels invollegrondsgroenten (IPO, P.D. de Jong)
Geleide bestrijding van insekten in de bloementeelt (IPO,J.A. Guldemond)
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PROGRAMMA 36

Biologische bestrijding van plagen

Programmaleider

Henfling, dr. J.W.D.M. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Biologische bestrijding is, op langere termijn gezien, de meest duurzame methode
van gewasbescherming vooral vanwege de zeer selectieve werking en het nagenoeg
ontbreken van schadelijke neveneffecten.
Biologische bestrijding pastdaarom uitstekend inhet huidige maatschappelijke streven
om het milieu te ontzien. In een groot aantal situaties in de Nederlandse land- en
tuinbouw zijn goede mogelijkheden voor biologische bestrijding aanwezig, maar
hiervoor zal intensief onderzoek verder noodzakelijk zijn. Daarbij zijn ook economische
overwegingen noodzakelijk.
Het doel van het programma isom biologische bestrijding voor een zo groot mogelijk
aantal plagen verder te ontwikkelen door middel van methodologisch-strategisch
onderzoek. In de kasgroenteteelt zal de Californische trips in bedoelde periode nog
het voornaamste onderzoekobject blijven.

Planning

Verdere intensivering van het onderzoek naar biologische bestrijding van Californische
trips en uitbreiding naar nieuwe gewassen zoals komkommer.
Onderzoek naar formuleringsmethoden van insecte-pathogene bacteriën en virussen.
Onderzoek onder praktijkomstandigheden naar de mogelijkheden van bestrijding
van de belangrijkste plagen in de fruitteelt middels de verwarringstechniek met
feromonen. Onderzoek naar de axenische kweek van insectepathogene-aaltjes en
naar formuleringen en toepassingen ervan in het veld. Biologische bestrijding van
insecteplagen insierteelt onder glasenchampignonteelt. Onderzoek naar parasitering
van wortelknobbelaaltjes door nematofage schimmels, identificatie van de enzymen
betrokken bij dit proces. Biologische bestrijding van pathogenen bij groenrooien
van aardappelen.

Andere rel.
Programma's

1, 34, 35, 38, 39, 4 1 ,100, 133, 148,AT3

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

17002
17004
17005
*17006
*17009
17012
*17014

*17015
*17016
17017

Biologie en bestrijding van secundaire insekte-plagen in de groenteteelt
onder glas (IPO, P.M.J. Ramakers)
Begeleiding van registratie en commercialisering van het Spodoptera
exigua kernpolyedervirus (IPO, P.H. Smits)
Bestrijding vanemelten ingrasland met Bacillusthuringiensis (IPO,P.H.Smits)
Bestrijding van in de bodem levende plaaginsecten met entomofage
nematoden (IPO, P.H. Smits)
Biologische bestrijding van trips door middel van roofmijten in groentegewassen onder glas (IPO, P.M.J. Ramakers)
Levenswijzeen bestrijding vanschadelijke insecten ingrasland (IPO,H.J.Vlug)
Mogelijkheden tot bestrijding van nematoden in de akker- en tuinbouw
met gemanipuleerde micro-organismen en hun genprodukten (IPO, E.
den Belder)
Biologische bestrijding van de Californische trips in kassen met behulp
van Orius-roofwantsen (IPO, R.A.F, van den Meiracker)
Aanzet tot inschatting van risico's bij de introductie van gerecombineerde
entomofage nematoden in het milieu (IPO, P.H. Smits)
Toetsing van de feromoon-verwarringstechniek in praktijkomstandigheden
(IPO, A.K. Minks)
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17018
*17019
*17021
17022
17023

Biologische evaluatie van potentiële insectenferomoonverbindingen (IPO,
A.K. Minks)
Ontwikkeling van nieuwe toepassingen van signaalstoffen in de bestrijding
van insecten (IPO,A.K. Minks)
Biologische bestrijding in de sierteelt (IPO, E. den Belder)
Biologische bestrijding van insecteplagen in de champignonteelt met
Bacillus thuringinsies en insecte-parasitaire nematoden (IPO, P.H. Smits)
Ontwikkeling van persistente formuleringen voor insecte-pathogenen
baculovirussen (IPO, P.H. Smits)
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PROGRAMMA 37

Onkruidecologie en -beheersing: onkruidecologisch en herbicidenonderzoek t.b.v.
geïntegreerde onkruidbeheersing

Programmaleider

Hoogerkamp, dr.ir. M. - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel van het onderzoek is de terugdringing van het herbiciden gebruik via een
geringere afhankelijkheid vanherbiciden,eensubstantiële reductievan het herbicidenvolume, en een geringere emissie.
De zeer intensieve toepassing van herbiciden heeft naast voordelen voor de land- en
tuinbouw en andere gebruikers ook zodanige nadelige effecten op milieu en natuur,
dat toepassing in zijn huidige vorm niet blijvend hanteerbaar is.Terugdringing van
het herbicidengebruik is dan ook een dringende noodzaak.
De reductiedoelstelling in het Meerjarenplan Gewasbescherming is, met de huidige
kennis en mogelijkheden, voor een economisch duurzame land- en tuinbouw waarschijnlijk voorlopig het maximaal haalbare. Voor de ecologische land- en tuinbouw
en veelal ook voor het beheer van civieltechnisch en urbaan groen zijn onkruidbeheersingssystemen zonder of met een zeer beperkt gebruik vanchemische middelen
gewenst en naar het zich laat aanzien redelijk goed haalbaar.
Terugdringing van het herbicidengebruik is in principe op allerlei manieren mogelijk.
Meer kennis omtrent de ecologie, de populatiedynamiek en de groeiwijze van
onkruiden, de interactie tussen onkruid en gewas is daartoe nodig. Verder is een
beter inzicht in de opname en het transport, de detoxificatie en de werkingswijze
van herbiciden nodig. Alternatieve bestrijdingsmethoden en systemen voor geïntegreerde onkruidbeheersing verdienen verdere ontwikkeling. Het onderzoek zal
bijdragen aandeontwikkeling vangeïntegreerdeteeltsystemen.Dezebijdragen bestaan
onder meer uit modulen voor schaderelaties voor gewas/onkruid-concurrentie en
voor dosis-response effecten van herbiciden op overleving, concurrentiekracht en
reproduktie van onkruiden. Het experimentele en simulatie-onderzoek vindt plaats
op het niveauvanplant,teelt enbedrijf. Naast kwantificering van populatiedynamische
en gewasfysiologische processen staat de systeemanalyse centraal.
Onderzoek op het niveau van teelt- en bedrijfssystemen wordt uitgevoerd in samenwerking met instellingen voor praktijkgericht onderzoek.

Planning

In 1992 zullen de activiteiten worden toegespitst op:
- Minimalisering van het herbicidengebruik: in het bijzonder optimalisatie van de
opname door en de werking van herbiciden in planten; Hierbij staan centraal
depositiepatroon op de plant, formulering van het herbicide en detoxificatie van
de herbiciden in de plant.
- Versterking van de concurrentiekracht van het gewas en verzwakking van het
onkruid zowel met (sublethale doseringen) herbiciden als met biologisch agentia
(met name inheemse schimmels).
- Systeemonderzoek ten behoeve van geïntegreerde gewasbescherming c.q.
teelttechniek.

Andere rel.
Programma's

43, 48, AT3,AT4

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

a.

Onkruid-oecologie en geïntegreerde onkruidbeheersing

728

Biologische bestrijding van akkerdistel (Cirsium arvense) met de roestschimmel Puccinia punctiformis (CABO,J. Frantzen)

77

770
*821
813
769
*776
815

Herinzaai en doorzaai van grasland; criteria en effecten (CABO, M.
Hoogerkamp)
Effect van inheemse pathogène schimmels op de con currentiekracht en
populatiedynamiek van onkruiden (CABO, P.C. Scheepens)
Populatiedynamica van onkruiden bij geïntegreerde bedrijfsvoering in de
akkerbouw (CABO, L.A.P. Lotz)
Kwantificeren van gewas/onkruid-interacties ten behoeve van geïntegreerde
landbouw (CABO, L.A.P. Lotz)
Selectieve onkruidbestrijding met pathogène schimmels ten behoeve van
geïntegreerde landbouw (CABO, P.C. Scheepens)
Ontwikkeling van criteria voor beperking van het herbicidengebruik in
granen (CABO, L.A.P. Lotz)

b.

Opname en werking van herbiciden

773

Werking van herbiciden in relatie tot groei en ontwikkeling van planten
(CABO, D.H. Ketel)
De invloed van de toedieningstechniek op de effectiviteit van herbiciden
(CABO, H. de Ruiter)
Deinvloedvandeformulering op deeffectiviteit van herbiciden:de opname
van herbiciden via het bladoppervlak (CABO, H. de Ruiter)

820
*806
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PROGRAMMA 38

Detectiemethoden gewasbescherming

Programmaleider

Huttinga, dr.ir. H. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Ook met betrekking tot de gewasbescherming geldt dat het beter iste voorkomen
dan te genezen. Daarom moeten nieuwe teelten zoveel mogelijk worden begonnen
met gezond zaai- of plantgoed in schone substraten. Gevoelige en betrouwbare
detectiemethoden (1) die op grote schaal routinematig kunnen worden toegepast
door keurings- en bemonsteringsdiensten en het bedrijfsleven, vormen een belangrijk
hulpmiddel om dit doel te bereiken. Goede detectiemethoden zijn ook (2) essentieel
voor de Plantenziektenkundige Dienst om te kunnen voorkomen dat bij import van
plantaardig materiaal ongewenste gewasbelagers in ons land worden geïntroduceerd.
Detectiemethoden zijn 'last but not least' ook nodig (3) voor fundamenteel en
toegepast gewasbeschermingskundig onderzoek, waarbij inbegrepen de resistentieveredeling.
Het doel het programma is in de behoefte aan detectiemethoden binnen de drie
genoemdetoepassingsgebieden tevoorzien.Indeplanperiodezullen detectiemethoden
worden ontwikkeld voor plantevirussen, (plantepathogene) schimmels en bacteriën,
aaltjes en insekten.
Er zal ook aandacht worden besteed aan methoden om virussen aan te tonen in
transgene planten waarin manteleiwitgenen van virussen tot expressie worden
gebracht teneinde deze planten resistent te maken tegen de betrokken virussen.

Planning

Met betrekking tot plantevirussen zal het onderzoek zich o.a. richten op het
Alstroemeria mozaiekvirus, het slabobbelblad-agens, fresianecrose-agens en verschillendevirussenvan aardbei. Hetbacterie-onderzoek blijft vooral gericht op het oplossen
van de problemen bij de routinematige detectie van Erwinia spp. bij aardappel. Het
onderzoek naar de detectie van de schimmel Phytophtora fragariae wordt beëindigd
omdat de financiering stopt.
Met additionele gelden zal het onderzoek naar de detectie van virussen m.b.v. een
PCR-methode worden uitgebreid tot zes aardappelvirussen.

Andere rel.
Programma's

33, 36, 39, 132, 133, 149, 160, AT1, AT3

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

16002
*16004
16005
16012
*16019
16022
16024
16025

Serologie van virussen als ziekteverwekkers in land- en tuinbouwgewassen
(IPO, D.Z. Maat)
Het ontwikkelen en toepassen van voornamelijk bio-fysische methodieken
ter karakterisering en detectie van plantevirussen en -viroïden (IPO)
Serologie van plantegathologische bacteriën en schimmels (IPO,J.M. van
der Wolf)
Bacterieziekten en bewaarrot van aardappel (IPO,J.W.L. van Vuurde)
Hetontwikkelen van methodieken voor het aantonenvan ziekteverwekkende
bacteriën in pootaardappelen (IPO,J.W.L. van Vuurde)
Onderzoek naar virussen van bloemisterijgewassen (IPO, I. Bouwen)
Elektronenmicroscopisch onderzoek t.b.v. gewasbescherming (IPO, E. van
Balen)
Het ontwikkelen van een serologische toets voor Phytopthora fragariae in
aardbei (IPO,A.M. Dingjan-Versteegh)
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*16026
16027
*16028
*16029
25001

Selectieve verrijking en detectie met monoclonale antistoffen van Erwinia
chrysanthemi in aardappelschilextract (IPO, M.A. Appels)
Onderzoek naar alstroemeriamozaïekvirus (IPO, C.M. de Blank)
Onderzoek naar het aardbeikrinkelvirus (IPO, C. Schoen)
Onderzoek naar het aardbeivlekkenvirus (IPO, G.O.M. Leone)
Produktie monoclonale antistoffen (IPO, A. Schots)
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PROGRAMMA 39

Ecologische aspecten gewasbescherming

Programmaleider

Fokkema, dr. N.J. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Voor een verantwoorde en effectieve gewasbescherming is een eerste vereiste kennis
te hebben van de externe biotische en abiotische factoren en de interacties daartussen die bijdragen aan het tot stand komen van schade aan planten door gewasbelagers ten einde de schade terug te dringen.
Het onderzoek is gegroepeerd rond drie conceptueel verbonden thema's:
1. Ecologie van plaagorganismen en hun natuurlijke vijanden. Het doel is om door
analyse van de ecologie van plaagorganismen en hun natuurlijke biotische sterftefactoren de basiste leveren voor schadedrempels en biologische bestrijding.
Accent op plagen in de boomgaard en de wollige karwijluis.
2. Ecologie van necrotrofe bovengrondse schimmels en hun antagonisten. Het doel
is om door introductie van antagonisten in het gewas, op gewasresten of op het
geoogste produkt de aantasting envooral devermenigvuldiging van het pathogeen
te reduceren.Accentop BotrytisenSclerotinia spp.ingroente- ensierteeltgewassen.
3. Ecologie van virusziekten en virusvectoren. Het doel is adequaat te reageren op
nieuwe virusziekten en gevestigde virusziekten te bestrijden door onderzoek ten
aanzien van identificatie, virusbronnen en de populatie-dynamica van vectoren.
Accent op aardappel- en vollegrondsgroentevirussen.

Planning

Thema 1
Onderzoek naar de natuurlijke sterftefactoren van de appelbloesemkever en ander
insecten in boomgaarden (GPP-programmasubsidie). Wetenschappelijke begeleiding
van het experimentele teeltadviessysteem GABY t.b.v. de geïntegreerde bestrijding
in de boomgaarden. Onderzoek naar het effect van droogte op de aantasting en
schade door de wollige karwijluis.
Thema 2
Onderzoek naar de biologische bestrijding van Botrytis squamosa en Sclerotinia
sclerotiorum in respectievelijk ui en diverse groentegewassen.
Onderzoek naar de biologische bestrijding van Phytophtora infestans in aardappel
d.m.v. bespuiting met compostextract (MJP-G Programmasubsidie).
Thema 3
Onderzoek naar de ecologie van aardappel- en vollegrondsgroentevirussen met het
accent op identificatie, collectievorming en op het mechanisme van opname en
afgifte van aardappelbladrolvirus door bladluizen.

Andere rel.
Programma's

33, 35, 38, 176, AT3,AT4

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

14001
14005
14011
14012
14020
*14021

Virusziekten bij aardappel (IPO, J.F.J.M, van de Heuvel)
Virusziekten bij vollegrondsgroentegewassen (IPO, L. Bos)
Biol. component geïntegreerde bestrijding in appelboomgaarden (IPO,
L.H.M. Blommers)
Evaluatieselectieve bestrijdingstechnieken infruitteelt (IPO,L.H.M. Blommers)
Biologie en bestrijding wollige karwijluis (IPO,J.D. Prinsen)
Interactie Botrytis spp. en saprofietische micro-organismen in relatie tot
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14022
*14024
*14025
*14027

reductie van infect, en inoculum pr. (IPO, N.J. Fokkema)
Ecologie van infectie enziekteontwikkeling Sclerotinia sp.(IPO,M. Gerlagh)
Biology control Sclerotinia sclerotiorum and Phytophthora infestans (IPO,
N.J. Fokkema)
Ecologieen biologische bestrijding vanSclerotinia in karwij (IPO,M. Gerlagh)
Biologische bestrijding Phytophthora infestans d.m.v. compostextract (IPO,
N.J. Fokkema)
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PROGRAMMA 41

Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen

Programmaleider

Silfhout dr. C.H. van - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

De ontwikkeling van resistente rassen vormt een van de belangrijkste alternatieven
om het overheidsstreven naar een vermindering van het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen te ondersteunen. Inhet programma 'Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen' wordt hieraan een bijdrage
geleverd door onderzoek aan de genetische variatie van gewasbelagers t.a.v pathogeniteit.
Dit onderzoek richt zich op detectie, karakterisering en identificatie van de genetische
variatie in representatieve populaties van de voor de Nederlandse landbouw
belangrijke gewasbelagers. Kennis t.a.v. deze variatie en de dynamiek van
veranderingen
hierin, maken dat hetveredelingsproces gerichter eneffectiever kanworden bestudeerd
en toegepast. Tevens wordt in dit programma aandacht gegeven aan morfologische
en anatomische studiesvanwaardparasiet relaties en aancomponenten van resistentie
in deze relaties. Met de resultaten daarvan kan bepaald worden of er verschillende
mechanismen een rol spelen bij de resistentie en op welke wijze hierop geselecteerd
kan worden. De invloed van klimatologische en andere omgevingsomstandigheden
en de invloed van veranderingen in de genetische variatie op de epidemiologie of
populatiedynamica wordt onderzocht om te bepalen welk niveau van resistentie
voldoende bescherming geeft onder praktijkomstandigheden en op welke wijze
hierop het best geselecteerd kan worden.

Planning

Door uitbreiding van de kennis op het gebied van biochemische- en moleculair biologische technieken en aanschaf van de noodzakelijke apparatuur kan het onderzoek
in dit programma behalve op de ontwikkeling van biotoetsen ook gericht worden
op de ontwikkeling van in vitro technieken voor de herkenning van genetische
variatie ten aanzien vanvirulentie in populaties van schadeverwekkers. Het onderzoek
ten aanzien van wortelknobbelaaltjes en Fusarium van bloembollen zal versneld
worden om grondontsmetting terug te dringen. Daarnaast zullen morfologische en
anatomische studies behalve met lichtmicroscopische technieken ook met electronenmicroscoptische technieken worden uitgevoerd.

Andere rel.
Programma's

42, 131,148, 149, 176,AT7

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*15504
*15505
*15514
15515
*15516
*15517
*15518

Resistentie aardappelen tegen Phytophthora infestans (IPO,L.J.Turkensteen)
Identificatiemethoden en epidemiologie van gangreen bij aardappel (IPO,
L.J. Turkensteen)
Resistentie van anjers tegen Fusarium oxysporum (IPO, R.P. Baayen)
Resistentie van tarwe tegen gele roest (IPO, C.H. van Silfhout)
Afweermechanismen in lelie en gladiool tegen aantasting door Fusarium
oxysporum (IPO, R.P. Baayen)
Virulentieonderzoek aan wortelknobbelaaltjes, Meloidogyne sp. (IPO,
R. Jansen)
De rol van de oospore van Phytophthora infestans als natuurlijke infectiebron (IPO, L.J. Turkensteen)
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PROGRAMMA 42

Resistentieveredelingsonderzoek via genetische modificatie

Programmaleider

Stiekema dr. W.J. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Kruising en selectie maakt het mogelijk resistenties tegen ziekten en plagen naar
gewassen over te dragen vanuit wilde verwante soorten (zie programma 148, 149).
Door kruisingsbarrières is de bruikbare collectie resistentiegenen echter beperkt.
Genetische modificatie technieken hebben het echter mogelijk gemaakt genetische
informatie van alle levende organismen daarvoor te gebruiken. Genen uit virussen,
bacteriën, schimmels en niet-verwante planten, dieren en mensen kunnen naar
gewassen worden overgedragen. De mogelijkheden om resistenties in gewassen te
introduceren vanuit planten planten of andere organismen waarmee normaliter
kruising niet mogelijk is,zijn daardoor sterk uitgebreid bijvoorbeeld virale genen
ten behoeve vanvirusresistentie, bacteriële genen ten behoeve van insectenresistentie
of genen uit niet-kruisbare wilde plantesoorten ten beheove van aaltjes-resistentie.
In 1990-1995 gaat de aandacht uit naar het toepassen van methoden en technieken
zoals ontwikkeld in programma 25 ten behoeve van de introduktie van duurzame
resistentie in gewassen met behulp van genen die niet via kruising zijn over te
dragen, maar uitsluitend via genetische modificatie.

Planning

Het bietecystenaaltje resistentie locusop aanwezig in niet kruisbarewilde bietesoorten,
zal nader woren gelocaliseerd. In transgene planten zal de expressie van genen
coderend voor monoclonale antilichamen t.b.v. de introductie van resistentie tegen
aardappelcystenaaltjes geanalyseerd worden.
De effectiviteit van proteinase inhibitors uit aardappel t.b.v. insecten- en nematoderesistentie in o.a. biet envan antibacteriële ewititen uit gerst t.b.v. bacteriënresistentie
inwilg zal naderworden bepaald.Voor hetverkrijgen vanduurzame insectenresistentie
zal bovendien de effectiviteit van combinaties van gemodificeerde Bacillus
thuringiensis toxines vastgesteld worden alsook van combinaties van proteinase
inhibitors met deze toxines.

Andere rel.
Programma's

25, 148, 149, 176,AT7

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*01.1.9.4 Isolatie en karakterisatie van een resistentiegen tegen het bietecyste-aaltje
(BCA) bij de suikerbiet (CPRO, E. Salentijn)
*01.2.9.7 Resistentie tegen plaaginsecten bij tomaat door introduktie van toxine
genen van Bacillus thuringiensis (CPRO, L. Visser)
*01.2.0.1 Inbrengen van genen coderend voor anti-bacteriële eiwitten bij wilg ter
bescherming tegen watermerkziekte (CPRO, D. Florack)
*01.2.1.1 Proteinase inhibitors en resistentie tegen insecten en nematoden (CPRO,
L. Visser)
*01.2.1.3 Moleculaire resistentieveredeling tegen aardappelcyste-aaltje met behulp
van monoclonale antilichamen (CPRO, D. Bosch)
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PROGRAMMA 43

Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken

Programmaleider

Huijsmans, Ir. J.F.M. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het geven van richting en inhoud aan een economisch verantwoorde, mens- en
milieuvriendelijke gewasbescherming. Het programma beoogt het verbeteren van
de bestaande en het ontwikkelen van nieuwe toedieningstechnologie voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook wordt meettechnologie voor emissie van deze middelen
ontwikkeld. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de veiligheid van de toepasser
en - bij produktontsmetting - aan die van de gebruiker.
Optimalisering gewasbeschermingstechnieken
- Onderzoek naar de effecten die spuitdoppen, luchtstromingen, boombewegingen
e.d. hebben op depositie en drift van de spuitvloeistof tijdens het spuiten. Daartoe
is de ontwikkeling van goed bruikbare meetmethoden en -systemen noodzakelijk,
waardoor de relatietussentechniek/technologie en milieu-emissies duidelijk wordt.
Bedrijfshygiëne voor werktuigen en gebouwen in de landbouw
- Onderzoek naar de technieken/technologie voor het opvangen en verwerken van
restanten spuitvloeistof op bedrijven of bedrijfstakken.
Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen
- Vaststellen van factoren, handelingen en momenten dat door verder onderzoek
moet leiden tot het elimineren van onnodige risico's voor degenen die de gewasbescherming uitvoert. Hiertoe worden normen en richtlijnen vanuit de industriële
achtergrond (bijvoorbeeld MAC-waarde) in de landbouwkundige bedrijfssituaties
getoetst en bewerkt. Onderzoek zal daarom gestart worden naar het meten van
het nuttig effect van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals het dragen van
maskers en het gebruik van filters in trekkercabines.

Planning

Het ontwikkelen van emissiebeperkende toedieningstechnologie, alsmede snelle en
effectieve meetmethodieken, blijft dehoogste prioriteit hebben.Het inonderzoek zijnde
CLS-systeem zal een deel van de aandacht vragen, zowel gericht op verbetering van
reeds inontwikkeling zijndetoepassingen, alsonderzoek naar nieuwe mogelijkheden.
Daarnaast zullen, met hetzelfde doel, op basis van het in 1991 afgesloten literatuuronderzoek, relevante druppelvormings- en transportprocessen worden bestudeerd.
Het onderzoek naar het functioneren van de 'Carbo flo' installaties wordt, evenals
het elimineren van risico's voor de mens, intensief voortgezet. Reinigen van restspuitvloeistoffen vindt plaats op een akkerbouw, glastuinbouw, vollegrondsgroente-,
bloembollen- en champignonbedrijf.

Andere rel.
Programma's

101, 107, AT3

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

12.1.10
12.1.20
14.2.52
20.1.11

Onderzoek naar en toepassen van meettechnieken m.b.t. depositie en
emissies in de gewasbescherming (IMAG, J.F.M. Huijsmans)
Onderzoek naar nieuwe emissiebeperkende technieken en technologieën
in de gewasbescherming (IMAG, R. Zuydam)
Bedrijfshygiëne voor werktuigen en gebouwen in de landbouw (IMAG,
E. van Dullemen)
Arbeidsomstandigheden bij het werken met gewasbeschermingsmiddelen
(IMAG, W.C. Drost)
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PROGRAMMA 45

Substraatteelt en fertigatie

Programmaleider

Raats, prof.dr.ir. P.A.C. - IB-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Naast de vervanging van grond door andere substraten doet zich een ontwikkeling
voor in de tuinbouw in de richting van een verdergaande beheersing en sturing van
het aanbod van nutriënten en water. Voorbeelden hiervan zijn fertigatiesystemen
voor teelten op kunstmatige substraten, voor potplanten en fruitbomen. Deze
ontwikkeling biedt perspectieven voor een betere afstemming van het aanbod van
water en nutriënten op de behoefte van gewassen. Daarmee zou een optimale
gewasontwikkeling kunnen worden bereikt met minder uitspoeling van nutriënten
en bestrijdingsmiddelen naar het milieu. Sommige teeltsystemen bieden zelfs perspectieven voor volledige recirculatie van voedingsoplossingen, waarbij verliezen naar
het milieu vrijwel geheel zouden kunnen worden vermeden. Voor de ontwikkeling
en wetenschappelijke onderbouwing van fertigatiesystemen in de tuinbouw is
kennis nodig omtrent het transport van water en nutriënten in natuurlijke en kunstmatige substraten. Verder is kennis nodig over de ontwikkeling en het functioneren
van wortelstelsels in dergelijke substraten, en de water- en nutriëntenbehoefte van
verschillende gewassen, afhankelijk van de groeipatronen en ontwikkelingsstadia
van deze gewassen en de klimatologische omstandigheden. De kennis die wordt
gegenereerd binnen dit programma kan bijdragen aan de ontwikkeling van teeltsystemen, waarbij een optimale opbrengst en gewaskwaliteit wordt bereikt bij een
minimale beinvloeding van het milieu.

Planning

In 1992 zal project 317 worden afgerond met een rapport of een publicatie. Project
395 zal in 1992worden afgerond met een proefschrift. In project 417 staat de verdere
ontwikkeling van model en het uitvoeren van gedetailleerde metingen in een teelt
op het PBN centraal. In project 488 tenslotte zal in 1992 modelvorming ter hand
worden genomen en zullen gedetailleerde metingen uitgevoerd worden in een
zandbeddenteelt op het PTG.

Andere rel.
Programma's

3, AT4, AT5,AT8

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*317
*395
*417
488

Fysische aspecten van de ontsmetting van gronden met stoom (IB, P.A.C.
Raats)
Fertigatie in de fruitteelt (IB,J.A. Kipp)
Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met een eb/vloed
fertigatiesysteem (IB, P.A.C. Raats)
Dynamiek vanwateren nutriënten ingesloten recirculerendeteeltsystemen,
met name systemen gebaseerd op zandbedden (IB, M. Heinen)
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PROGRAMMA 48

Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw: ontwikkeling van produktiesystemen
met een stringente beperking van emissies van nutriënten en biociden

Programmaleider

Keulen, Prof.dr.ir. H. van & Vereijken, dr. P.- CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Planning

Doel van het onderzoek is de ontwikkeling en toetsing van produktiesystemen met
een stringente beperking van de inzet van van nutriënten en biociden. Agro-ecologie
houdt zich bezig met de studie van ecosystemen met een agrarische functie.
Aangezien agro-ecosystemen niet alleen ten dienste staan van de belangen van de
landbouw (werkgelegenheid, voedsel, inkomen), maar ook van algemene belangen
(milieu, natuur en landschap), dient het onderzoek bij te dragen aan landbouw met
een verbrede doelstelling. Dit impliceert de ontwikkeling, analyse, toetsing en introductie van geïntegreerde teelt- en bedrijfssystemen.
Bij het modelonderzoek in dit programma wordt gebruik gemaakt van Interactieve
Meervoudige Doelprogrammering (IMD). Deze methode gebruikt sector-specifieke
'produktiesystemen-generatoren', om technische coëfficiënten voor alternatieve
produktietechnieken te berekenen. Een LP-matrix dient als basis voor optimalisering
met verschillende doelstellingen. Afhankelijk van regio-kenmerken en/of nate streven
doelstellingen kunnen verschillende produktietechnieken worden gecombineerd.
De experimentele gegevens worden verkregen uit de literatuur of door participatie
in onderzoek gericht op de ontwikkeling van geïntegreerde produktiesystemen in
verschillende sectoren.
1.Voederbouw, melkveehouderij en milieu.
- Op het in samenwerking met PRen CLM ontwikkelde proefbedrijf Melkveehouderij
en Milieu op zandgrond, dat dient te voldoen aan stringente milieunormen,
wordt experimenteel en modelmatig onderzoek voortgezet naar de processen die
beschikbaarheid en verliezen van water en nutriënten, met name stikstof, bepalen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere DLO-instituten,
vooral SCen IB. Het CABO-onderzoek richt zich hierbij vooral op de plantaardige
produktie. Op basis van de resultaten worden de bedrijfsdoelstellingen bijgesteld,
enworden scenario'sontwikkeld voor melkveehouderijsystemen met beperkteemissie.
- Insamenwerking met LEIwordt het modelmatige instrumentarium, ontwikkeld om
de milieukundige en economische effecten van emissiebeperkende maatregelen
op bedrijfs- en regionaal niveau door te rekenen, verder getest en toegepast. De
resultaten ondersteunen de introductie vangeïntegreerde melkveehouderijsystemen
onder verschillende agro-ecologische omstandigheden.
- Met behulp van optimaliseringstechnieken, worden voor diverse combinaties van
teeltsystemen van ruwvoedergewassen, mestaanwendingsmethoden en dierlijke
produktiesystemen, de mogelijkheden verkend om verschillende doelstellingen,
zowel economische als milieukundige, te realiseren. Deze berekeningen dienen
ter ondersteuning van een beleid, gericht op introductie van geïntegreerde melkveehouderij-systemen.
2. Geïntegreerde plantaardige produktiesystemen.
- Ter ondersteuning van de introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de
akkerbouw worden voor een vijftal regio's met behulp van IMD bedrijfssystemen
geoptimaliseerd ten aanzien van landbouw en milieu doelstellingen.Ter verkrijging
van technische coëfficiënten voor alternatieve teelttechnieken en voor validatie
van de resultaten, alsmedevoor verdere economische analyse,wordt samengewerkt
met PAGV en LEI.
- Voor de bloembollensector worden technische coëfficiënten voor alternatieve
teelttechnieken verzameld. Daarna zal gestart worden met het modelonderzoek.
Eenbegin zalworden gemaakt met optimalisering metconflicterende doelstellingen.
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Vanwege het toenemende belang van ecologische landbouwsystemen, met name
in kwetsbare gebieden zoals grondwaterbeschermingszones en bufferzones rond
natuurgebieden, worden deze getoetst op hun technische en economische haalbaarheid.
In het kader van een EEG-samenwerkingsproject wordt onderzoek verricht naar
de mogelijkheden voor introductie van geïntegreerde en ecologische plantaardige
produktiesystemen in ver schillende regio's, gekarakteriseerd door verschillen in
agro-ecologische en economische randvoorwaarden.
Andere rel.
Programma's

37, 50, 178, AT4, VZ1,VZ4

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

a.

Geïntegreerde plantaardige produktiesystemen

818

Invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof
(CABO, L. ten Holte)
Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw:
optimale bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief (CABO,J.Schans)
Ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen,toetsen en optimaliseren
van geïntegreerde plantaardige produktiesystemen (CABO/LUW, J.Schans)
Toetsing van ecologische akkerbouw- en gemengd bedrijfsmodellen aan
landbouwkundige en milieukundige criteria (CABO, P.Vereijken)

795
*796
804

b.

Rundveehouderij en milieu: stikstofbenutting en -verliezen in ruwvoedersystemen

779

De ontwikkeling van een melkveebedrijf op zandgrond bij stringente
milieunormen (CABO/CLM/PR, H.F.M. Aarts)
Deontwikkeling vanscenario'svoor het beperkenvanemissiesvan nutriënten
uit de melkveehouderij in zandgebieden (CABO, H.F.M. Aarts, M.Q. van
der Veen (LEI))
Optimalisering van ruwvoederproduktie en gebruik van dierlijke mest in
relatie tot milieu-eisen (CABO, G.W.J. van de Ven)

780

748
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PROGRAMMA 49

Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosystematiek

Programmaleider

Stam, dr. P.- CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Ontwikkeling van modellen op basis van evolutie-biologische en populatiegenetische
inzichten. Demodellen worden zowel analytisch alsmet behulp van computersimulatie
bestudeerd, en worden experimenteel getoetst. Doel hierbij is het optimaliseren van
veredelingsprocedures en selectiemethoden en het voorspellen van selektierespons.
Een zwaartepunt in het programma is het gebruik van moleculaire merkergenen.
Tot het programma hoort ook het onderzoek op het terrein van de biosystematiek
en de biométrie.
Aanleiding: onderzoek naar selektiemethoden, waarbij op grond van theoretisch
inzicht generaliseerbare resultaten worden beoogd, heeft in het verleden weinig
aandacht gekregen. Indit programma wordt met name de integratie van biometrische
en moleculair-genetische methoden nagestreefd.
De in het programma te ontwikkelen methoden (zullen) worden gebruikt in de
programma's 25, 28, 149 en 176.
Doelen:
* vorming en toetsing van theorie t.b.v. de optimalisering van selektiemethoden en
populatieveredeling.
* ontwikkeling van de expertise voor het gebruik van moleculaire merkergenen bij:
- de ontrafeling van complexe landbouwkundige kenmerken;
- indirecte selektie;
- de analyse van verwantschapsrelaties.
* ontwikkeling en toetsing van nieuwe statistische methoden en technieken.

Planning

Verdere concentratie op de integratie van enerzijds moleculair en celgenetische en
anderzijds biometrische methoden in de plantenveredeling. Dit zal geschieden door
meer aandacht te besteden aan de fundamentele aspecten van het gebruik van
moleculair genetische merkers.

Andere rel.
Programma's

25, 28, 149, 176, 193

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*04.1.6.1 Ontwikkelen van kwantitatieve methoden in het veredelingsonderzoek
(CPRO,J.Jansen)
*04.1.7.1 Toepassing van gegeneraliseerde lineaire modellen in de planteveredeling
(CPRO,J.Jansen)
*04.1.9.1 Selektie met behulp van merkergenen (CPRO/LUW, P.Stam)
*04.1.0.1 Biometrische methoden voor vaststelling van koppeling tussen kwantitatieve
kenmerken en merkergenen (CPRO/LUW, R. Jansen)
*04.1.7.4 Efficiency van selectiemethoden bij zelfbevruchters (CPRO/LUW, J.van
Oeveren)
*04.1.9.2 Gebruik van RFLP's bij de veredeling van maïs (CPRO, H. Holthof)
*04.1.8.1 Genotype-milieu interactie en multivariate strategieën (CPRO,F. van Eeuwijk)
*04.1.8.2 Biosystematiek van cultuurgewassen in relatie tot kruisbaarheid met wilde
verwanten (CPRO, L. van Raamsdonk)
*04.1.0.2 Cultivarclassificatie en -afstemming Tulipa (CPRO, L. van Raamsdonk)
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PROGRAMMA 50

Simulatie en systeemanalyse: simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse
van plantaardige produktie

Programmaleider

Penning de Vries, dr. F.W.T.- CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel
Het bereiken van betere en op meer terreinen toepasbare modellen, die leiden tot
efficiënter onderzoek door het formuleren van meer gerichte vraagstellingen, tot een
betere beleidsadvisering op grond van modelmatige verkenningen van toekomstige
mogelijkheden, en tot verdergaande ontwikkeling van de techniek van simulatie en
systeemanalyse voor toepassing binnen het landbouwkundig onderzoek.
Achtergrond
Om te komen tot de ontwikkeling van produktiesystemen in de landbouw die zowel
agro-ecologisch als economisch duurzaam zijn, moet kennis uit een groot aantal
verschillende disciplines op een operationele manier bij elkaar gebracht worden.
Systeemanalyse en simulatie, waarbinnen gewerkt wordt aan het ontwikkelen, verbeteren en toepassen van kwantitatieve methoden en modellen, is daarvoor een bij
uitstek geschikt instrument.
Modellen worden gebruikt als onderzoeksinstrument om alternatieve hypothesen te
testen, op het gebied van agro-ecologische zonering, bij het analyseren van teelt- en
produktiesystemen, alshulpmiddel bij hetontwikkelen vanteeltbegeleidingssystemen,
in de plantenveredeling, en bij planning voor scenario-ontwikkeling. Bij verdiepend
onderzoek worden modellen richtinggevend gebruikt om belangijke lacunes in kennis
te identificeren. Voor ieder van die toepassingen worden aan de modellen specifieke
eisen gesteld voor wat betreft structuur, systeemgrenzen en mate van detaillering,
en gebruikersvriendelijkheid.
Activiteiten
Binnen dit programma wordt gewerkt aan het ontwikkelen, verbeteren, toetsen en
toepasbaar maken van modellen op verschillende integratieniveaus, namelijk dat
van gewas, bedrijf, ecosysteem en regio. Dit betreft simulatiemodellen, 'decision
support systems' en optimaliseringsmodellen.
Ook wordt onderzocht hoe aansluiting van modellen met andere kwantitatieve
technieken het best gerealiseerd kan worden.

Planning

Gestart wordt met toespitsen van gewasgroeimodellen op gebruik in combinatie met
GIS, en standaardisatie van een aantal gewasgroeimodules voor algemeen gebruik
zal worden afgrond.
Een methode zal verder worden ontwikkeld om te kwantificeren hoe onzekerheid
enonnauwkeurigheid van basisgegevens zichvertaalt inonzekerheid in eindresultaten.
Deze vraag is urgent omdat we in toenemende mate uitkomsten van modellen
gebruiken als invoer voor andere modelen, en omdat grootschalige toepassing van
modellen gepaard gaat met lagere kwaliteit aan invoergegevens. Dit onderzoek
gebeurt in samenwerking met GLW.

Andere rel.
Programma's

30, 48, 110, AT9

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

a.

Simulatie van gewasgroei en -produktie

90

751
* 823
805
802
789
*712

Gewasfysiologisch en simulatie-onderzoek naar de produktiecomponenten,
hetopbrengstniveau endeoogstzekerheidvan koolzaad(CABO,B.Habekotte)
Wiskundig onderzoek naar de intrinsieke nauwkeurigheid van resultaten
van simulatiemodellen (CABO/GLW, M.J.W. Jansen)
Kwantificering van schade door aaltjes bij aardappelen met behulp van
groeimodellen (CABO, M. van Oijen)
Analyse en modellering van de stikstofdynamiek in bodem en plant van
geïrrigeerde rijstvelden (CABO/LUW, H.F.M. ten Berge)
Ontwikkeling, beheer en onderhoud van een database met weersgegevens
ten behoeve van simulatie (CABO, P.W.J. Uithol)
Ontwikkeling, verbetering en toepassing van gewasgroeimodellen voor
onderzoek (CABO/LUW, H. van Keulen)

b.

Gewas- en teelt-informatiesystemen

*716

794

Koppeling gewasgroeimodellen en remote-sensinggege vens (CABO/LUW,
B.A.M. Bouman)
Integratie van fysiologische modellen ten behoeve van de optimalisering
van de kasteelt (CABO,J.G. Gijzen)
Ontwikkeling vangewasgroeimodellen voorteeltbegeleiding enopbrengstraming van akkerbouwgewassen (CABO/SC, G.H.J. de Koning)
Modelontwikkeling voor adviessystementer ondersteuning van geïntegreerde
onkruidbeheersing (CABO, B.J. Schnieders)
Gebruikvaneenveldspectrometer voor proefvelddoeleinden (CABO,D.Uenk)

c.

Agro-ecologische en regionale analyse

710

Experimenteel en modelmatig onderzoek voor de prognose van produktiviteit en opbrengstvariabiliteit van veldbonen en erwten in EG-landen
(CABO, C. Grashoff)
Scenario's voor een veranderende akkerbouw bij klimaatsverandering
(CABO, H. van Keulen)
Aangepastheid en oogstzekerheid van de aardappelteelt in (sub)-tropische
gebieden (CABO, P.L. Kooman)
Impact van klimaatsverandering op primaire produktie van agrarische
systemen in Europa (CABO/LUW, H. van Keulen)

763
*xx5
*787

xx6
785
734
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PROGRAMMA 52

Plantenveredelingsonderzoek naar kwaliteit en alternatieve gebruiksmogelijkheden
van akker- en tuinbouwprodukten

Programmaleider

Nijs, dr.ir. A.P.M, den -CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het kwaliteitsonderzoek richt zich op de verbetering van de samenstelling en het
gehalte van belangrijke inhoudsstoffen, verteerbaarheid en de verhoging van de
houdbaarheid. Schadelijke stoffen in de plant of plantedelen worden geëlimineerd.
Anderzijds richt het onderzoek zich op alternatieve gebruiksmogelijkheden van
landbouwprodukten in de industrie, met name vezels, oliën en vetzuren, in het
kader van de agrificatie. Op basisvan studiesvan de genetische variatie van kwaliteitsfactoren worden toetsmethoden en veredelingsstrategiëen ontwikkeld.
Deze zullen door het veredelingsbedrijfsleven worden toegepast in de rasveredeling
en in een later stadium mogelijk bij het rassenonderzoek zoals in programma 132.
Andersdan dit laatste programma richt zichdit onderzoek primair op de inventarisatie
en het hanteerbaar maken van genetische variatie voor kwaliteitsfactoren, waarbij
in het kader van de agrificatie volstrekt nieuwe eigenschappen op de voorgrond
treden. Bij het onderzoek wordt nauw samengewekt met collega-DLO instituten,
het PAGV en diverse verwerkende industrieën, zowel nationaal als internationaal.
Het onderzoek beoogt inzicht te verkrijgen in de achtergronden van en de genetische
variatie voor kwaliteitsfactoren bij een grote groep bestaande en potentiële gewassen
waarbij selectie- en veredelingsmethoden worden toegesneden op individuele
situaties.

Planning

- Onderzoek naar genetische verbetering van verteerbaarheid van veevoedercomponenten.
- Onderzoek naar potentieel van karwij en een zestal oliegewassen met eerder
aangetoond landbouwkundig potentieel in het kader van agrificatie.
- Genetische verbetering van vezels in hennep als grondstof voor papierfabricage.
- De relatie tussen antinutritionele factoren aanwezig in veldboon en resistie tegen
bodempathogenen.
- Karakterisering van componenten, die betrokken zijn bij de houdbaarheid van
bolgewassen.
- Onderzoek naar manipulatie van het koolhydraatmetabolisme in biet via biochemische en moleculaire technieken.

Andere rel.
Programma's

28, 132, 149, AT1, AT2

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

*05.1.0.1 Veredelingsonderzoek op laag nitraatgehalte in sla (CPRO)
*06.1.0.4 Genetisch fysiologisch onderzoek naar de verteerbaarheid en verteringssnelheid van celwanden bij snijmaïs (CPRO,O. Dolstra)
*06.3.0.1 Veredelingsonderzoek naar opbrengst,oogstzekerheid en kwaliteitvan karwij
(CPRO, H. Toxopeus)
*06.3.0.2 Introductie, vermeerdering en evaluatie van hennepgenotypen voor
papierproduktie (CPRO, E. Meijer)
*06.3.0.3 Veredelingsonderzoek voor aanpassing van hennep aan de wensen van
de verwerkende industrie (CPRO, S. Hennink)
*06.3.0.4 Introduktie, evaluatie endocumentatie vangene-poolsvan olieproducerende
gewasen (CPRO, L. van Soest)
*06.3.0.5 Strategieën voor evaluatie van potentiële oliegewassen (CPRO, F. Mulder)
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*06.3.0.6 Veredelingsonderzoek naar opbrengst en kwaliteit van Limnanthes alba,
Crambe en Dimorphotheca (CPRO, L. Hof, D. Mastenbroek)
*06.3.0.7 Veredelingsonderzoek naar opbrengst en kwaliteit van Euphorbia lagascae
en Lunaria annua (CPRO, N. Wallenburg)
06.3.0.8 Coördinatie NOP en VOICI programma's (CPRO, F. Mulder, L. van Soest)
*07.3.9.1 Relatie tussen inhoudsstoffen en resistentie tegen bodempathogenen bij
leguminosen (CPRO, H. Helsper)
*07.2.0.2 Regulatie en manipulatie van het koolhydraat-metabolisme in biet (CPRO,
A. Koops)
*09.2.0.4 Veredelingsonderzoek naarcomponenten van houdbaarheid bij bolgewassen
(CPRO, H. van Holsteijn)
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PROGRAMMA 55

Agrotechnologie en agribusiness

Programmaleider

Meijaard, ir. D. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het verkrijgen en geven van inzicht aan overheid en bedrijfsleven over effecten van
onder meer landbouwmarkt- en prijsbeleid, onderzoekbeleid, industrialisatie-,
vestigings- en regionaal ontwikkelingsbeleid en aan agrarische en niet-agrarische
ondernemers en werknemers terzake van perspectieven en mogelijkheden van
industriële verwerking van door de Nederlandse landbouw voortgebrachte agrarische
grondstoffen binnen en buiten de voedingsmiddelensector en van de daarmee
verbonden problemen van oogst, bewaring, verwerking, transport, afvalstoffen,
milieu-effecten en werkgelegenheid.

Planning

De deelname aan de onderzoeksprogramma's voor hennep, oliën en vetten wordt
voortgezet. Het onderzoek naar kansrijke hoofdgroepen in het kadervande agrificatie,
te weten vezels, oliën en vetten, koolhydraten en bio-energie wordt eveneens
gecontinueerd. Onderzoek wordt gestart naar de perspectieven van het gewas
miscantus als toeleveracier van vezels of van biomassa voor bio-energie.

Andere rel.
Programma's

86, 90, 91, AT2

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

31201
31202
31203
31205
31206

Perspectieven akkerbouwgewassen (LEI)
Henneponderzoek (LEI)
Oliën en vetten (LEI)
Vezelplaten uit vlas (LEI)
Biomassa energie (LEI)
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PROGRAMMA 56

Agrificatie en de verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten, lipiden en
secundaire metabolieten

Programmaleider

Gelder, dr. W.M.J. van - ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Denederlandse akkerbouw kampt met grote problemen alsgevolg van overproduktie,
een te nauw bouwplan en bodemmoeheid. Een van de belangrijkste bijdragen aan
de structurele oplossing hiervan wordt het ontwikkelen van nieuwe processen en
Produkten (voedsel- en niet-voedseltoepassingen) voor industriële verwerking van
bestaande en nieuwe gewassen als granen, veldbonen, koolzaad, vlas, aardpeer,
cichorei, hennep, gierstmelde en oliehoudende gewassen als crambe e.a. Het verwerkingsonderzoek is het scharnierpunt van de agrificatie en richt zich vooral op
hoogwaardige toepassingen middels industriematige valorisatie vanvezelsencellulose,
koolhydraten,eiwitten,vetzuren en lipiden ensecundaire metabolieten. Dit programma
wordt deels uitgevoerd in nauwe samenwerking met een aantal nederlandse
bedrijven inclusief landbouwcoöperaties.
Het onderzoek issterk multidisciplinair van karakter omdat economisch rendabele
industriële toepassingen veelal slechts ontwikkeld kunnen worden middels ketenbenadering van oogst, kwaliteit, bewaarcondities, extractie-en verwerkingsmethoden
en distributietechnieken.
Binnen het onderzoek wordt veel aandacht besteed aan het vaststellen van criteria
diede kwaliteit vanagrarische grondstoffen bepalen,teneinde despecifieke voordelen
die deze grondstoffen voor bepaalde industriële toepassingen bezitten, te kunnen
exploiteren. Voorts worden morfologische, chemische en fysische specificaties vastgesteld dievoor industriële toepassingen'zeer belangrijk, doch meestal nog onbekend
zijn.
Debiosynthesevanwaardevolle plantecomponenten zoalsvezels,eiwitten, koolhydraten,
vetzuren etc. wordt bestudeerd in relatie tot de kwaliteit bij en na de oogst, de
winbaarheid van de componenten en de bewerking of modificatie ervan. Tevens is
onderzoek van de relaties tussen structuren en chemische en fysische eigenschappen
vandecomponenten essentieel.Chemische,fysischeen biotechnologische processtappen
worden ontwikkeld en via ketenmodellering vergeleken en gevalueerd, teneinde
nieuwe milieuvriendelijke energiezuinige, rendabele processen te ontwikkelen.

Planning

Agrovezels:
onderzoek naar specifieke en preferente vezelkarakteristieken, ontwikkeling van
milieuvriendelijke ontsluitingsmethoden voor agrovezels, produktie van hoogwaardige
pulp en papier, onderzoek naar vezelkarakterisering en ontwikkeling van modificatiemethoden voor toepassing in nieuwe industriële produkten.
Eiwitten:
ontwikkeling van bioafbreekbare coatings en structuurfunctie relatie onderzoek,
exploreren van nieuwe eiwitgewassen.
Koolhydraten:
structuur-functie relatie onderzoek via NMR van thermoplastische zetmelen, ontwikkeling van afbreekbare produkten als plastics via chemische en enzymatische
modificatie.
Onderzoek naar afbreekbaarheid van biodegradeerbare industriële produkten op
basis van agrarische grondstoffen.
Structuuropheldering van inuline m.b.v. NMR en moleculaire dynamica en studie van
relatie tussen structuur en fysische eigenschappen. Ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor inuline.
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ANF's en veevoeders:
ontwikkeling van een microbiologische/enzymatische methode voor afbraak vanANF's,
isoleren en karakteriseren van anaerobe schimmels voor enzymproduktie.
Oliën:
optimalisatie van een nieuwe en veel efficiëntere membraanreactor en ontwikkeling
en toepassing van efficintere lipasen voor modificatie van triglyceriden uit o.a.
koolzaad en Crambe, studie samenstelling en kwaliteit van oliën en glyceriden in
relatie tot oogsttijdstip, bewaring en extractie.
Andere rel.
Programma's

28, 55, 57,AT2

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

*5.01.01 Biochemisch en morfologisch solv-onderzoek aan bast- en houtvezels in
hennep (ATO,J.E. Harsveld v.d.Veen)
5.01.02 Onderzoek naar de perspectieven van gescheiden verwerking van basten houtvezels van hennep (ATO,A.K. Janssen/P.V. Bartels)
*5.01.03 Anaerobe voorontsluiting van vezels uit hennep (ATO)
*5.01.04 Biodegradatie van lignine uit hennep (ATO, F.P.de Vries)
*5.01.05 Alkalische delignificering van éénjarige gewassen (ATO, B. de Groot)
*5.01.06 Ontwikkeling van organosolv-pulping voor hennep (ATO, F.H.A. Zomers)
5.01.07 Thermo-Mechanische en Chemo-Thermo-Mechanische verwerking van
hennep (ATO, S.J.J. Lips)
5.01.08 Sterkte-zwakte analyse van (deel-)processen bij vezelontsluiting en pulpproduktie uit hennep (ATO,F.H.A. Zomers/ M.J. de Smet)
5.01.09 Planning en ontwikkeling van een pilot plant voor hennepverwerking
(ATO, W.M.J. van Gelder, M.J. de Smet)
5.01.10 Anaerobe zuivering van afvalstromen van hennepverwerking (ATO)
*5.01.11 Winning, modificatie, karakterisering en toepassing van vezels uit vlas
(ATO,J.M. van Hazendonk)
5.01.20 Onderzoek naar kwaliteit, ontsluiting en toepassing van vlasvezels (ATO,
J.M. van Hazendonk)
5.01.21 Ontwikkeling van eenvoudige, snelle toetsmethoden voor het bepalen
van kwaliteitscriteria voor vlasvezels (ATP,J.M. van Hazendonk)
5.01.25 Modificatie van natuurlijke vezels voor toepassing in bouw- en composietmaterialen (ATO,J.E.G. van Dam)
*5.02.02 De relatie tussen de verwerkbaarheid van tarwe en de kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling van de opslageiwitten (ATO, P.Kolster, W.M.J.
van Gelder)
*5.03.01 Valorisatie van tarwegluten (ATO,J.M. Vereijken)
5.03.02 Modificatie van bloem (ATO,J.M. Vereijken, P. Kolster)
*5.03.03 Modificatie van plantaardige eiwitten (ATO,J.M. Vereijken)
*5.03.04 Biosynthese en modificatie van inulines, inclusief microbiologische
omzettingen (ATO,A.S. Ponstein)
*5.03.05 Biosynthese en enzymatische modificatie van zetmeel (ATO,A.S. Ponstein)
5.03.06 Produktontwikkeling op basis van (bio)chemisch of fysisch gemodificeerde
koolhydraten (ATO, H. Tournois)
*5.03.07 Onderzoek naar de relaties tussen structuur en eigenschappen van inuline
(ATO, J.W. Timmermans)
5.03.08 Biochemischeenfysische modificatievanvetzuren enkoppeling meteiwitten/
koolhydraten ter ontwikkeling van nieuwe Produkten (ATO, H. Tournois)
5.03.09 Onderzoek naar het polymère gedrag van koolhydraten (ATO, H. Tournois)
5.03.10 Methoden voor opwerking (op industrile schaal) van hydroxy en epoxy
vetzuren (ATO, H. Tournois, F.P. Cuperus)
5.03.20 Milieuvriendelijke verpakkingen op basis van tarwe (ATO,J.M. Vereijken)
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*5.03.30 Biologisch afbreekbare produkten (foliën,coatings envormen) op basisvan
thermoplastisch zetmeel voor toepassing in de tuinbouw en bij levensmiddelen (ATO, H. Tournois)
*5.04.01 Ontwikkeling van (bio-)technologische methoden voor enzymatische
omzetting van ANF's (ATO, M.M.T. Meijer)
5.04.02 Vergroting van de afzetmogelijkheden van koolzaadschroot door fysische
verwerkingstechnieken (ATO, M.M.T. Meijer)
5.04.03 Verbetering van de voederwaarde van veldbonen en andere leguminosen
door combinatie van ontbliesmethoden, HTST-technieken en lineaire
programmeringsmodellen (ATO, M.M.T. Meijer)
5.05.01 Invloed van oogsttijdstip, bewaarcondities en verwerkingstechnieken op
de winning van plantaardige oliën ATO, B.G. Muuse)
5.05.02 Winning en zuivering van industriële oliën uit oliehoudende zaadgewassen
(ATO,J. Derksen)
*5.05.03 Biochemische modificatie van plantaardige oliën met behulp van lipases
en membraantechnieken (ATO,J. Derksen, F.P. Cuperus)
5.05.04 Ontwikkeling van alternatieve en hybride procestechnologieën voor de
winning/modificatie vantriglyceriden/specifieke vetzuren (ATO,F.P.Cuperus,
J. Derksen)
5.05.05 Sub- en superkritische C02 extractie van oliën (ATO,J.H.W. Peters)
*5.05.06 Enzymatische hydrolyse van triglyceriden uit oliehoudende zaden (ATO,
J. Derksen, F.P. Cuperus, W.M.J. van Gelder)
5.05.07 Opbrengst en kwaliteitsonderzoek van olie en vetzuren uit oliehoudende
zaadgewassen (ATO,J. Derksen)
*5.06.01 Effecten van celwand, celinhoud en de interactie met enzymen en microorganismen op de verteerbaarheid van veevoeders (ATO, L. Sijtsma)
*5.07.02 Ontwikkeling van immunochemische toetsmethoden en technieken (ATO,
A. van Amerongen)
5.07.03 Produktievananti-lichamenvoortoetsen vankwaliteitvantuinbouwgewassen
(ATO,A. van Amerongen)
*5.07.04 Ontwikkeling van (instant) immunochemische toetsmethoden voor onderzoek naar voedselveiligheid, kwaliteit en smaak van tuinbouwgewassen
en -produkten (ATO,A. van Amerongen)
*5.07.01 Alternatieve immonochemische labels voor snelle instand toetsmethoden
voor o.a.akker-entuinbouwgewassen en levensmiddelen (ATO, J.H.Wichers)
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PROGRAMMA 57

Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen

Programmaleider

Huizing, dr. HJ. - ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Planning

Hetonderzoek concentreert zichop microbiologisch en moleculair-biologisch onderzoek
met eensterkefysisch-chemischeen biochemische ondersteuning, gericht op omzetting,
ontsluiting en de regulatie van de biosynthese van vezels, vetzuren, koolhydraten,
eiwitten en secundaire plantestoffen. Hiernaast vormt de verwerking van de grote
hoeveelheden organisch afval uit de land- entuinbouw een belangrijk aandachtspunt.
Steeds staat in het onderzoek de toepassing van (micro)organismen en/of delen
daarvan centraal.
Met het oog op de doelstelling is het onderzoekprogramma ondergebracht in een
drietal clusters.
1. Deeerstecluster richt haar activiteiten op deontwikkeling vanbiochemische analyses
en fysische detectiemethoden door toepassing van moleculair-fysische methoden
zoals kernspinresonantie (NMR), molecular modeling en massaspectrometrie.
Deze technieken worden ingezet jn studies naar vorming, afbraak en toepassing
van koolhydraten, vetzuren, celwandcomponenten en metabolieten.
Zij vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel bij de bestudering van de regulatie
binnen het biosyntheseonderzoek en zo indirekt bij de isolatie van genen i.v.m.
onder andere het koolhydraatmetabolisme, de secundaire metabolietvorming en
de produktie van afbreekbare plastics.
2. Binnen de tweede cluster wordt aandacht besteed aan selectie en genetische
recombinatie vanschimmels, bacteriën enwieren gericht op eenefficiënte produktie
van potentieel nieuwe grondstoffen voor de industrie met gebruikmaking van
koolhydraten, vetzuren, lignine als substraat.
De verschillende projecten richten zich daarbij op de produktie en opwerking van
kort-ketenvetzuren,onverzadigdevetzuren,dicarbonzuren,alcoholen,emulgatoren,
polymeren op basis van koolhydraten, biologisch afbreekbare plastics en kleefstoffen. Geïntegreerd indit onderzoek isde isolatie,produktopwerking en -zuivering
van de diverse ontwikkelde nieuwe produkten. In aansluiting op het verwerkingsonderzoek (programma 61) worden de daar geproduceerde organische afvallen
als uitgangsmateriaal gebruikt voor het terugwinnen van relatief waardevolle
componenten als amylases, kleurstoffen en pectine. Reststromen die niet voor
hergebruik geschikt zijnworden doortoepassingvan afval(water)zuiveringstechnieken
omgezet in milieutechnisch gezien minder schadelijke componenten.
3. De derde cluster tenslotte richt zich op onderzoek naar winning en gebruik van
plantestoffen voor toepassing als milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en
hulpstof bij de bewaring van primaire produkten. Binnen dit kader past eveneens
een programma dat zich richt op debestudering vandebiochemische achtergronden
vandeophoping vansuikers in aardappelen gedurende lage temperatuurbewaring.
- Ontwikkeling en toepassing van moleculair fysische technieken voor imagingdoeleinden en voor structuur-functie relatie onderzoek
- Selectie, manipulatie en toepassing van microorganismen (bacteriën, schimmels,
gisten) voor modificatie van vetzuren/olien m.b.v. (de)saturases en voor produktie
van o.a. PHA's
- Winning van organische bestanddelen als ABE en diolen m.b.v. microorganismen
en selectieve membranen
- Winning, modificatie en toediening van etherische oliën uit karwij en bestudering
van biocide c.q. biostatische werking
- Genetische modificatie van schimmels, gisten en bacteriën voor o.a. peptidenproduktie en blokkering van o.a. PPO
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- Winning en modificatie van secundaire plantestoffen uit o.a. restprodukten van
groente en fruit
- Biochemisch onderzoek naar de ontwikkeling van snelle toetsen voor veroudering
van land- en tuinbouwprodukten
- Bestudering vandeachtergrond vandeaccumulatievansuikersbij lage-temperatuurbewaring van aardappelen
- Onderzoek naar de relatie tussen anaerobe afbraak van afvallen en het afsterven
van phytopathogenen.
Andere rel.
Programma's

28, 55, 56, 61

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

6.01.03 Verzamelproject instrumentele analyse (ATO,Th.C. de Rijk)
*6.01.04 Niet-invasieve drie-dimensionale waarneming van de interne structuur
van land- en tuinbouwprodukten m.b.v. NMR (ATO, P.de Waard)
*6.01.05 Bepalingen aan de dynamiek van (gelabelde) natuurstoffen in tuinbouwprodukten m.b.v. NMR (ATO, H.J. Huizing)
*6.01.06 Analyse van natuurstoffen m.b.t.voedingsveiligheid van tuinbouwgewassen
(ATO, H.J. Huizing)
*6.02.01 Onderzoek naar de biochemische achtergronden vanverzoeting gedurende
koude bewaring van de aardappel (ATO, P.A.M. Claassen)
*6.03.01 Onderzoek naar de achtergronden van verzoeting gedurende koude
bewaring van deaardappel op moleculair-biologisch niveau,met de nadruk
op PFK (ATO,A. Mooibroek)
*6.03.02 Onderzoek naar de achtergronden van verzoeting gedurende koude
bewaring van deaardappel op moleculair-biologisch niveau, met de nadruk
op PFP(ATO, G.J.A. Rouwendal)
*6.02.02 Produktievanpentoselipiden/biosurfactants uitvetzuren (ATO,N.G. Grobben)
*6.02.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van produktie van hogere alcoholen
uit (vaste) afvallen van tuinbouwprodukten (ATO, N.G. Grobben)
*6.04.01 Onderzoek naar de ontsluiting van carvon en de werking en toedieningsvorm ervan bij de bewaring van aardappelen (ATO,J. Oosterhaven)
*6.04.02 Winning vannatuurstoffen voortoepassing inde voedingsmiddelenindustrie
en tijdens bewaring van grondstoffen (ATO,J. Oosterhaven)
*6.04.03 Produktie van peptiden met preserverende eigenschappen voor toepassing
in de voedingsmiddelenindustrie en als biocide bij de bescherming van
tuinbouwgewassen (ATO, M.H.J. Jacobs)
6.04.04 Opwerking en valorisatie van mest (ATO,A.A.M. Smits)
6.05.01 Verwijdering van zware metalen uit vaste organische afvalstoffen door
middel van tweetraps anaerobe vergisting (ATO,J.W. Voetberg)
*6.05.02 Isolatie van natuurstoffen tijdens afvalzuiveringsprocessen van de groenteen fruitverwerkende industrie (ATO, R.D. Wind)
6.05.03 Vastlegging van anorganische ionen uit gezuiverde afvalwaterstromen
(ATO, J.W. Voetberg)
*6.05.04 Epoxidering van vetzuren en hun verdere degradatie tot (di)carbonzuren
(ATO, G. Eggink)
*6.05.05 Desaturering van verzadigde vetzuren( ATO,P.A.E.P. Meesters)
*6.05.06 Produktie van polyhydroxyalkanoaten (PHA's) (ATO, G.N.M. Huijberts)
*6.05.07 Valorisatie van (vaste) afvallen van tuinbouwprodukten (ATO, R.D. Wind)
6.05.08 Toegepast onderzoek in de aardappelverwerkende industrie, in het
bijzonder gericht op afvalstromen (ATO,J.W. Voetberg)
*6.06.01 Produktie van phycocolloden (ATO, H.J. Huizing)
*6.06.02 Produktie van xanthaangom-vervangers (ATO, H.J. Huizing)
*6.06.03 ln-vitro produktie van biociden (ATO, H.J. Huizing)
6.06.04 Verzamelproject biokatalyse (ATO, H.J. Huizing)
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PROGRAMMA 58

Bewaarmethoden en -systemen, verpakking, houdbaarheid, kwaliteit en veiligheid
van voedsel en/of siergewassen en afgeleide produkten

Programmaleider

Jongen, dr. W.M.F, en Doorn, drs. W.G. van - ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Dewaardevan primaire plantaardige produkten uit de Nederlandse land-en tuinbouw
bedraagt ruim f. 15 miljard gulden. Als gevolg van toenemende internationale
concurrentie in een verenigd Europa, hogere en veranderende eisen van de markt
en milieu-eisen t.a.v. verpakking en transport is er vanuit het Nederlandse bedrijfsleven een grote behoefte aan energiezuinige, milieuvriendelijke en hoogwaardige
bewaar- en transportsystemen gekoppeld aan een maximaal behoud van kwaliteit
van het verse of afgeleide produkt in de keten.
Ter realisering van deze doelstelling heeft het ATOeen onderzoeksprogramma gericht
op de ontwikkeling van nieuwe bewaartechnologieën. Het programma is gebaseerd
op een geïntegreerde aanpak vanuit twee invalshoeken. Enerzijds wordt fysiologisch,
biochemisch enmoleculair-biologisch onderzoek verricht dat isgericht op het verkrijgen
van fundamentele kennis over de aflevingsprocessen van de diverse land- en tuinbouwprodukten. Doel hiervan is het ontwikkelen van parameters voor het meten
vande inwendige kwaliteit metdaaraan gekoppeld deontwikkeling vantoetsmethoden.
Anderzijds wordt onderzoek verricht naar nieuwe, milieuvriendelijke en energiezuinige bewaarmethoden met behoud van een optimale produktkwaliteit.
Integratie van deze beide invalshoeken moet resulteren in betere bewaarmilieu's,
optimale bewaar- en transportcontainers en milieuvriendelijke verpakkingssystemen
voor een groot aantal verse produkten.
Zowel de overheid als de consument oefenen druk uit op land- en tuinbouw en
verwerkers om gezonde en veilige produkten met een hoge kwaliteit te produceren.
Het onderzoek richt zich derhalve eveneens op diverse aspecten die samenhangen met
veiligheid en kwaliteit van verse enverwerkte produkten zoals microbiële besmetting,
aanwezigheid gezondheidschadende stoffen of toxiciteit van inhoudsstoffen en
chemische, biochemische en fysische methoden om de kwaliteit te toetsen. Het
onderzoek bestudeert daarom de relatie tussen factoren als oogsttijdstip, bewaring,
transport en verwerking en de voedselveiligheid en kwaliteit.
Het programma is multidisciplinair van karakter en vormt een integratie van de
DLO-programma's 54 en 58.
Het programma is onderverdeeld in een aantal deelprogramma's waarin diverse
aspecten van specifieke gewasgroepen worden bestudeerd. Gewasgroepen waaraan
wordt gewerkt zijn voedselgewassen zoals aardappels, uien, champignons, groenten
en fruit en sierteeltprodukten inclusief bloembollen en boomkwekerijprodukten. Aspecten van onderzoek in de diverse deelprogramma's zijn bij:
Voedselgewassen:
* Fysiologisch/biochemisch/moleculair onderzoek gericht op de processen die leiden
tot het optreden van fysiologische afwijkingen bij uien, lage temperatuurbederf
bij komkommers, verlies van stevigheid en optreden van meligheid bij appelen en
tomaten.
* Biochemisch onderzoek naar vitaliteitsverlies bij champignons en het ontstaan van
een climacterium bij fruit en vruchtgroenten.
* Ontwikkelen vantoetsmethoden om kwaliteit en houdbaarheid vandiverse gewassen
objectief vast te stellen in lijn met het ontwikkelen en optimaliseren van Controlled
Atmosphere (CA-) bewaarmethoden en koelsystemen voor een reeks van economisch belangrijke land- en tuinbouwprodukten.
* Voedselveiligheidsonderzoek naar de aanwezigheid van ongewenste secundaire
plantemetabolieten in relatie tot oogsttijdstip, bewaring en verwerking in o.a. aardappelen,tomaten, aubergines en paprika's ende ontwikkeling van milieuvriendelijke
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bewaarmethoden voor verse en versverwerkte produkten in relatie tot microbieel
bederf voor o.a. aardappelen en groenten.
* Modelmatig (fysiologisch en thermodynamisch) onderzoek naar milieuvriendelijke
verpakkingen en coatings met het oog op de ontwikkeling van kwaliteitsverloopmodellen voor o.a. champignons, aardappelen en hard fruit.
* Ontwikkelen van alternatieve methoden voor kiemremming.
Bij de sierteeltproducten staat centraal:
* Fysiologisch/biochemisch en moleculair biologisch onderzoek naar de invloed van
temperatuur op deontwikkeling van bolgewassen en naarverouderings gerelateerde
processen zoals hormonale regulatie en membranen en signaaltransductie.
* Bestrijding van bewaarpathogenen bij bloembollen door toepassing van o.a.
etherische oliën, plantaardige metabolieten en antagonistische micro-organismen.
* De invloed van stress (droogte, licht en temperatuur) op de kwaliteit en vitaliteit
van sierteeltprodukten waaronder boomkwekerijprodukten en de ontwikkeling
van objectieve toetsmethoden om stress te meten, dit mede gericht op de
ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingen en coatings.
* Ontwikkelen van kwaliteitsverloopmodellen voor o.a. potplanten en snijbloemen
Planning

- experimenteel en modelmatig onderzoek aan controlled atmosphere effecten op
o.a. appelen en vollegrondsgroenten
- fundamentele en toegepaste aspecten van chlorophylfluorescentie in relatie tot
stress bij komkommers en diverse sierteeltprodukten
- experimenteel en modelmatig verpakkingsonderzoek aan champignons, broccoli
en bloembollen
- werkingsmechanisme en toepassing van alternatieve kiemremmers bij aardappelen
en uien
- fysische, anatomische en microbiologische achtergronden van waterhuishouding
bij sierteeltprodukten
- intercellulaire en intracellulaire factoren in relatie tot stevigheid, veroudering en
meligheid inclusief de rol van celwanden, membranen, en diverse enzymen bij
appel en tomaat
- electrofysiologie, signaaloverdracht via plasmodesmata endifferentiatie vanweefsels
tijdens bewaring bij de aardappel
- histologisch onderzoek naar differentiatie en ontwikkeling van bloembollen
- effecten van bewaring en verwerking op de synthese en afbraak van de toxische
componenten zoals agaritine in champignons en alkaloidglycosiden in diverse
nachtschaden
- ontwikkeling van snelle immunochemische testmethoden voor smaak van groenten
o.a. radijs en witlof.

Andere rel.
Programma's

32, 60,AT1

Indicatie
Omvang

55 mensjaar

Projecten

*1.01.11 Veroudering, gasmilieu en cel-cel communicatie bij de bewaring van aardappelen (ATO, C. van der Schoot)
*1.01.12 Veroudering,gasmilieu encel-celcommunicatie bijdebewaringvanvoedingstuinbouwprodukten (ATO, C.van der Schoot)
*1.01.13 Veroudering, gasmilieu en cel-cel communicatie bij de bewaring van
bloembollen (ATO, P.J. Drent)
1.01.14 Effecten van gasmilieus bij de bewaring van consumptie-aardappelen
(ATO, S.P. Schouten)
1.01.15 Effecten van gasmilieus bij de bewaring van groenten en fruit (ATO,S.P.
Schouten)
*1.01.16 Fysiologie van het kwaliteitsverloop van bewaarde appelen en de
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ontwikkeling van meetmethoden (ATO, F. Koppenaal)
M.02.11 Effecten van licht tijdens bewaring, inclusief chlorophylfluorescentie, van
sierteeltprodukten (ATO, O. van Kooten)
*1.02.12 Effecten van licht tijdens bewaring, inclusief chlorophylfluorescentie, van
voedingstuinbouwprodukten (ATO, O.van Kooten)
*1.03.11 Waterhuishouding tijdens bewaring en transport van sierteeltprodukten
(ATO, W.G. van Doorn)
1.03.12 Uitvloeiers en anti-ethyleenmiddelen voor snijbloemen (ATO,W.G. van
Doorn, P.J.M. Belde)
*1.03.13 Waterhuishouding tijdens bewaring en transport van voedingstuinbouwprodukten (ATO,W.G. van Doorn)
*1.04.11 Effecten van lage temperaturen, stress en biochemische, biofysische en
moleculaire aspecten bij transport en bewaring van potplanten (ATO,J.
Harbinson)
*1.04.12 Effecten van lage temperaturen, stress en biochemische, biofysische en
moleculaire aspecten bij transport en bewaring van voedingstuinbouwprodukten (ATO,J. Harbinson)
1.06.11 Effectenvanwaterpotentiaal,gassamenstelling entemperatuur op bewaring
van ui (ATO, P.S. Hak)
*1.06.12 Histologische en fysiologische parameters van de kwaliteit van bewaarde
uien (ATO, C. Pak)
1.06.13 Effectenvantemperatuurtrajecten opde kwaliteit vanbewaardeconsumptieaardappelen (ATO, P.S. Hak)
1.06.14 Bestrijding van bewaarziekten bij aardappelen (ATO, P.S. Hak)
1.06.15 Uitbetaling naar kwaliteit van aardappelen (ATO, P.S. Hak, N. Buitelaar)
*1.06.16 Structuur enstevigheid vanconsumptie-aardappelen voor en na verwerking
(ATO,J.T.van Marie)
1.07.11 Effectvangasmilieusopspruitgroeivanpootaardappelen (ATO,K.J.Hartmans)
1.07.12 Toepassing van carvon als kiemremmer (ATO, K.J. Hartmans)
2.01.10 Veroudering en vitaliteitsverlies in champignons; de rol van membranen
(ATO,A. Braaksma)
*2.01.11 Calcium metingen in intacte cellen van champignons (ATO,A. Braaksma)
*2.02.10 Hormonale regulatie tijdens de ontwikkeling van bloembollen (ATO,A.D.
de Boer, P.A. Balk)
2.02.11 Alpha-amylase en de forceerbaarheid van bloembollen (ATO,A.D. de Boer,
J. Halaba)
*2.03.10 Ethyleen-biosynthese, -gevoeligheid en houdbaarheid van siergewassen
(ATO, E.J. Woltering)
*2.03.11 Moleculaire aspecten van ethyleen-gevoeligheid bij siergewassen (ATO,
E.J. Woltering, J.A.M. Henskens)
*2.03.12 Effecten van gassamenstelling op plantkwaliteit bij in vitro vermeerdering
en bewaring van sierteeltgewassen (ATO, E.J.Woltering, J.M.C. Joosten)
*2.04.10 Membranen, signaaltransductie en veroudering in siergewassen (ATO,G.J.
de Vrije, T. Munnik)
*2.05.10 Glyco-alkaloiden in nachtschaden: biosynthese en-regulatietijdens bewaring
en verwerking (ATO,W.M.F. Jongen, E.A.J. Keukens)
*2.05.11 Glycoalkaloiden in nachtschaden: toxische werking van verbindingen
gevormdtijdensbewaringenverwerking (ATO,W.M.F.Jongen,E.A.J.Keukens)
*2.05.12 Toxicologische aspecten van glucosinolaten en hun afbraakprodukten van
groenten tijdens bewaring en verwerking (ATO,W.M.F. Jongen)
*2.05.13 Intercellulaire communicatie alstoxiciteits-parameter en de rol van
natuurlijke toxinen in bewaarde en verwerkte groenten (ATO,W.M.F.
Jongen, L.A.M. Jansen)
2.06.10 Bestrijding van bewaarpathogenen in verse en vers-verwerkte groenten
via natuurlijke biociden en antagonisten (ATO, L.G.M. Gorris)
2.06.11 Toepassing van anti-microbiële, plant-eigen metabolieten bij de bewaring
van groente en fruit (ATO, L.G.M. Gorris)
*2.06.12 Bestrijding van bewaarpathogenen bij bollen door onderzoek van infectie,
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detectie en toepassing van secundaire plantestoffen, natuurlijke peptiden
en antagonisten (ATO, E.J. Smid, C.J. Tuyn)
2.06.13 Veilige bewaring van groenten en fruit ondermatig vacuum (ATO, L.G.M.
Gorris)
*2.06.14 Botrytis in siergewassen tijdens bewaring en transport en de effecten van
transportmilieu en natuurlijke biociden (ATO, L.G.M. Gorris)
*2.07.10 Stevigheid van tomaten in de na-oogst: biochemische en fysische factoren
en de ontwikkeling van snelle meetmethoden (ATO, H.C.M.P. van der Valk)
*2.07.11 Meligheid van tomaten: fysische, biochemische en moleculaire aspecten
en de ontwikkeling van snelle meetmethoden (ATO, H.C.M.P. van der Valk)
2.07.12 Bitterheid in witlof: een chemische en sensorische analyse (ATO, H.C.M.P.
van der Valk)
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PROGRAMMA 60

Agrologistiek, systeemontwikkeling, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde
beeldverwerking en procesoptimalisatie

Programmaleider

Reinders, dr. M.P. - ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De ontwikkeling en toepassing van logistiek, kunstmatige intelligentie-systemen en
computerbeeldanalyse isinde Ned. land-entuinbouw een nog vrijwel niet ontgonnen
terrein.
Uit eenoogpunt van kwaliteitsverbetering van het produkt, efficiëntere bedrijfsvoering
en een verenigd Europa met langere aan- en afvoerlijnen en meer concurrentie is
een forse versterking in dit onderzoekveld nodig. Het onderzoek richt zich op een
groot aantal land- en tuinbouwgewassen variërend van groenten, fruit, siergewassen,
aardappelen enuitot vezelleveranciers enolie,eiwit, koolhydraat envetzuurgewassen.
Het onderzoek beoogt teelt-, oogst-, transport-, opslag- en verwerkingsprocessen te
analyseren, daarvoor modellen op te stellen en via gevoeligheidsanalyses de sterke
en zwakke onderdelen en de relatieve bijdragen van zulke componenten aan het
eindprodukt in kaart te brengen. Via een samenwerking met de experimentele ATOonderzoekgroepen voor bewaring en verwerking worden de zwakke schakels in de
keten dan versterkt c.q. geoptimaliseerd.
Decision Support Systems(DSS)worden ontwikkeld voor CA-bewaarsystemen, containervervoer en opslag en distributie voor o.a. aardappel, groenten en champignons.
Procesoptimalisatiemodellen richten zichop o.a.verwerking vanaardappel en groenten
als ui. Ketenonderzoek en DSShebben betrekking op de na-oogstketen van aardappelen, bloemisterijprodukten en diepvriesprodukten. Bovenstaand onderzoek zal
worden gekoppeld aan de ontwikkeling van expertsystemen.
Computerbeeldanalyse en later daaraan gekoppeld robotisering wordt gebruikt voor
het snel en efficiënt analyseren en classificeren en later ook selecteren van produkten
gerelateerd aan vorm, afmeting, fysiologische toestand en kwaliteit. Hiervoor
worden diverse sensoren getoetst en ontwikkeld. Dit onderzoek moet resulteren in
gebruikersvriendelijke software voor DSSen expertsystemen, met als uiteindelijk
doel verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming.

Planning

Om de produktie- en afzetsystemen van de agribusiness te verbeteren, en zodoende
de concurrentiekracht te vergroten werden D.S. systemen ontwikkeld. Zowel in het
versetraject (groenten,fruit, bollen,siergewassen enchampignons) alsinhet verwerkte
traject (pulp/papier, conserven) wordt de inzetbaarheid van D.S. technologie onderzocht. Dete onderzoeken en te ontwikkelen systemen hebben zowel technisch als
meer bestuurlijk georiënteerde componenten. Dit heeft tot gevolg dat zowel dataextractie, dataverwerking, en tot slot management informatievoorziening dienen te
worden afgedekt. Voor data-extractie wordt o.a. gebruik gemaakt van computer
beeld analyse (CBA) gekoppeld aan diverse sensoren in combinatie met diverse technologiën voor de verwerking. De uiteindelijke management informatievoorziening
vindt plaats via de inzet van zowel mathematische modellering als een meer op
kennissystemen gerichte benadering.

Andere rel.
Programma's

AT1, AT2

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*1.05.11 Verpakkingssystemen en -modellen bij voedingstuinbouwprodukten (ATO,
H.W. Peppelenbos)
*1.05.12 Verpakkingssystemen en-modellen bijchampigons (ATO,H.W. Peppelenbos)
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1.05.13 Verpakkingssystemen en-modellen bij bloembollen (ATO,H.W. Peppelenbos)
*7.01.30 DSSstrategische planning voor de groente- en fruitsector (ATO, R.A.C.M.
Broekmeulen, A. Hoogerwerf, M.P. Reinders)
7.02.30 DSSmengladingen voor groente- en fruitprodukten (ATO,J.W.P.M. Vogels,
M.F.M. Janssens)
7.01.32 Bewaarsystemen voor hard fruit (ATO,A.P.H. Saedt)
7.02.31 Verpakkingssystemen voor groente en fruit (ATO, R.G. Evelo)
*7.02.32 Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van
groente en fruit (ATO,A.A. Hulzebosch)
*7.01.40 DSSstrategische planning voor siergewassen (ATO,A.E. Simons, A.
Hoogerwerf, M.P. Reinders)
7.01.41 Kwaliteitsverloopmodellen voor siergewassen (ATO)
*7.02.40 DSSvoor koelen van siergewassen (ATO, H. Wang, J.W. Rudolphij)
*7.02.41 Verpakkingssysteem voor siergewassen (ATO,J.G. Meijer)
*7.02.42 Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van
siergewassen (ATO,A.J.M. Timmermans)
*7.01.50 DSSstrategische planning voor champignons (ATO, R.A.C.M. Broekmeulen,
A. Hoogerwerf)
7.01.51 Kwaliteitsverloopmodellen voor champignons (ATO, L.M.M. Tijskens)
7.02.50 Bewaarsystemen voor champignons (ATO,J.W. Rudolphij)
7.02.51 Verpakkingssystemen voor champignons (ATO,J.G. Meijer)
7.02.52 Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van
champignons (ATO, B.H. van Zwol)
7.01.60 DSSstrategische planning voor ui (ATO)
7.02.60 Verpakkingssystemen voor ui (ATO,J.G. Meijer, R.G. Evelo)
7.02.61 Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van ui
(ATO, R.M.P.J. Willems)
*7.01.70 DSSstrategische planning voor bloembollen (ATO, M.P. Reinders, A.
Hoogerwerf, X.P.M. Urlings)
7.01.71 Kwaliteitsverloopmodellen voor bloembollen (ATO, L.M.M. Tijskens)
*7.02.70 Bewaarsystemen voor bloembollen (ATO, M.F.M. Janssens)
7.02.71 Verpakkingssystemen voor bloembollen (ATO, R.G. Evelo)
7.02.72 Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van
bloembollen (ATO, R.M.P.J. Willems)
*7.01.80 DSSstrategische planning voor pulp- en papierproduktie uit hennepvezels
(ATO,J.M. van Berlo, M.P. Reinders)
*7.01.81 Kwaliteitsverloopmodellen voor hennepvezels (ATO)
*7.02.80 Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van
vezels (ATO,A.J.M. Timmermans)
*7.01.90 DSStactische/strategische planning voor de groente- en fruitverwerkende
industrie (ATO,W. Kroon, J.M. van Berlo, M.P. Reinders)
*7.02.90 Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van
verwerkte groenten (ATO,A.A. Hulzebosch)
7.01.31 Kwaliteitsverloopmodellen voor groenten en fruit (ATO, L.M.M. Tijskens)
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PROGRAMMA 61

Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen m.b.v.
biochemische en microbiologische technieken

Programmaleider

Dijk, dr.ir. C. van - ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Hetonderzoek richt zichop de relatietussen kwaliteitseigenschappen vanprimaire landentuinbouwprodukten, hetverwerkingsproces endekwaliteitvanhetverkregen produkt.
Reden hiertoe is het gegeven, dat de produktiewaarde van de aardappel-, groenten-,
en fruitverwerking etc. ongeveer hfl 2 miljard per jaar bedraagt en nog verder
stijgt. Een optimale verwerking van de primaire land- en tuinbouwprodukten tot
hoogwaardige voedselprodukten verhoogt de toegevoegde waarde.
Met het oog op de doelstellingen is het onderzoek ondergebracht in thema's
gerelateerd aan 1) de kwaliteitseigenschappen textuur, kleur, geur, 2) sensorisch
onderzoek, 3) de verwerkingstechnologie en 4) de ontwikkeling van snelle meetsystemen; (bio)sensoren.
ad 1) Kwaliteitseigenschappen:
In relatietot debepaling vantextuureigenschappen vangroenten,fruit en aardappelen
spelen pectolytische enzymen waarschijnlijk een belangrijke rol. De genen die voor
endo-polygalacturonase (endo-PG) en pectine-methyl-esterase (PME) coderen zullen
volledig worden gekarakteriseerd.Tevenswordt aandacht besteedaande enzymologie
van deze enzymen vanwege de in vivo niet-ideale wateromgeving van deze eiwitten.
Eveneens worden de chemische veranderingen van de celwand tijdens het verwerkingsproces in relatie tot de kwaliteit onderzocht.
Negatieve kwaliteitskenmerken aangaande kleur worden o.a. veroorzaakt door de
activiteit van polyphenoloxidase (PPO),welke aanleiding geeft tot melanogenese.
Het hieraan gelieerde onderzoekthema richt zich op isolatie, karakterisatie en
cellulaire localisatie in samenhang met het onderzoek naar biologische remstoffen
(peptiden) van PPO,gerelateerd aan verwerking. Deverandering van de chemische
samenstelling van de aroma-componenten bij verwerking (met name drogen) van
paprika's wordt onderzocht. In de eerste plaats wordt daarbij de chemische samenstelling van het aroma van het verse produkt gekarakteriseerd.
ad 2)
Deveilingen (CBT),deverwerkende industrie en het groot-winkelbedrijfsleven hebben
grote behoefte aan instrumenteel meetbare parameters gerelateerd aan sensorische
metingen om de kwaliteit van verse en verwerkte produkten te kunnen vastleggen,
c.q.tevoorspellen. Hetonderzoek richt zichop de relatietussensensorische parameters
als geur, smaak, stevigheid, bloemigheid, meligheid, taaiheid etc. en (bio-)chemische
en fysische plantproduktparameters. De sensorische parameters worden gebruikt bij
zowel consumenten- en marktonderzoek alsmede bij het het bewaar- en verwerkingsonderzoek voor sturing en voorspelling van de produktkwaliteit.
ad 3)
Binnen het verwerkingsonderzoek wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van
conventionele verwerkingstechnologien van land- en tuinbouwprodukten en de
verwerking van nieuwe gewassen. Verder wordt onderzoek verricht naar Solid State
Fermentatie, met name maceratie, van land- en tuinbouwprodukten. De interacties
van enzymen of micro-organismen met plantaardig materiaal worden hierbij
gekwalificeerd en modelmatig beschreven.
ad 4)
Het biosensor programma wordt in samenwerking met vier andere EEGresearchinstituten uitgevoerd en richt zichop het gebruik vangestabiliseerde semi-synthetische
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enzymen aan elektrode-oppervlakken ten behoeve van snelle detecties van o.a.
glucose, pyruvaat en nitraat in voedselprodukten.
Planning

- Karakterisatie van functionele pectinase genen en de karakterisatie van de genexpressie voor, tijdens en na verwerking.
- Expressie van gekloneerde genen en excretie van genprodukten in geschikte DNAvektoren en micro-organismen.
- Zuivering, karakterisering en localisatie van PPOvanPPO-inhibitoren,en karakterisatie
van functionele PPOgenen.
- Enzymologische aspecten van pectolytische enzymen en hun invloed op veranderde
textuureigenschappen en chemische samenstelling van celwanden in relatie tot
toegepaste verwerkingstechnologiën.
- Effect van drogen op de verandering in de chemische samenstelling van aromacomponenten, de retentie van aromacomponenten en het rehydratatievermogen
van het gedroogde produkt.
- Toepassing van SSFen modellering van het proces t.b.v. maceratie-onderzoek, sapbereiding, fermentatie van vaste bestanddelen, en verwerking van vaste afvallen
van land- en tuinbouwprodukten.
- Optimalisatie van conventionele champignon- en appelmoes verwerkingsprocessen
- Testen van snelheid en functionaliteit van redox-mediatoren t.b.v. biosensoren.

Andere rel.
Programma's

57, 62

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

3.01.01
*3.01.02
3.01.03
*3.02.03

*3.02.04
*3.02.05
3.02.06
3.02.07

3.03.01

3.03.02
*3.04.01
*3.04.02
3.04.03
*3.05.01
3.06.01
3.06.04
3.06.05

De vitamine Cconcentratie in voedselprodukten; een vergelijking van
HPLCen autoanalyzer (ATO, G. Ebbenhorst)
Moleculair-biologische aspecten van pectolytische en cellulytische enzymen
in relatie tot verwerkingseigenschappen (ATO, K. Recourt)
Analyses van secundaire metabolieten met behulp van HPLC (ATO,G.
Ebbenhorst)
Onderzoek naar het gebruik van (bio-)sensoren ten behoeve van kwaliteitsaspecten van verse (voor en tijdens bewaring) en verwerkte plantaardige
grondstoffen (ATO,C. van Dijk)
Karakterisering enoppervlakte-eigenschappen vansemi-synthetische redoxenzymen ten behoeve van biosensoren (ATO, C.van Dijk)
Nieuwe typen redox-enzymen voor de produktie van chirale synthons
(ATO, C. van Dijk)
Ondersteunend sensorisch onderzoek (ATO, R.G. v.d.Vuurst de Vries)
Invloed van voorjaarstoediening van organische mest op de bewaar- en
verwerkingskwaliteit van aardappelen (ATO, C. van Dijk)
Enzymatische maceratie in relatietot procesoptimalisatie ende ontwikkeling
van produkten met veranderde functionele eigenschappen (ATO,E.S.A.
Biekman)
Het enzymatisch schillen van koolrabi en asperges (ATO, E.S.A. Biekman)
De invloed en het voorkomen van enzymatische verkleuringseffecten in
groenten en fruit (ATO, HJ. Wichers)
Enzymen en detextuur vanverse enverwerkte groenten (ATO,HJ.Wichers)
Advisering van het groente- en fruitverwerkende bedrijfsleven (ATO, H.J.
Wichers)
Het aroma van verse en gedroogde groenten (ATO, P.A. Luning)
(Bio)chemische en histologische karakterisering ten behoeve van de
optimalisering vandeverwerking vanchampignons (ATO,E.P.H.M. Schijvens)
Gebruikswaarde-onderzoek vanverwerkte groenten (ATO,E.P.H.M. Schijvens)
Onderzoek naar verbetering van de helderheid van de opgiet van doperwten (ATO, E.P.H.M. Schijvens)
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*3.07.01 Veranderingen in de celwandstructuur en (bio-)chemische eigenschappen
vangroenten alsgevolg van procesomstandigheden in relatietot sensorische
eigenschappen (ATO, H.L. Elenbaas)
3.08.00 Advisering bedrijfsleven (ATO, C. van Dijk)
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PROGRAMMA 62

Verrwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedsel
gewassen m.b.v. fysische technieken

Programmaleider

Bartels, dr.ir. P.- ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Dit programma iseen onderdeel van de programma's voor resp. voor al de groenteen fruitverwerkende industrie, de champignonverwerkers en in mindere mate de
aardappelverwerkers.
Voor diverse Produkten uit land- en tuinbouw is er een overproduktie, voor andere
Produkten dreigt deze. Er isdan ook een grote behoefte om de toegevoegde waarde
van primaire Produkten te vergroten door verwerking hiervan tot hoogwaardige
Produkten. De produktiewaarde van de aardappel-, groente- en fruitverwerking etc.
bedraagt ca. hfl. 3 mijard per jaar en groeit. Er iseen sterk groeiende behoefte aan
kennis omtrent de relatie tussen verse en verwerkte produkten en van nieuwe verwerkingsmethoden en produkten. Het onderzoek richt zich op groentegewassen als
tomaat, kool, ui, op fruit, champignons en aardappelen en beoogt door toepassing
van fysische ver- en bewerkingsmethoden plantaardige produkten beter te conserveren of om te zetten in de vorm van half- of eindfabrikaten. De methoden en
technieken die worden toegepast zijn o.a. - HTST-infrarood, microgolf en radiofrequentverhitting, extrusie, blancheermethoden, stoombehandelingen, vriesconcentratie, fragmentatie-/centrifuge-/extractiemethoden/membranen, aseptisch verwerken
en frituren.
Dezetechnieken worden ontwikkeld en toegepast met alsdoel verwerkingsprocessen
te optimaliseren en processen te ontwikkelen die nieuwe, kwalitatief hoogwaardiger,
produkten mogelijk maken. Dit betekent voor extrusie-onderzoek een modelmatige
studie van de interactie tussen verschillende fysische procesparameters en subtraatparameters inclusief druk, temperatuur, stroomsnelheid, koolhydraat en eiwitsamenstelling en -gehalte enz. De extruder zal hierbij ook worden gebruikt voor de
ontwikkeling van diverse typen pasta's, als een reactor bij enzymatische reacties en
koolhydraatomzettingen in bio-afbreekbare plastics en voor de ontsluiting vanvezels,
zoals van hennep.
Microgolfverhitting zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van gedroogde
groenten, hoogwaardige snacks, kant-en-klaar produkten en voor optimalisatie van
sterilisatie, pasteurisatie, blancheer-, verwerkings- en verpakkingssystemen inclusief
aseptisch verpakken. Ook zal toepassing van elektromagnetische energie worden
gebruikt voor onderzoek naar pyrolyse van koolhydraten. Een deel van dit onderzoek
zal via model- en simulatiestudies worden uitgevoerd. Het frituuronderzoek zal
gericht zijn op studievan de relatietussen kwaliteitsparameters vanverseen verwerkte
produkten, op de ontwikkeling van energiearme produkten en het gebruik van
meervoudig onverzadigde vetzuren en op de ontwikkeling van geheel nieuwe
produkten/snacks van ook groenten en fruit.

Planning

- extrusietechnieken worden ontwikkeld via modelmatig en experimenteel onderzoek
voor 4 typen extruders om de relatie tussen grondstof-extruder-proces-eindprodukt
te bestuderen en te controleren voor de produktie van polymeren, vezels en snacks
- EME-onderzoek wordt via modellen en experimenten uitgevoerd voor verwerking
vanvooral groenten enfruit gericht optextuur, kleur,smaaken milieuvriendelijkheid
- frituuronderzoek wordt gericht op de relatie tussen grondstof en eindprodukt,
kwaliteit en gezondheid
- stofoverdrachtsprocessen worden bestudeerd via o.a. membraantechnieken en diverse
droogmethoden voor groente en fruitverwerkende industrie.

Andere rel.
Programma's
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Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

4.01.01

4.01.02
4.02.01
*4.02.02
4.02.03
4.02.04
4.02.05
4.02.06
4.03.01
4.03.02
*4.03.03
4.03.04
*4.03.05
4.03.06
*4.03.07
4.03.10
4.03.11
*4.04.01
4.04.02
4.04.10
4.04.15
*4.05.01
4.05.02
4.05.03
4.05.05
4.05.07
4.05.08
*4.05.09

Extrusie en modelmatig en experimenteel onderzoek van de relatie tussen
grondstof en eindprodukt van land- en tuinbouwprodukten (ATO, G.J.M,
van Laarhoven)
De relatie tussen extrusiemethoden en celstructuur van het eindprodukt
van plantaardige origine (ATO, G.J.M, van Laarhoven)
Ontwikkeling van nieuwe produkten uit groenten via extrusie (ATO,
G.J.M, van Laarhoven)
Toepassing van de extruder als reactor (ATO, P.V. Bartels, G.J. van Roekei)
De extrusie van hennep tot papierpulp (ATO, G.J. van Roekei, P.V. Bartels)
Valorisatie en recycling van afvalstromen in de groente- en aardappelverwerkende industrie m.b.v.fysische procestechnologieën (ATO,P.V.Bartels)
Ontwikkeling van extrusietechnologie voor een tegendraaiende extruder
(ATO, P.V. Bartels, G.J.M, van Laarhoven)
Ontwikkeling van extrusietechnologie voor een gelijkdraaiende dubbelschroefsextruder (ATO, P.V. Bartels, G.J. van Roekei)
Modellering en simulatie van de toepassing van electro-magnetische
energie in verwerkingsapparatuur (ATO, H.H.J. van Remmen)
Ontwikkeling vanelectromagnetische energie-apparatuur en meetsystemen
(ATO, H.H.J. van Remmen)
Deinvloedvanelectromagnetische energie opveranderingen in plantaardige
grondstoffen (ATO, CT. Ponne)
Toepassing van electromagnetische energie voor het blancheren van plantaardige produkten als groenten (ATO, C.T. Ponne)
Toepassingvanelectromagnetische energievoor hetdrogenvan plantaardige
produkten als groenten (ATO, G.M. van de Wouw, P.V. Bartels)
Toepassing van electromagnetische energie voor de ontwikkeling van
snacks en convenience food (ATO, H.H.J. van Remmen)
Toepassing vanelectromagnetische energie voor pasteurisatie en sterilisatie
van plantaardige produkten (ATO, Ç.T. Ponne)
Advisering voedingsindustrie voor toepassing van electro-magnetische
energie (ATO, C.T. Ponne)
Advisering aardappelverwerkende industrie voor toepassing van electromagnetische energie (ATO, H.H.J. van Remmen)
Modellering van de relatie tussen grondstof en eindproduktkwaliteit bij
het frituren van pommes frites (ATO, P.C.M, van Eijck)
Ontwikkeling van nieuwe frituurprodukten (ATO, P.C.M, van Eijck)
Verwerkingsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen (ATO, P.C.M, van Eijck)
Advisering over deverwerking vanaardappelprodukten (ATO,P.C.M,van Eijck)
Modellering en simulatie van stofoverdrachtsprocessen bij de verwerking
van land- en tuinbouwprodukten (ATO, P.V. Bartels, H.H. Nijhuis)
Ontwikkeling van droogapparatuur voor plantaardige produkten (ATO,
H.H. Nijhuis)
De ontwikkeling van droogprocessen voor plantaardige produkten (ATO,
H.H. Nijhuis)
Ontwikkeling van ontbliesmethoden voor zaden (ATO, H.H. Nijhuis,
J.J.M. Ogink)
Ontwikkeling van superkritische extractiemethoden voor de winning van
plantaardige grondstoffen (ATO, H.H. Nijhuis)
Ontwikkeling van fysische en mechanische meetmethoden en scheidingstechnieken voor plantaardige vezels (ATO, P.V. Bartels)
Ontwikkeling van membraanprocessen voor het scheiden of modificeren
van stoffen van plantaardige origine (ATO, H.H. Nijhuis)
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PROGRAMMA 63

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij

Programmaleider

Oirschot, prof.dr. J.Th. - CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Virale en bacteriële infecties veroorzaken sterfte, ziekten van het ademhaling-, spijsvertering- en zenuwstelsel, vruchtbaarheidsstoornissen en, direct of indirect, daling
van de melk- en vleesproduktie.
Leptospirose en Mycoplasma infecties zijn wijd verbreid onder onze veestapel en de
meeste melk- en vleesveebedrijven zijn geïnfecteerd met bovine virus diarree virus,
bovine herpesvirussen en pinkengriep virus. De beschikbare vaccins tegen deze virusziekten zijn onvoldoende werkzaam. Dit programma betreft één der kerntaken van
de CDI-missie en richt zich op de doelgroep rundveehouderij. Het algemene doel
vandit programma ishetvoorkomenén bestrijden vandeeconomisch meest schadelijke
infectieziekten middels epidemiologisch onderzoek, verbetering van de diagnostiek
en de ontwikkeling van moderne 'biotech' vaccins. Tijdens de programmaperiode
worden de volgende specifieke projecten bewerkt.
Doel van het onderzoek aan bovine herpesvirus infecties is het ontwikkelen van
(1) een deletiemutant voor gebruik als discriminerend vaccin, (2) een methode om
onderscheid te maken tussen gevacineerde engeïnfecteerde runderen, (3)een deletiemutant als vector voor heterologe antigenen zoals BRSV, BVDV en (4) inzicht te
vergroten in het latentie-mechanisme.
Doel van het onderzoek aan bovine virus diarree virus infecties is (1) het testen van
bestaande vaccins op hun vermogen congenitale infecties te voorkomen en (2) het
bestuderen van de Pathogenese van mucosal disease.
Doel van het onderzoek aan respiratoir syncytieel virus (pinkengriep) infecties is
(1) het ontwikkelen van een werkzaam en veilig biotech vaccin, (2) de Pathogenese
verder te ontrafelen, (3) de verspreiding van het virus op een bedrijf te bestuderen
en (4) na te gaan of er meerdere subtypen circuleren.
Biotechnologische methoden worden ook ingezet bij de ontwikkeling van moderne
technieken ter detectie van zowel micro-organismen als antilichamen ertegen. Een
optimale diagnostiek iscruciaal bij:
a. de voorkoming van insleep van ziekten (Brucellose), waarvan de kans door de
internationalisering van de veehandel toeneemt;
b. export van rundvee en
c. epidemiologisch onderzoek.
Daarnaast wordt onderzoek verricht over het meten en manipuleren van hormonen
die betrokken zijn bij de stoornissen in de voortplanting van landbouwhuisdieren.
De negatieve effecten die arthropoden hebben, direct via stress of indirect via overdracht van ziektekiemen, op welzijn en gezondheid (schade in de USA in 1976:
$3045 miljoen) zijn ook onderwerp van studie binnen dit programma.

Planning

- Construeren van diverse BHV1 deletiemutanten en deze testen op virulentie,
immunogeniciteit en latentie;
- Ontwikkelen van een diagnostische test ter onderscheid van BHV1-geïnfecteerde
en gevaccineerde dieren;
- Ontwikkelen van een BVDV challengemodel en testen van bestaande vaccins;
- Afronding van epidemiologisch onderzoek aan RSV infecties;
- Pathogenese onderzoek naar de rol van epitoop-specifieke antilichamen tegen
BRSV;

m

Dewerkzaamheid vanantibiotica bijL.Hardjo infecties bij runderen zalworden bepaald
in dierexperimenten. De Elisa voor de bepaling van antistoffen in melk en/of bloed
zal na een laatste evaluatie ter beschikking worden gesteld aan de Regionale Gezondheidsdiensten. Runderen met eenverhoogd risicovoor BSE zullen opgespoord worden;
daarnaast zal het voorkomen van scrapie bij schapen geïnventariseerd worden.
Monoclonale antilichamen tegen BSE-agens zullen worden bereid.
Andere rel.
Programma's

66, 68, 69, 186, VZ3

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

*10
19a
*22

Reproductiestoornissen, incl. endocrinologie (CDI, J.van Dijk)
Mycoplasma-infecties (CDI, E.A. ter Laak)
Gedragsfysiologie, oecologie en bestrijding van ziekteverwekkende
arthropoden (CDI, G. Thomas)
30
Brucellose (CDI,Z. Bercovich)
*31at/md Leptospirose (CDI,A.J.M. Olyhoek)
*70at/md Bovine virus diaree (CDI,J.Th. van Oirschot)
*72
Pathogenese en immunologie van RS-virusinfecties bij runderen (CDI,J.Th.
van Oirschot)
*91
Bovine herpesvirussen (CDI,J.Th.van Oirschot)
*107
Bovine Spongieuze Encefalopathie (CDI, B.E.C. Schreuder)
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PROGRAMMA 64

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij

Programmaleider

Terpstra dr. C. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het onderzoekprogramma richt zichalséénder meerjaren kerntakent.b.v. de doelgroep
varkenshouderij in algemene zin op diagnostiek, etiologie, Pathogenese en/of
epidemiologie,eninsommigegevallenvaccinontwikkeling enpreventievan economisch
belangrijke infectieziekten van de luchtwegen, het maag-darmkanaal en het centrale
zenuwstelsel van het varken.
Tijdens de lopende programmaperiode beperkt het onderzoek zich tot de volgende
ziekten:
1) darmaandoeningen t.g.v. slingerziekte/speendiarree, colibacillose, transmissible
gastro enteritis en porcine epidemic viral diarrhoea (schade meer dan 60 min./jaar).
2) luchtwegaandoeningen t.g.v. enzoötische pneumonie, snuffelziekte (atrofische
rhinitis), ziekte van Aujeszky (schade meer dan 80 mln./jr)
3) aandoeningen van centrale zenuwstelsel t.g.v. ziekte van Aujeszky en Streptococcen
infecties (schade meer dan 50 mln./jr.).
Het programma omvat de volgende hoofdthema's:
1. Ontwikkeling van meer gevoelige, meer specifieke en/of snellere diagnostische
methoden.
De methoden zijn onder meer gebaseerd op immunologische en moleculair biologische detectie-technieken zoals ELISA's (al dan niet m.b.v. monoclonale antilichamen), en PCR(polymerase ketting reactie).
Gestreefd wordt naar technieken die overdraagbaar en goed toe pasbaar zijn in
de tweede lijns diergezondheidszorg. Dit geldt met name voor de ziekten
genoemd onder CDI pro jecten 19, 20, 21,23, 54 en 55.
2. Etiologie en Pathogenese
Het etiologisch onderzoek isspeciaal van belang bij ziekten met een multifactoriële
oorzaak. Het Pathogenese onderzoek bestudeert de factoren welke een rol spelen
bij het in gang zetten van het ziekteproces en de sequentiële veranderingen die
daarbij optreden.
Modificaties ingenen envanexpressie produkten dieeen rol spelen bij de virulentie
van het agens krijgen daarbij aandacht. Doel ishet vinden van aangrijpingspunten
voor ziektebestrijding (projecten 02, 20, 23 en 54).
3. Epidemiologie en preventie
Naast kennis van de Pathogenese is inzicht over de wijze waarop het agens zich
binnen en tussen bedrijven verspreidt en handhaaft van essentieel belang voor
eengerichte preventie.Voor hetverkrijgen vandeepidemiologische gegevens wordt
op verschillende onderdelen van het programma samengewerkt met Gezondheidsdiensten en Faculteit voor Diergeneeskunde. Een grootschalige praktijkproef voor
het bestrijden van de ziekte van Aujeszky d.m.v. serologisch herkenbare vaccins
en hetopsporenvan metveldvirusgeïnfecteerde dieren isonderdeelvan het project.
Daarnaast is aandacht vereist voor onderzoek aan de kringloop in het dier en de
populatie van veroorzakers van voedselinfecties (projecten 20, 25, 54 en 55).
4. Immunologie en vaccinontwikkeling
Moderne immunologische technieken spelen in vrijwel alle onderdelen van het
programma een hoofdrol bij het verbeteren van diagnostische technieken. In
geval van de ziekte van Aujeszky en atrofische rhinitis istevens sprake van een
diepgaand moleculair biologisch onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor
vaccinontwikkeling zoals het opsporen en verhoogd tot expressie brengen van
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genen die coderen voor belangrijke antigene domeinen of toxinen (projecten 20,
21, 25 en 54).
5. Haalbaarheidsonderzoek naar detoepassing vanSPF-systemen in de varkenshouderij
in een varkensarm gebied.
6. Haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden van de introductie van genetische
ziekteresistentie
Planning

Het onderzoek inzake het optimaliseren van de diagnostische methodieken m.b.t. de
projectonderdelen 21,23 en 55 zal naar alle waarschijnlijkheid worden teruggebracht
tot het verrichten van referentietaken en monitoring van de praktijksituatie, tenzij
alsnog externe financiering wordt verkregen. Daarentegen zal het onderzoek naar
de gezondheid van biggen in de kraarhstalperiode en direct na het spenen worden
geïntensiveerd,éénenander inrelatietot etiologische agentia,voedingenmanagementfactoren.
De moleculair-biologische analyse van de cytolysinen welke geproduceerd worden
door Actinobacillus pleuropneumoniae, en het vaststellen van hun rol bij het ontstaan
van Pleuropneumonie bij het varken wordt voortgezet. Nagegaan zal worden of op
basis van deze toxinen een beschermende immuniteit kan worden geïnduceerd. Ten
aanzien van Streptococcen infecties bij varkens zijn virulentie-determinanten geïndentificeerd. Hierdoor wordt het mogelijk om door middel van microbiologische en
moleculair-biologische technieken (ELISA, probes en eventueel PCR) dragers van
virulente Streptococcen op te sporen. Het onderzoek m.b.t. de Ziekte van Aujeszky
zal zich met name richten op een nadere karakterisatie van virusgenoom en van de
T-cel respons,en op de immuunstatuswelke transmissie kan beperken. Laatstgenoemd
onderdeel zal worden uitgevoerd in samenhang met DLO-programma 68 en in
samenwerking met de Faculteit voor Diergeneeskunde.

Andere rel.
Programma's

66, 68, 186, VZ14

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

"02

Diaree bij biggen rond de speenleeftijd incl. slingerziekte (CDI, M.J.A.
Nabuurs)
19b
Mycoplasma-infecties (CDI, E.A. ter Laak)
20
Actinobacillus-infecties varken (CDI,J.M. van Leeuwen)
21
Atrofische rhinitis bij het varken (CDI, E.M. Kamp)
*23
Colibacillosis bij biggen (CDI, F.van Zijderveld)
Streptococcus suis type 2 infecties bij varkens (CDI, U.Vecht)
25
* 54a,b,d,f Ziekte van Aujeszky (CDI,Tj. Kimman)
55
Virale diaree bij varkens (CDI, C. Terpstra)
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PROGRAMMA 65

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij

Programmaleider

Zaane, dr. D. van -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het algemene doel van dit programma t.b.v. de doelgroep pluimveehouderij betreft
de preventie en bestrijding van economisch belangrijke virale infectieziekten bij
pluimvee door:
- Bestudering epidemiologie, Pathogenese en immuunrespons.
- Ontwikkeling en verbetering van (differentieel) diagnostische methoden.
- Ontwikkeling en verbetering van bestrijdingsmethoden. Hierbij wordt t.a.v. vaccins
in eerste instantie gewerkt aan subunit vaccins, welke bijvoorbeeld worden geproduceerd in eukaryotische celsystemen. Voor de langere termijn wordt projectmatig
onderzoek verricht t.a.v. de ontwikkeling van levend-virus vaccins op basisvan een
herpesvirus of een vogelpokkenvector.
- Funderend onderzoek naar immuundeficiëntie en 'enhancing' effecten van dubbelinfecties.
Binnen de lopende programmaperiode zijn de relatief langlopende projecten alle
gekozen op grond van urgente problemen in de intensieve pluimveehouderij (project
57: aviaire lymfoïde leukose; project 58: ziekte van Marek; project 60: infectieuze
bronchitis; project 106: infectieuze anémie). Door multi-disciplinair onderzoek, hechte
samenwerking met enkele universitaire groepen, en door impulsen vanuit het Masterplan Immunologie, ontstond een sterk bevruchtend effect tussen de projecten. Het
onderzoek heeft effectieve bestrijdingsprogramma's opgeleverd en moderne diagnostische technieken. In 1990 werd het onderzoek ten aanzien van infectieuze anémie
aangepakt vanwege grote praktijkproblemen door 'Chicken anemia virus'. CAV heeft
een 'enhancing' effect op andere virusziekten, zoals de ziekte van Marek, Reovirusinfecties, de ziekte van Gumboro enzovoort. Dit CAV-onderzoek zal in 1992 verder
geïntensiveerd worden. Vanwege de geringe omvang van de onderzoeksgroep
konden twee nieuwe praktijkproblemen, de ziekte van Gumboro en Reovirus-infecties
(tenosynovitis), alsmede bacteriologische aandoeningen (o.a. voedselinfecties) nog
niet aan het onderzoekprogramma worden toegevoegd.

Planning

Onderzoek aan aviaire leukose (57) en Marek (58) zal teruggebracht worden tot de
referentietaak voor de Gezondheidsdienst voor Pluimvee. Overwogen wordt het IBVonderzoek (60) om te buigen in immunologische richting. Monoclonale antilichamen
tegen CAV (106) en Salmonella enteriditis (23) zullen ontwikkeld worden en gebruikt
worden in een diagnostische test. M.b.v. recombinant-DNA-technieken zal begonnen
worden met de ontwikkeling van een vaccin tegen CAV. Met nog te verwerven extra
programmasteun op basis van een nieuw aanvullend programmadeel zal onderzoek
aan de ziekte van Gumboro opgestart worden met het doel de huidige bestrijdingsmethode te verbeteren.

Andere rel.
Programma's

VZ18

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

57
*58
*60

90
106

Aviaire leukose (CDI, G. Koch)
Ziekte van Marek (CDI, S.Jeurissen)
Infectieuze bronchitis (CDI, G. Koch)
Advisering en ad-hoc onderzoek tav ziekten bij pluimvee (CDI, G. Koch)
Infectieuze anaemie bij de kip (CDI, G. Koch)
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PROGRAMMA 66

Immunologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij landbouwhuisdieren

Programmaleider

Bokhout, drs. B.A - CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Vrijwel alle pathogène micro-organismen en allergenen uit het milieu bereiken het
dier via de slijmvliezen (mucosae). Bestudering van de afweersystemen, welke aan
deze slijmvliezen een rol spelen (het mucosale immuunsysteem) vergroot de kans op
adequate stimulatie van deze afweer middels vaccinatie. Deze vorm van afweer is
zelfs essentieel indien het infecties betreft dievoornamelijk tot deslijmvliezen beperkt
blijven. Kennis omtrent de mogelijkheden tot een goede stimulatie van dit slijmvliesgebonden immuunsysteem is daarom noodzakelijk voor een betere dierziektepreventie in de praktijk. Tevens kan deze kennis bijdragen aan het beter kunnen
beheersen van schadelijke immunologische processen aan de mucosae, zoals b.v.
overgevoeligheidsreacties. De uitkomsten van dit onderzoek dragen ook bij aan
vergroting van de kennis die benutbaar isvoor ziektepreventie bij de mens. Binnen
het programma wordt funderend onderzoek verricht naar het functioneren van
immunologische afweermechanismen van varkens en kippen. Het onderzoek naar
de inductie van immuunresponsen aan de slijmvliezen staat daarbij centraal, met
nadruk op de presentatie van het antigeen middels de mucosale route. De kennis
over antigeenpresentatie is o.a. noodzakelijk voor het toepassen van de produkten
welke binnen het programma 'synthetische peptiden' (69-CDI) worden geproduceerd.
Naast bovengenoemde delen van het programma, welke niet specifiek gebonden
zijn aan een bepaald pathogeen, wordt er meer toegepast onderzoek gedaan naar
de interactie van het immuunsysteem met specifieke pathogène agentia in kippen
(o.a. infectieuze bronchitis) en varkens (colibacillose, ziekte van Aujeszky) en ook in
runderen (leverbot, virale ademhalingsziekten). Hierbij wordt gekeken naar zowel
de slijmvliesgebonden als de systemische immuunreacties, alsmede naar de humorale
en de cellulaire immuunrespons.

Planning

Maken van antigeen (=Ag)-adhesine conjugaten (chemische en moleculair-biologische
koppeling). Studie relatie Ag-eigenschappen, plaats Ag-opname (o.a. oraal), Agpresentatie door niet-lymphoïde cellen tot (i) immuunrespons muis; tot (ii) eerste
fase inductie immuunrespons kip; tot (iii) Ag-(F. hepatica (=Fh)) en isotype specifieke
detectie lg-producerende cellen in rat en rund; tot (iv) effect van maternale immuniteit
varken o.a. na E. coli-infectie.
Cytokinese (=c); (i) introductie van evaluatie-technieken c-secretie door T-cellen
(varkens/muis) en o.a. aan lamina propria na F.hepatica infectie bij rat en rund. (ii)
relatie manipulatie c-respons tot verloop F.h.-infectie en humorale immuunrespons.
Voorts wordt infectiemodel Fh rat/muis ontwikkeld.

Andere rel.
Programma's

63, 64, 65, 69

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*29
*33
*54c
*61
*78

Mucosaal immuunsysteem van het varken (CDI, A.T.J. Bianchi)
Inductie, manipulatie en expressie van de mucosale immuunrespons (CDI,
Ph.J. van der Heijden)
Ziekte van Aujeszky (CDI,Tj. Kimman)
Mucosaal immuunsysteem van de kip (CDI, S.Jeurissen)
Immunopathologie en immunodiagnostiek van Fasciola hepatica infecties
(CDI, W.A. de Leeuw)
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PROGRAMMA 68

Veterinaire epidemiologie

Programmaleider

Leeuwen, dr. J.M. van -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het programma 'Veterinaire Epidemiologie' isvoortgekomen uiteen groter wordende
behoefte om kennis van ziekten bij landbouwhuisdieren op populatieniveau (bedrijf,
regio, landelijk) inzetbaar te maken voor een efficiënte bestrijding en preventie van
deze ziekten. Tevens wordt hierdoor het gebruik van diergeneesmiddelen en vaccins
rationeler en beperkt, hetgeen zowel de kwaliteit van het dierlijk produkt en het
milieu als het dierlijk welzijn ten goede komt. Hoofddoel van het programma is
daarom het verwerven van inzicht in het ontstaan en voortbestaan van ziekten in
relatie tot de over dracht ervan binnen dierpopulaties, waarbij tevens de invloed
hierop van interveniërende maatregelen zal worden getoetst. Het ontwikkelen van
een adequaat epidemiologisch instrumentarium met behulp van de informatietechnologie endemodernewiskundevormt eenessentieelonderdeel vanhetgestelde doel.

Planning

Verdere ontwikkeling van methoden voor bestudering van infecties in populaties
van landbouwhuisdieren zowel door modellering alsdoor observatiesenexperimenten.
Deze methoden zullen vooral ontwikkeld en gebruikt worden bij de bestudering
van de eradicatie van het Aujeszky Disease Virus d.m.v. vaccinatie en saneren van
mogelijke dragers van het veldvirus (gl-seropositieve dieren). Behalve alstestcase voor
de ontwikkeling van epidemiologische methoden heeft het ADV-onderzoek als doelstelling het wetenschappelijk ondersteunen van de eradicatiecampagne.
Daarnaast zal verder onderzoek naar de verspreiding van het Bovine Virus Diarrhoea
binnen rundveebedrijven gedaan worden. Het project overleving van pathogenen in
mest zal tot een (eerste) afronding worden gebracht.

Andere rel.
Programma's

63, 64, 166,VZ3

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*28

*31e
*49e
*70e
*54e

Overleving pathogenen in drijfmest (CDI, J.M. van Leeuwen)
Leptospirose (CDI,A.J.M. Olyhoek)
Varkenspest en exotische virale dierziekten (CDI,C. Terpstra)
Bovine virus diaree (CDI,J.Th. van Oirschot)
Ziekte van Aujeszky (CDI,Tj. Kimman)
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PROGRAMMA 69

Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga

Programmaleider

Meloen, dr. R.H. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het beïnvloeden van biologische processen iséén van de belangrijkste doelen van
biotechnologische innovaties. De grondslag van vrijwel alle biologische processen
wordt gevormd door de eiwit-eiwit interactie die op haar beurt berust op de interactievan kleinestukkenvandeeiwitten:peptiden. Peptidenvormen daarom essentiële
bouwstenen voor nieuwe synthetische vaccins, diagnostica, hormoon analoga,
enzovoort. Bij het CDI zijn de afgelopen jaren nieuwe, unieke methoden ontworpen
die snel, systematisch en gedetailleerd-de identiteit van zulke sleutelpeptiden kunnen
onthullen (PEPSCAN). De PEPSCAN methoden die nog steeds worden uitgebreid
samen met peptide-chemische en moleculair-biologische methoden, blijken algemeen
toepasbaar, zowel op medisch-biologisch gebied als op het gebied van de diergeneeskunde en de veeteelt. Gewerkt wordt aan modulatie van endocrinologische
processen ter verhoging van het welzijn van landbouwhuisdieren, modulatie van de
vruchtbaarheid van landbouwhuisdieren,veilige derde generatie vaccinster verbetering
van de gezondheid van landbouwhuisdieren en een geheel nieuwe benadering van
diagnostisch onderzoek (miniaturisatie d.m.v. vergaande automatisering) met grote
epidemiologische implicaties.

Planning

Getracht zalworden de pepscantechnieken geschiktte maken voor massa-diagnostiek,
om een tweede generatie (veilige) vaccins voor Porcine Parvovirus te ontwikkelen,
om T-cel epitopen relevant voor een peptide vaccin van MKZ te definiëren en om
BSEspecifieke antilichamen voor diagnostiek te maken. Met een recombinantbank
van monoclonale antilichamen zal onderzocht worden of dit een goed alternatief is
voor de klassieke bereiding en mogelijk bij kan dragen aan het produceren van
'mimotopen'. Eenmimotoop nodig voor eentransmissieblokkerend vaccinvoor malaria
zalverder ontwikkeld worden.Tenslotte FollicleStimulating Hormonen (FSH)agonisten
toegepast worden om fertiliteitsstoringen bij runderen te bestrijden en zal een
immunocastratievaccin voor varkens worden geoptimaliseerd.

Andere rel.
Programma's

63, 64, 65, 166

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*100

Synthetische peptiden (CDI, R.H. Meloen)
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PROGRAMMA 70

Fokkerij & biotechnologie

Programmaleider

Oldenbroek, J.K. - IVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Selectie in de dierlijke productie is gericht op het verkrijgen van dieren die op een
maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze aan het produktiedoel (vlees en
melk van nauw omschreven samenstelling en kwaliteit en vruchtbaarheid) kunnen
voldoen. Ontwikkelingen op het gebied van reproduktietechnologie (in vitro winning
van oocyten, IVM, IVF), gene-mapping en transgene technieken zijn nodig voor de
verdere ontwikkeling van het genetisch onderzoek. Deze ontwikkelingen in de biotechnologie kunnen samen met de ontwikkelingen in de logistiek (chips) en de
informatica grote veranderingen in de perspectieven en de structuur van de fokkerij
teweegbrengen.
Het programma isgericht op het aangeven van mogelijkheden en consequenties
van detoepassing van nieuwe technologie infokkerijprogramma's voor het biologisch
en economisch functioneren van het dier teneinde de efficiëntie en of de kwaliteit
van de dierlijke produktie te verbeteren. Daartoe wordt binnen het programma
fysiologisch, moleculair- en populatie-genetisch, statistisch en modelmatig onderzoek
geïntegreerd. Met behulp van het fysiologisch, moleculair-genetisch en statistisch
onderzoek kan de erfelijke aanleg van het dier geschat worden; met behulp van het
modelmatige onderzoek worden de gevolgen van alternatieve fokprogramma's doorgerekend.
Onderwerpen van onderzoek zijn de regulatie op fysiologisch en moleculair-genetisch
niveau van (1) eiwit- en vetsynthese tijdens de groei (varkens, kip, rund); (2) interval
spenen-bronst enaantal ovulatiesc.q.worpgrootte (varkens,schaap);(3) samenstelling
en de hoeveelheid van de melk en de mogelijkheden die middels metingen aan het
jonge diertevoorspellen (rund). Debovengenoemde processenvervullen een sleutelrol
in een efficiënte en kwalitatief hoogstaande produktie en hangen onderling samen.
Het fysiologisch en moleculair genetisch onderzoek moet meer inzicht geven in de
mate van samenhang tussen belangrijke kenmerken en de mogelijkheden een eventueel ongunstige samenhang te doorbreken.

Planning

In 1992 wordt vanuit IVO-DLO en COVP-DLO nauw samengewerkt met de Vakgroep
Veefokkerij van de LU.Twee thema's staan centraal: genetisch-fysiologische regulatie
van de produktie en fokwaardeschatting en fokprogramma's. Door de aanvang van
twee omvangrijke varkens- en twee omvangrijke rundveeprojecten iseen sterke
uitbreiding op het eerste thema gerealiseerd, terwijl het pluimveeonderzoek hierop
gericht blijft. In EG-verband heeft dit geleid tot een pluimveeproject op het gebied
van de regulatie van de lipogenese.
De mogelijkheden van gene-mapping hebben het tweede onder zoeksthema een
belangrijke nieuwe impuls gegeven,die in EG-verband (pluimvee,varkensen runderen)
verder uitgewerkt wordt. Het rundveeonderzoek zal voor een belangrijk deel onder
het derde thema vallen. Onder alle thema's wordt samengewerkt met de veeteeltinstituten in Edinburgh, Leuven en Foulum. Het fokkerijonderzoek voor de periode
1993-1997 wordt gezamenlijk met de Vakgroep Veefokkerij van de LU opgezet.
In 1992 worden de volgende projecten R340 en V633 (IVO-DLO) afgerond.

Andere rel.
Programma's

71, 77, VZ1, VZ8, VZ13, VZ17

Indicatie
Omvang

50 mensjaar
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Projecten

*R250
*R251
*R252
*R340
*R341
*R850
*R851
*R852
*S180
*S200
*V633
*V634
*V635
*V651
064
*084
093
094
*1020
*1021
*034

Optimalisatie van fokprogramma's (IVO, T.H.E. Meuwissen)
Heterogeniteit van varianties binnen bedrijven (IVO, T.H.E. Meuwissen)
Marker assisted selectie (IVO, T.H.E. Meuwissen)
Optimalisatie van melk- en vleesproduktie (IVO,J.K. Oldenbroek)
Verbetering genetische aanleg vleesproduktie (IVO,J.K. Oldenbroek)
Ontwikkeling fysiologische criteria voor melkproduktie (IVO, J.K. Oldenbroek)
Kwantitatieve en kwalitatieve voorspellers voor rundvleesproduktie (IVO,
J.K. Oldenbroek)
Genetische varianten van hormonen en enzymen in relatie tot produktieeigenschappen (IVO,J.K. Oldenbroek)
Ontwikkeling van een synthetische ooienlijn (IVO, A.H. Visscher)
Introregressie van het Booroola-gen in Texelaars (IVO, A.H. Visscher)
DNA-merkers voor allelen van het halothaangen (IVO, M.F. te Pas)
Snelle en magere varkenslijnen (IVO, A.G. de Vries)
Genetische regulatie van spiergroei bij het varken (IVO, M.F. te Pas)
Genetische achtergronden interval spenen-bronst bij varkens (IVO, A.G. de
Vries)
Instand houden enontwikkelen vande kennisvan KIen spermaconservering
(COVP,A. van Voorst)
Voorstudies indetoepassingsmogelijkheid van recombinant-DNA onderzoek
bij de veredeling van kippen (COVP, H.J.M. Aarts)
Ontwikkeling van het kippe-embryo (COVP,A.R. Gerrits)
Vererving van voederopname, voederconversie en lichaamssamenstelling
bij slachtkuikens (COVP, F.R. Leenstra)
Opsporen van DNA-merkers voor produktiekenmerken (COVP,F.R. Leenstra)
Fysiologische en endocrinologische regulatie van eiwit en vetaanzet bij
slachtkuikens (COVP, F.R. Leenstra)
Voorkomen en expressie van ev-genen en oncogenen bij pluimvee (COVP,
F.R. Leenstra)
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PROGRAMMA 71

Voortplanting en biotechnologie

Programmaleider

Booman, dr.ir. P.- IVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Zowel op het gebied van de voorplanting als van de fokkerij vinden thans en in het
komende decennium ontwikkelingen plaatsdie deveehouderij-ende fokkerijstructuur
ingrijpend zullen veranderen. Het programma Voortplanting en Biotechnologie richt
zichop het ontwikkelen entoepasbaar maken van het geheel van nieuwe reproduktietechnologiën benodigd in het kader van genetische manipulatie. Dit betreft de in
vivo winning van eicellen bij de koe, in vitro maturatie en fertilisatie, alsmede in vitrokweek van embryo's. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de RUL. Met name ook
in het kader van in vitro fertilisatie verdienthet onderzoek naar de in vitro beoordelingenconserveringvansperma blijvende aandacht.Aansluitend op het bovenstaande
zal fundamenteel onderzoek worden verricht naar de vroege follikel- en eicelontwikkeling en naar de interactie zaadcel - eicel, e.e.a. in samenwerking met de EUR
en de RUU. Naar alle waarschijnlijkheid zal begin 1992 ook voor het varken de
ontwikkeling van reproduktietechnologiëen ter hand worden genomen. Tenslotte
wordt nagegaan of op de X- en Y-chromosoomdragende spermatozoa verschillende
eiwitten op de membraam voorkomen op basis waarvan een scheidingstechniek
ontwikkeld kan worden. Eind 1992 zal een eerste inventarisatie dienaangaande
mogelijk afgerond kunnen zijn. Bij dit onderzoek wordt intensief samengewerkt
met het USDA-Instituut te Beltsville en de EUR.
Het beïnvloeden van fysiologische processen door middel van passieve immunisatie
met monoclonale antistoffen biedt deveehouderij de mogelijkheid bepaalde probleemgebieden gericht aan te pakken. Dit terrein dient dan ook verder ontwikkeld te
worden. Getracht wordt via deze zogenaamde immunomodulatie beregueur te
onderdrukken. Het onderzoek bevindt zich thans in het stadium dat monoclonale
antistoffen met een hogere affiniteit voor GnRH ontwikkeld dienen te worden. Eind
1992 zullen deze naar verwachting geproduceerd zijn. Het onderzoek naar immunomodulatie heeft duidelijke dwarsverband met het programma Vleesonderzoek.
Immunologische technieken wordt gebruikt voor het ontwikkelen van handzame
doe-het-zelf testen voor het bepalen van het optimale inseminatietijdstip en drachtigheid. In dat kader zal, na het beschikbaar komen van een test voor het rund in het
najaar van 1991 - de nadruk liggen op de ontwikkeling van een test voor varkens
op basisvan oestrogenen in de mest. De resultaten van een haalbaarheidsstudie naar
de toepasbaarheid van biosensoren in de veehouderij zullen bepalen of na 1992
vervolg zal worden gegeven aan dit type onderzoek.

Planning

Mogelijke ontwikkeling van nieuwe voortplantingstechnologiën richting varken.
Tevens mogelijke aanvang onderzoek naar toepasbaarheid van biosensoren.

Andere rel.
Programma's

70, 77, 186

Indicatie
Omvang

25 mensjaar

Projecten

VP101
*VP102
*VP131
VP161

Implantatie van genetisch gemodificeerde embryo's (IVO,A. van der Schans)
Transvaginale follikelpunctie voor het verzamelen van oocyten (IVO, A.
van der Schans)
Scheiden van X- en Y-chromosoom dragende spermatozoa van het varken
(IVO, T.van der Lende)
In vitro beoordeling van sperma (IVO, H. Woelders)
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VP162
VP290
*VP291
VP591
*VP592
*VP761
*VPNN3
VPNN4
VPNN9

Verbetering van spermaconservering (IVO, H. Woelders)
Toepassing van MCA's in de dierlijke productie (IVO,T. van der Lende)
Onderdrukking beregeur m.b.v. anti-GnRHMCA's (IVO,T.van der Lende)
Ontwikkelen van een veldtest voor het controleren van vruchtbaarheid
(IVO, D.F.M, van de Wiel)
Toepassing biosensoren voor de rundvee- en varkenshouderij (IVO, J.H.A.
te Brake)
Hormonale aspecten van de vroege follikelontwikkeling bij de koe (IVO,
D.F.M, van de Wiel)
Gameet interactie in relatie tot embryo-ontwikkeling (IVO, H. Woelders)
Cryoconservering van gameten en embryo's (IVO)
Reproductietechnologien bij het varken (IVO,T.van der Lende)
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PROGRAMMA 73

Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal

Programmaleider

Steg, ir. A. - IWO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Dit onderzoekprogramma heeft alsdoel het kwantificeren van de uit veevoeders voor
het dier beschikbaar komende nutriëntenstromen. Hierbij ligt de nadruk op het
potentieel in de veevoeders, dat na vertering in het maagdarmkanaal kan worden
vrijgemaakt en de factoren inclusief de interacties, welke daarop van invloed zijn.
Dit programma staat in nauwe relatie tot programma 74, waarin de benutting van
de geabsorbeerde nutriënten vanuit het maagdarmkanaal in de intermediaire stofwisseling van weefsels en organen van het dier wordt onderzocht. Tevens worden
snelle en eenvoudige methoden om de beschikbaarheid van nutriënten te voorspellen
ontwikkeld in dit programma.
Een beter inzicht in het proces van vertering en beschikbaarheid van nutriënten is
essentieel voor een doelmatige dierlijke pröduktie zonder milieubelasting. Deze
kennis kan bestaande voederwaardesystemen verbeteren of leiden tot vernieuwing.
Hetonderzoek binnen dit programma wordt uitgevoerd volgenseendrietal hoofdlijnen:
Dierexperimenteel onderzoek bij herkauwers, varkens en pluimvee:
Om nutriëntenstromen in kaart te brengen is informatie nodig over de plaats van
vertering en over de aard (chemisch, fysisch) van de eindprodukten van die vertering.
Dit geldt voor zowel organische als anorganische nutriënten. Ook de rol van diverse
interacties dient te worden opgehelderd, o.a. de beïnvloeding van nutriënten
onderling en de invloed van leeftijd, voerniveau en diercategorie.
Laboratoriumonderzoek aan nutriënten beschikbaarheid:
Via in-vitro methoden kunnen de afbreekbaarheid, de afbraaksnelheid en de uit de
afbraak gevormde produkten van voeders onderzocht worden, o.a. door incubatie
met pens- of darmsappen of met enzymen van schimmels en bacteriën. In-vitro
onderzoek richt zicht enerzijds op de chemische en fysische karakterisering van
voerbestanddelen en anderzijds op een zo goed mogelijke simulatie van verteringsen omzettingsprocessen in het dier.
Mathematische beschrijving van het proces van vertering:
Beoogd wordt de processen van vertering in de verschillende compartimenten van
het verteringskanaal en de onderling samenhang van die processen met behulp van
wiskundige simulatietechnieken te kwantificeren. Voor afleiding en validatie van de
rekenregels wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van zowel dierexperimenteel
als laboratoriumonderzoek. Hierdoor wordt het mogelijk voorspellingen te doen
over het effect van verandering van voerkenmerken op de hoeveelheid en de aard
van de in het verteringskanaal beschikbare nutriënten. Deze informatie zal leiden
tot aanpassing van of ontwikkeling van alternatieven voor de huidige systemen van
voederwaardering voor landbouwhuisdieren. Dit zal in intensief overleg met de
relevante proefstations en het bedrijfsleven gebeuren.

Planning

In 1992 wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de beschikbaarheid van koolhydraten en eiwit en de interacties ervan met andere voerbestanddelen. In dit kader
worden zowel dierexperimenten gedaan (waarbij ook studie wordt gedaan naar de
merites van de gebruikte onderzoektechnieken) als in-vitro onderzoek. De mathematische beschrijving van verteringsprocessen krijgt een extra impuls. De interactie van
vet met koolhydraten en mineralen wordt bij varkens en pluimvee onderzocht.
In internationaal verband wordt een herhaalde poging ondernomen om EEG-steun
te verwerven voor een project over 'Development and harmonization of laboratory
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methods for predicting energy value of feedstuffs for ruminants and pigs' en wordt
deelgenomen aan een studie naar vermindering van beengebreken bij pluimvee.
In het kader van het Nationaal Olie Programma wordt de nutriënten beschikbaarheid
van bijprodukten van nieuwe oliezaden bepaald.
Andere rel.
Programma's

56, 74, 75, 124, 140, VZ4, VZ5, VZ15, VZ19

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

106
108
220
*221
222
223
224
262
263
318
358
363
417

892
*3xx
1016
1017

Ontwikkelen,toetsen enop peil houdenvanchemische bepalingsmethoden,
laboratoriumtechnieken en standaardisering (IVVO, L. de Jonge)
Geïntegreerd onderzoek in-vitro en NIRS (IVVO,J. Cone)
Voederwaardering bierborstel (IVVO, A. Steg)
Factoren die de afbraak van voer in de pens bepalen (IVVO, A. Steg)
Modelberekeningen van koolhydraatvertering in rundvee (IWO, H.deVisser)
Afbraakkarakteristiek van snijmaïs (IVVO, H. de Visser)
Nutriëntenbeschikbaarheid van schroot en schilfers van nieuwe oliezaden
(IVVO, A. Steg)
Toetsing eiwitwaarderingssysteem herkauwers (IVVO,Y. Rijpkema)
Invloed koolhydraatsamenstelling op de produktie van vluchtige vetzuren
in de pens van melkvee (IVVO, H. de Visser)
Beschikbaarheid aminozuren in de dunne darm van het varken (IWO, N.
Lems)
Gebruiksmogelijkheden van vochtrijke voeders voor varkens (IWO, C.
Kroonsberg)
Interactie vet en koolhydraten bij energiewaardering voor het varken
(IVVO, G.C.M. Bakker)
Ontwikkeling snelle in-vitro bepalingsmethode voor darmverteerbaar
voereiwit en in de pens fermenteerbare organische stof voor herkauwers
(IVVO, A.M. van Vuuren)
Activiteiten in CVB-verband (IWO, A. Steg)
Factoren die de afbraak en passage van voer in het maagdarmkanaal van
varkens bepalen (IVVO, A.W. Jongbloed)
Beschikbaarheid van nutriënten in het maagdarmkanaal van pluimvee
(COVP, C.W. Scheele)
Vermindering van de problematiek samenhangend met beengebreken
voor pluimvee (COVP,J.H.van Middelkoop)
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PROGRAMMA 74

Nutriëntenbenutting en -behoeftebepaling

Programmaleider

Vuuren, drs. A.M. van - IVVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Doel van dit onderzoek is het maximaliseren van de benutting van de beschikbare
voedingsstoffen die vanuit het maagdarmkanaal worden geabsorbeerd.
Een optimale afstemming van beschikbare voedingsstoffen op de behoefte aan
voedingsstoffen van het dier voor onderhoud en produktie zal er toe leiden dat
onnodige verliezen worden geminimaliseerd, waardoor de milieubelasting zal
afnemen. De organische voedingsstoffen die een dier krijgt aangeboden zijn te
verdelen in aminogene, ketogene en glucogene voedingsstoffen. Deze kan het dier
gebruiken als bouwstenen voor de aanmaak van resp. eiwit, vet en koolhydraten en
alsenergieleveranciers. Gezien het belang van minimalisatie van de stikstofuitscheiding
door landbouwhuisdieren staat met name de behoefte van de (stikstofhoudende)
aminogene voedingsstoffen centraal. Deze behoefte wordt mede bepaald door de
biologische beschikbaarheid van andere voedingsstoffen. Omdat deze bij herkauwers
voor een belangrijk deel bestaan uit azijnzuur, propionzuur en boterzuur, die ontstaan
als eindprodukt van de fermentatie door micro-organismen in de voormagen, wordt
ook aandacht besteed aan de stofwisseling van deze vluchtige vetzuren.
Bij melkvee en varkens richt het onderzoek naar de intermediaire stofwisseling van
aminozuren zich in eerste instantie op het metabolisme in de darmwand en de
consequenties daarvan voor de behoefte.
Bijschapenricht hetonderzoek zichopdebehoefte aanendebenutting van aminogene
voedingsstoffen voor foetale groei, en vlees- en melkproduktie (mede in relatie tot
de mate van energievoorziening).
Bijpluimvee richt hetonderzoek zichop de relatietussendeverhouding van aminogene,
ketogene en glucogene voedingsstoffen en de samenstelling (eiwit/vet verhouding)
van het karkas.

Planning

Evaluatie van het onderzoek uit 1991,waarbij U>Jaminozuur-status van melkkoeien
gedurende de eerste 15weken van de lactatie is nagegaan. Afhankelijk van de uitkomsten zal het onderzoek naar het aminozuurmetabolisme op darmniveau worden
voortgezet met in-vitro technieken, dan wel met multi-gecatheteriseerde melkkoeien.
In 1992 zullen de chirurgische, meet- en analytische technieken zodanig ontwikkeld
zijn, dat de opname van voedingsstoffen vanuit het maagdarmkanaal bij varkens en
melkkoeien kwantitatief kan worden gemeten. Deze techniek zal gebruikt worden
om de verliezen aan aminogene voedingsstoffen, die tijdens de absorptie optreden,
te onderzoeken op maag- en darmniveau bij varkens en melkkoeien. Het onderzoek
spitst zich toe op de relaties tussen aminozuren onderling en tussen aminozuren en
koolhydraten. Afhankelijk van de uitkomsten van literatuuronderzoek, zal bovengenoemde techniek ook worden toegepast om de omzettingen tijdens absorptie
van vluchtige vetzuren in de maagwand van melkkoeien te kwantificeren.
Met schapenworden voor 1992proeven gepland om de behoefte aanen de benutting
van aminogene voedingsstoffen te bepalen. Via een werkgroep wordt dergelijk
onderzoek met o.a. het P.R. afgestemd.
Voor pluimvee worden gegevens met betrekking tot deenergiewaarde van aminogene,
ketogene en glucogene voedingsstoffen verwerkt tot een netto-energie waarderingssysteem. Het onderzoek naar de optimale verhouding in eiwit- en vetaanzet wordt
voortgezet door hetaanpassenvandeverhoudingen vandegenoemde voedingsstoffen
en door voederbeperking op jonge leeftijd.

125

Andere rel.
Programma's

73, 77, 124, 140,VZ5, VZ8, VZ13, VZ19

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

*107
238

261
263
*360
*364
*365
*480.1
*480.2
*481
056
057

Aanpassen en ontwikkelen van chirurgische technieken bij (landbouwhuis)dierenten behoevevan hetveevoedingsonderzoek (IVVO,A.M.van Vuuren)
Optimalisering van de voed(rantsoen)samenstelling en het effect daarvan
op voederopname, gezondheid en melkproduktie van hoogproduktief
melkvee (IVVO, H. de Visser)
Afstemming van de voeding op de voederbehoefte van kruisling ooien en
van hun lammeren tot ca. 8weken na de partus (IWO, H. Everts)
Kwantificering van de produktie van vluchtige vetzuren uit koolhydraten
bij melkvee (IVVO, H. de Visser)
Effectiviteit en werkingsmechanisme beta-agonisten (IWO, S. Beers)
Ontwikkeling van een simulatiemodel van de aminozuurbehoefte (IVVO,
N. Lems)
Zuur/base evenwicht en het effect op waterbehoefte, mestkwaliteit,
nutriëntenbenutting en diergezondheid (IVVO, S. Mroz)
Aminozuurbenutting door het varken (IVVO,J.van der Meulen)
Onderzoek naar de relatie tussen energie-aanbod in de dunne darm en
de absorptie van aminozuren bij melkkoeien (IVVO, A.M. van Vuuren)
Onderzoek naar het glutamine-metabolisme bij melkkoei en:hoe essentieel
is een niet-essentieel aminozuur (IWO, G.A.L. Meijer)
Kwaliteitskenmerken van slachtkuikens in relatie tot de voeding (COVP,
J.P. Holsheimer)
Netto energiewaardering van pluimveevoeders (COVP, C.W. Scheele)
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PROGRAMMA 75

Veevoeding en biotechnologie

Programmaleider

Spoelstra, dr.ir. S.F.- IVVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Alsgevolg vandesterke ontwikkeling vandebiotechnologie kunnen biologisch actieve
stoffen (enzymen, bacteriepreparaten, aminozuren) in principe in relatief grote
hoeveelheden en tegen relatief lage kosten beschikbaar komen. In de veevoeding
kunnen deze produkten een belangrijke toepassing vinden.
Doortoepassing vancelwandafbrekende enzymen kandeverteerbaarheid van voeders
(veelal laagwaardige bijprodukten van de voedings- en genotmiddelenindustrie)
worden vergroot. Daardoor komt niet alleen (een deel van) het celwandmateriaal
ter beschikking van het dier, maar ook de nutriënten welke zijn ingesloten. Toevoeging
van celwandafbrekende enzymen en/of bacteriepreparaten aan silage kan mogelijkheden bieden tot verbetering van het conserveringsproces, tot verhoging van de
voederwaarde en beperking van de verliezen door aërobe omzettingen.
De microflora in het darmkanaal is zowel van belang voor de vertering alsook voor
degezondheid van hetdier (ziekteresistentie). Deverwachting isdat door het toedienen
van bacteriepreparaten (probiotica) de microflora in het verteringskanaal kan worden
beïnvloed, zodat de fermentatie kan worden gestuurd in een positieve richting en
de weerstand tegen het zich vestigen van pathogène kiemen kan worden vergroot.
Door toepassing van biotechnologische produkten en technieken kan de benutting
van de nutriënten worden verhoogd en daarmee de uitscheiding van mineralen en
stikstof in het milieu worden verminderd. Een belangrijk deel van het veevoedingsonderzoek in relatie tot mest- en ammoniakemissie problematiek maakt gebruik van
bio-technologische toepassingen (o.a. fytase en synthetische aminozuren).

Planning

Celwandafbrekende enzymen: met dubbel gecanuleerde varkens (maag en ileum)
worden de mogelijkheden vanenzymbehandeling vanvarkensvoer verder bestudeerd.
Evaluatie van enzym-effecten vindt o.a. plaats door analyse van voer, maaginhoud
en chymus volgens een hiertoe opgesteld analytisch protocol.
Samenwerking vindt plaats via de 'NSP-werkgroep' met IBC-TNO, ILOB-TNO, Vakgroep
Veevoeding LUW en COVP-DLO.
Onderzoek wordt verricht naar de betekenis van fenolische zuren in plantaardige
voedermiddelen voor enzymbehandeling van deze voeders en benutting door eenmagigen. Dit Pclb-project wordt in 1992 afgerond.
Onderzoek naar toepassing van celwandafbrekende enzymen in grassilage richt zich
o.m. op het ontwikkelen van een in-vitro techniek om de fermentatiesnelheid van
enzymbehandelde silages te meten. De eindrapportage wordt begin 1992 afgerond.
Insamenwerking met een industrie zullen met de ontwikkelde technieken de effecten
van gezuiverde sleutel-enzymen op silage verder worden onderzocht.
Ondersteund door de Pclb (af te ronden in 1992) en waarschijnlijk voortgezet in
samenwerking met de Rijksuniversiteit in Groningen (alsAlO-project) wordt de invloed
van kleine hoeveelheden zuurstof op silage onderzocht. In de werkgroep Silage
worden diverse onderzoekaspecten van de voederconservering met het PRafgestemd.
Een oriëntering om een project over werkingsmechanismen van probiotica te starten
wordt afgerond. Een beslissing of een dergelijk project gericht op varkens wordt
geformuleerd, is mede afhankelijk van de uitkomsten van een door DWT/NRLO
gecoördineerde voorstudie en overleg over dit onderwerp.

Andere rel.
Programma's

73, 124, 140, VZ5, VZ15, VZ19
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Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*443.0
*443.2
*443.3
*443.8
443.9
*471.0
*471.2
*471.4
*471.6
*447
*xxx

Biotechnologisch onderzoek m.b.t. de fermentatieve voederconservering
(IVVO, S.F. Spoelstra)
Invloed van zuurstof op de aërobe stabiliteit vansilage (IVVO,S.F.Spoelstra)
Onderzoek naar de toepassing van celwandafbrekende enzymen in grassilage (IVVO, S.F. Spoelstra)
Ontwikkeling vaneencelwand-afbrekend enzympreparaat voor toepassingen
in grassilage (IVVO, S.F. Spoelstra)
Consequenties van biotechnologisch behandeld ruwvoer voor de optimale
rantsoensamenstelling voor melkvee (IVVO, S.F. Spoelstra)
Biotechnologische ontsluiting van celwandstructuren (IVVO, S.F. Spoelstra)
Karakterisering van NSP in veevoeders (IVVO,T. Cone)
Verteringsfysiologische aspectenvanenzymatischeontsluitingvanveevoeders
(IVVO, J.van der Meulen)
Betekenis van fenolische zuren in krachtvoergrondstoffen met het oog op
ontsluiting van celwand-bestanddelen (IVVO, S.F. Spoelstra)
Onderzoek naar de microbiële oecologie van silage (IVVO, S.F. Spoelstra)
Effecten van probiotica (IVVO, S.F. Spoelstra)
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PROGRAMMA 77

Kwaliteit en veiligheid van vlees

Programmaleider

Mulder, dr.ir. R.W.A.W. - COVP-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het programma 'Kwaliteit en veiligheid van vlees' is gericht op de bewaking en
verbetering vande kwaliteit vanvleesenvleesprodukten (vlees gedefinieerd incl. vlees
van pluimvee en konijnen) en de vergroting van de efficiëntie en maatschappelijke
acceptatie van de vleesproduktie. DLO-instellingen IVO, COVP, RIKILT, LEI, IVVO en
CDIwerken hieraan mee.
In het programma wordt uitgaande van consumentenwensen, onderzoek verricht aan
kwaliteitsaspecten (positieve aspecten als eetkwaliteit, malsheid, vetheid en kleur en
versheid, en negatieve aspecten als afwezigheid van residuen van dierbehandelingsmiddelen,veevoederadditieven, milieucontaminanten enpathogène micro-organismen)
vanvleesen vleesprodukten en hun relatie met primaire produktiefactoren, transport,
bedwelming en het slachtproces. Automatisering, logistiek, nieuwe technologie en
nieuwe produkten krijgen eveneens aandacht. De volgende onderzoekthema's en
daarbinnen de onderwerpen waaraan zal worden gewerkt zijn te onderscheiden in:
1. Produktveiligheid
- Analytisch, farmacokinetisch en toxicologisch onderzoek van dierbehandelingsmiddelen, veevoederadditieven, anabole stoffen, milieucontaminanten, zware
metalen, alsmede onderzoek naar metabolieten.
- Herkomst, preventie en bestrijding vanvoor de menspathogène micro-organismen,
zoals Salmonella, Campylobacter en Listeria in vlees en vleesprodukten.
- Verbetering van de hygiëne tijdens be- en verwerking.
- Snelle microbiologische bepalingsmethoden voor bovengenoemde micro-organismen.
- Monitoringsystemen voor microbiologische bewaking van de dierlijke produktie
in het kader van 1KB.
2. Karkas- en Vleeskwaliteit
- Bepalingsmethoden voor fysisch-chemische produkteigenschappen (vlees-vetverhouding, pH, waterbindend vermogen, kleur, geur, smaak en malsheid).
- Ontwikkeling van meetmethoden, incl. ondersteuning inzake normbewaking en
begeleiding bij de classificatie.
- Invloed van primaire produktiefactoren (erfelijke aanleg, 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 en hun relatie met de vleeskwaliteit.
3. Markt- en consusmentenonderzoek
- Consumentenwaardering van vlees en vleesprodukten.
- Kwaliteitswensen van consumenten in relatie tot sensorische eigenschappen.
4. Automatisering, logistiek en produktontwikkeling
- Dierherkenningssystemen in de hele keten.
- Ontwikkeling van on-line metingen van waardebepalende kenmerken.
- Valorisatie en isolatie van eiwitten uit karkassen.

Planning

De nadruk zal liggen op het onderzoek binnen de thema's produktveiligheid en
vleeskwaliteit.
Voor de kalkoensector zal een monitoringsysteem voor de beheersing van de microbiologische kwaliteit worden opgesteld.Dit monitoringsysteem zaleen voorbeeldfunctie
voor de gehele slachtpluimveeproduktie hebben. Tevens zal het een uitstralingseffect
naar andere dierlijke produktiesectoren vertonen. Fundamenteel onderzoek naar de
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regulatie van vet- en eiwit synthese in slachtdieren, gezien vanuit de efficiëntie van
de vleesproduktie en vanuit de consumentenwaardering voor vlees, zal worden
uitgevoerd. Aangesloten wordt bij het fokkerij- en voedingsonderzoek.
In het onderzoek zal verder de nadruk liggen op de fysiologische en biochemische
processen in het levende en geslachte dier. Het onderzoek naar het ontstaan en
voorkomen vanspierbloedingen zal hierbij een belangrijk uitgangspunt zijn. Metingen
endefinities van kwaliteit van het uiteindelijke produkt zijn hierbij essentieel.Systemen
voor de praktijktoepassing dienen te worden ontwikkeld. Het consumentenperceptieonderzoek zal definities voor kwaliteit opleveren, zodat in gerelateerd onderzoek
de produkteigenschapen kunnen worden gestuurd op consumentenwensen.
Andere rel.
Programma's

63, 64, 65, 91, 128, 170, 180, 181,182, VZ13, VZ17

Indicatie
Omvang

40 mensjaar

Projecten

*031
*050
*R370
*R376
*R377
S422
*540
*543
*544
*565

*570
*640
*V680
V685
*V688
*V689
*V780
830
*840
*V842

*894
650
655
673

Alternatieve elektrische bedwelmingsmethoden bij slachtvarkens (IVO, E.
Lambooij)
Objectivering/automatisering van de bepaling van samenstelling en
slachtkwaliteit bij landbouwhuisdieren (IVO, P.Walstra)
Verbetering van de vleeskwaliteit bij vleeskalveren en runderen (IVO, G.
Eikelenboom)
Relatie classificatie, uitsnijrendement en vleeskwaliteit bij runderen (IVO,
T.C.H.G.P. Schneijdenberg)
De invloed van bewaring op de kleurstabiliteit van rund- en varkensvlees
(IVO, G. Eikelenboom)
Deinvloedvangewicht, vetheid en genotype op devlees-en slachtkwaliteit
van lammeren (IVO, A.H. Visscher)
Effectiviteit enwerkingsmechanisme van repartioning agents bij landbouwhuisdieren (IVO, G.J. Garssen)
Het mestenvan kalveren met beta-agonisten onder praktijkomstandigheden
(IVO, G.J. Garssen)
De intracellulaire spiereiwitafbraak als een regelelement van de spiergroei
(IVO, G.J. Garssen)
Effecten op de energievoorziening in de spieren van het slachtvarken en
-kuiken voor het slachten en het gevolg hiervan voor de vleeskwaliteit
(IVO, E. Lambooij)
Het opheffen van bezwaren verbonden aan de produktie van gemeste
beertjes (IVO, P.Walstra)
Ontwikkelen,toetsen enop peil houden uitsnijmethode (IVO,G.S.M. Merkus)
Vleeskwaliteit bij varkens (IVO, G. Eikelenboom)
Genetische aspecten van varkensvleeskwaliteit (IVO, A.G. de Vries)
De eetkwaliteit bij varkensvlees (IVO, G. Eikelenboom)
Devleeskleur bij varkens: consumenten-appreciatie en oorzaken van
variatie (IVO, G. Eikelenboom)
Automatisering van metingen tbv varkensclassificatie (IVO, P. Sterrenburg)
Begeleiding van classificatie van slachtdieren (IVO, H. Nijeboer)
Bepaling verwerkingswaarde van varkens (IVO, P.Walstra)
Classificatie van levende varkens (IVO, P. Sterrenburg)
Vleeskwaliteitsmetingen kruislingvaarzen PR(IVO, P.Walstra)
Residuen van schadelijke stoffen en dierbehandelingsmiddelen in pluimvee
en pluimveeprodukten (COVP,CA. Kan)
Campylobacter in slachtpluimvee en pluimveeprodukten (COVP,W.F.
Jacobs-Reitsma)
De invloed van slachttechnieken en processen op de hygiëne in de
slachterij en de microbiologische kwaliteit van het eindprodukt (COVP,
N.M. Bolder)
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691

005
019
022
*054

*082
083
087
*1012

Het effekt van een preventieve behandeling van één-dagskuikens op de
besmetting vanslachtkuikensengeslacht produkt met Salmonella-bacteriën
onder prak-tijkomstandigheden (COVP, N.M. Bolder)
De invloed van bewerking op de kwaliteit en defunktionele eigenschappen
van pluimveevlees (COVP,T.G. Uijttenboogaart)
Beoordelingscriteria voor de kwaliteit van slachtkuikens in het kader van
1KB(COVP, C.H. Veerkamp)
Onderzoek naar de produktiefaktoren voor het produceren van slachtgevogelte van herkenbare kwaliteit (COVP,A.W. de Vries)
Profilering van aroma-componenten van vlees (produkten) en ei
(Produkten) met behulp van gaschromatografie-massaspectrometrie
(COVP,A.T.G. Steverink)
Onderzoek naar het ontstaan van spierbloedingen in slachtdieren (COVP,
C.H. Veerkamp)
Ontwikkelen, testen en opwaarderen van ijklijnen voor nabij-infrarood
spectroscopie (NIRS)(COVP, A.T.G. Steverink)
Preventie en beheersing van de besmetting van pluimvee en pluimveeprodukten met pathogène micro-organismen (COVP, R.W.A.W. Mulder)
Onderzoek naar de effekten van eiwitafbraak in (pluimvee)vlees
gedurende de verwerking en bewaren (COVP, F.J.G. Schreurs)
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PROGRAMMA 79

Mestverwerking

Programmaleider

Have, ir. P.J.W.ten - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Mestverwerking betreft onderzoek naar detechnischeentechnologische mogelijkheden
van mestverwerking, vooral op centraal niveau, en optimalisering van de processen
en proceslijnen.
Debelangrijkste taak van het onderzoek hierin ishet optimaliseren van de beschikbare
technologie ten aanzien van kosten en prestaties en het onderzoek aan tweedegeneratie technieken. In dit kader kan worden genoemd de produktie van essentiële
aminozuren. Er iseen intensieve samenwerking met instituten en organisaties, zoals
mest verwerkende bedrijven, TNO en de LU-vakgroep Milieutechnologie.

Planning

Planning wat het IMAG-aandeel in het programma betreft:
- Voortzetting van het onderzoek inzake de biologische behandeling van mestvloeistoffen met de nadruk op de invloed van de temperatuur op de nitrificatie en de
emissie van gasvormige componenten (o.a. NH3, N 2 0, H2S,CH4). Ten aanzien van
het laatste aspect is ook de reductie van de emissie mede doel van het onderzoek.
- Onderzoek naar het effect van aanzuren van mest (i.v.m. vermindering ammoniakemissie) op de scheiding van mest.
- Onderzoek inzake heteffectvandiversebiologische processentijdensde opslagperiode
op de chemische samenstelling van mest.
- Aanvang van nieuw onderzoek op basisvan thans lopende studie 'Tweede-generatie
technieken' indien de resultaten van die studie daartoe aanleiding geven.
Planning wat het IB-aandeel in het programma betreft:
Het onderzoek naar de organismen die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van
NH4 tot N2 onder zuurstofarme en thermofiele condities (> 50 °C) zal voortgezet
worden. Het betreft hier tot nu toe onbekende micro-organismen die in staat zijn
onder deze omstandigheden eerst NH4 te oxyderen en vervolgens te denitirificeren.
Het voorkomen van deze organismen zal ook bepaald worden in diepstrooiselvarkensstallen.
In deze systemen zal ook een eerste N-balans met behulp van 15N bepaald worden.
Hiervoor zal in nader overleg met andere betrokkenen een proefstal uitgezocht
dienen te worden. Het onderzoek naar de N-balans in de model mest systemen
(auxostaten) zal verlegd worden naar vaste-mest-systemen.
Ook dit onderzoek zal met behulp van tracers, 15N, uitgevoerd worden.

Andere rel.
Programma's

114, 129, 140, 150, 151,178, VZ13

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

34.4.08
*410
*1006
*1051

Verwerking en afzet van meststoffen (IMAG, P.W.J,ten Have)
Thermofiele composteringvanmestkoek:deinvloedvande zuurstofspanning
op de microbiële activiteit (IB, R. Oldenhuis)
Microbiologische processen van de stikstofhuishouding in diepstrooiselsystemen in varkensstallen (IB, H.G. van Faassen)
Microbiologische aspecten van compostering (IB, K. Zwart)
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PROGRAMMA 80

Technisch visserijonderzoek, inclusief arbeidsomstandigheden vissersschepen

Programmaleider

Veenstra, ir. F.A. - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Binnen de vangstbeperkingen die voortvloeien uit de internationale en nationale
beheersmaatregelen voor de visstapels is het van belang dat vissersvaartuigen en vistechnieken ontwikkeld worden waarmee detoegestane vangsthoeveelheden optimaal
opgevist kunnen worden. Dit gebeurt ondermeer door onderzoek naar technieken
waardoor pertijdseenheid deexploitatiekosten verminderen en/of devangstopbrengsten
toenemen. Bij een afnemende visserij-intensiteit kunnen beide elementen bijdragen
aan een betere afstemming van de visserijcapaciteit op de aanwezige visvoorraden.
In het kader van een bredere milieu-oriëntatie in het visserijonderzoek zal in het
technisch vlak in het bijzonder aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van
selectievere vistuigen envan milieuvriendelijker vistechnieken en vangstbehandelingstechnieken.
Parallel met de ontwikkeling voor andere zeegaande vaartuigen dan vissersschepen
neemt het onderzoek naar verbetering van de werkomstandigheden in belang toe.
Voor vissersvaartuigen zal het onderzoek zich wat dit betreft vooreerst gaan richten
op het terugbrengen van geluids- en trillingsniveau's en op ergonomische optimalisering van brug layout, werkdek layout, bediening visverwerkingsapparatuur, tuigbehandeling,e.d.Tenslottewordt getracht met behulpvan image-processing technieken
biologische onderzoekmethodieken te automatiseren zoals otoliet-aflezing (leeftijdbepaling van vissen) en het tellen van eieren/larven in plankton t.b.v. de schatting
van de biomassa van de paaistock.

Planning
Andere rel.
Programma's

173, 174

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*70010
70011
*70012
70015
70016
70017
*70019
70021
70022
70023

Werkmethoden en arbeidsomstandigheden (RIVO, F.A. Veenstra)
Vermindering milieubelasting en energieverbruik voortstuwingsinstallaties
(RIVO, A. Molyn)
Ontwerp verbetering vissersvaartuigen (RIVO, F.A. Veenstra)
Ontwikkeling selectievere vistuigen zeevisserij (RIVO, B. van Marlen)
Alternatieve stimuleringsmethoden boomkorvistuigen (RIVO, D. de Haan)
Technische ontwerpstudies vistuigen (RIVO, B. van Marlen)
Visserij informatica-technieken (RIVO, F. Storbeck)
Instrumentatie biologisch onderzoek (RIVO, F. Storbeck)
Overleving gevangen schelpdieren en benthos bij visverwerking aan boord
(RIVO)
Ontwikkeling herken- en verjaagsysteem zeezoogdieren (RIVO)
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PROGRAMMA 82

Aquacultuuronderzoek

Programmaleider

Dijkema drs. R.-RIVO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Door zoötechnisch onderzoek wordt geprobeerd het oogstrendement van uitgezaaide
mosselen en oesters te vergroten. Naast factoren die de omvang en samenstelling
van de oester- en mosselpopulaties bepalen wordt onderzocht hoe verbeteringen in
de broedvalwinning kunnen worden aangebracht en welke de optimale uitzaaidichtheden zijn. Onderzoek naar de sanitaire kwaliteit van schelpdierwater, alsmede
onderzoek naar biotoxinen producerende fytoplanktonsoorten vormen met ingang
van 1992 nieuwe onderdelen van het aqua-cultuurprogramma. Tevens zal onderzoek
worden verricht naar de bewaarcondities van schelpdieren in quarantine-systemen.
Het kweken van visvindt in Nederland plaats in cultures met ver warmd water waarbij
gebruik wordt gemaakt van recirculatiesystemen. Dergelijke systemen,die betrekkelijk
nieuw zijn, veroorzaken vaak nog problemen op zoötechnisch en technisch gebied.
Het onderzoek richt zich vooral op palingteelt en in het bijzonder op factoren die
de groei van glasaal / pootaal in kweeksystemen beïnvloeden en op mogelijkheden
ter voorkoming c.q. bestrijding van zwemblaasparasiet bij gekweekte paling. Het
kweekexperiment van zoutwatervis in recirculatiesystemen (tarbot) wordt voortgezet.

Planning
Andere rel.
Programma's

6, 19, 87, 88, 91, 93

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

60010
60011
60012
*60014
60017
60018
60019
60020
*60024
60027
60028

Oestercultuur en -visserij (RIVO, M. van Stralen)
Mosselcultuur en -visserij (RIVO, M. van Stralen)
Kokkelcultuur en -visserij (RIVO, M. van Stralen)
Zoutwater-visteelt (RIVO, A. Kamstra)
Sanitair schelpdier onderzoek (RIVO, R. Dijkstra)
Fytosanitair onderzoek (RIVO)
Bewaarcondities schelpdieren (RIVO)
Dimensionering intensieve visteeltsystemen (RIVO)
Voeding glasaal (RIVO, A. Kamstra)
Techn/Biol/economische visteelt (RIVO, A. Kamstra)
Aquariumbeheer (RIVO, A. Kamstra)
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PROGRAMMA 83

Milieugericht visserij-onderzoek

Programmaleider

Hagel dr. P.- RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Dit programma heeft ten doel aan de hand van chemisch, fysisch en biologisch
onderzoek beleidsonderbouwende informatie te verschaffen over de invloed van het
milieu op de visserij en de invloed van de visserij op het milieu.
Bij het onderzoek naar de invloed van het milieu op devisserij gaat het om een aantal
chemische (eutrofiërende stoffen, verontreinigende stoffen, zuursotfbindende
stoffen), fysische (waterstaatkundige werken, delfstofwinning, baggerspeciestorting,
koelwaterlozing) en biologische (ziekten, parasieten, toxische fytoplanktonsoorten)
faktoren die de leefbaarheid voor vissen,schaal-enweekdieren negatief beïnvloeden,
alsmede een aantal chemische (accumulerende anorganische en organische stoffen),
fysische (radioactieve stoffen) en biologische (menselijke pathogenen, biotoxinen)
factoren die de kwaliteit van visserijprodukten negatief beïnvloeden. Binnen DLO is
dit programma eenbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten (KAP).
Bij het onderzoek naar de invloed van devisserij op het milieu gaat het om de effecten
van milieuverstoring door de visserij zelf. In samenwerking met het biologische en
technische visserijonderzoek en het in DLO-en BEON-kader uitgevoerde natuur- en
milieuonderzoek, gaat het daarbij om de effecten van de visserij op aquatische ecosystemen als gevolg van fysische verstoringen. Binnen DLO levert dit programma een
bijdrage aan DLO-onderzoek Noordzee (RIVO-IBN). De resultaten van dit op natuur-,
milieu- en kwaliteitszorg gerichte programma zijn in de eerste plaats bestemd voor
een aantal beleidsdirecties van het Ministerie van LNV,te weten de directies MKV,
Visserijen, NBLF en OR. Daarnaast worden de resultaten ook ingebracht in nationale
en internationale samenwerkingsverbandenin het kader van de werkzaamheden van
de Internationale Rijn Commissie (Rijn Aktie Plan), de Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming (HIGB), het Beleidsonderbouwende Ecologisch Onderzoek Noordzee/
Waddenzee (BEON) en de North SeaTask Force (NSTF), de EGen de ICES.

Planning
Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

15 mensjaar
*20010
20014
*20016
20017
20020
20022

Verstoring aquatisch milieu (RIVO, S.J.de Groot)
Onderzoek mariene biotoxinen schelpdieren (RIVO, P. Hagel)
Pathologisch onderzoek (RIVO, P.van Banning)
Organische microverontreinigingen (RIVO,J. de Boer)
Anorganische microverontreinigingen (RIVO, H. Pieters)
Radioactiviteit (RIVO, P. Hagel)
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PROGRAMMA 85

Ontwikkelingenvernieuwingvanmethodologieenexpertisevaneconomischonderzoek

Programmaleider

Wijnands, ir. J.H.M. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Ontwikkeling van methodes van onderzoek voor de aanpak van bestaande en nieuwe
probleemstellingen, onder meer door ontwikkeling van database-applicaties, modellen,
analyse-methoden en expertsystemen en, mede daardoor, verhoging van de efficiency
en kwaliteit van het eigen onderzoek en algemene bijdrage aan methodologieontwikkeling inhet landbouweconomisch onderzoek. Daarbij moetworden opgemerkt
dat veel methodenontwikkeling en opbouw ên onderhoud van expertise in de andere
onderscheiden LEI-programma's liggen opgesloten. Dit programma betreft het
hieraan aanvullende werk, waarin ontwikkeling van methodologie en vernieuwing
van onderzoekaanpak duidelijk domineert.

Planning

De methodeontwikkeling ten behoeve van schatting van o.a. arbeidsopbrengsten
met behulp van de winstfunctie wordt voortgezet. Dit met het oog op de realisatie
van toepassingsmogelijkheid op ruimere schaal. Het voornemen bestaat om een
aanvangte maken metdeontwikkeling vaneen regionaal structuurmodel. Deaandacht
voor de ontwikkeling en toepassing van steekproeftechnieken wordt gecontinueerd.
Hetzelfde geldt voor methodologie-ontwikkeling en -gebruik alsmede de evaluatie
daarvan in het kader van het landbouw-economisch onderzoek. Er zal aandacht
worden gegeven aandesamenhang vaneconometrische landbouwproduktiemodellen
en micro-economische analyses. Voorts zal-ook in 1992 de modelontwikkeling op
diverse terreinen van landbouw-economisch onderzoek (incl. visserij) vanuit dit
programma worden ondersteund.

Andere rel.
Programma's

86, 87, 88, 89, 90, 91,93, 104, 112

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*31601
*31603
*21601
*41601

Methodologie macro-micro-economisch onderzoek (LEI)
Financiële instrumenten agrarische sector (LEI)
Prognose aantal bedrijven/markovketen (LEI)
Bio-economische modellen glastuinbouw (LEI)
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PROGRAMMA 86

EG- en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelingsbeleid;
voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek

Programmaleider

Post, drs. J.H. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het verkrijgen en geven van relevant inzicht voor beleidsvoorbereiding en standpuntbepaling van Nederlandse overheid en georganiseerd bedrijfsleven ten aanzien van
landbouwpolitiek, internationaal handels- en ontwikkelingsbeleid, voor de bepaling
van perspectieven en mogelijkheden van de agrarische sector in Nederland en voor
het beleid van de EGen andere internationale organisaties. In het programma zijn
drie niveaus van probleemoorsprong te onderscheiden, te weten de algemeeneconomische ontwikkelingen op internationaal niveau buiten het landbouwsysteem,
de ontwikkelingen binnen het internationale landbouwsysteem en de ontwikkelingen
van daarop gericht beleid.

Planning

Ook in 1992 wordt aandacht besteed aan de effekten van het EG-landbouwbeleid.
De resultaten van de GATT-ronde zullen worden geëvalueerd. Het onderzoek naar
ontwikkeling van de regio's van de EGwordt voortgezet. Het onderzoek van de
zogenaamde 'less favoured areas' in de EGzal worden geactualiseerd en uitgebreid
worden naardejongste EG-lidstaten. Het ontwikkelde EG graan-en mengvoedermodel
zal worden geactualiseerd, terwijl tevens aandacht zal worden gegeven aan ruimere
toepassingsmogelijkheden ervan en uitbreiding van modelontwikkeling naar ruwvoeder,
oliezaden en peulvruchten (zie 1991).
De ontwikkeling van beheerssystemen voor de Noordzeevisserij binnen de EGzal
worden gecontinueerd.Tevenszal m.b.t. devisserijworden samengewerkt met andere
lidstaten om te komen tot onderling vergelijkbare documentatie- en onderzoeksystemen. Erzal nadere aandacht worden gegeven aan onderzoek m.b.t. Oost-Europa
(m.n. Polen en Hongarije). De samenwerking met SOW/CPB zal worden voortgezet
met het oog op uitbreiding van het z.g. ECAM-model.

Andere rel.
Programma's

87, 88, 112

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

31401
11401
11401
11402
*11403
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
51401
*51404
51405

EGGraan/mengvoer/veestapelmodel (LEI)
Evaluatie EGLandbouwbeleid (LEI)
EGLandbouwbeleid derde landen (LEI)
Regionale effecten EGLandboubeleid (LEI)
EG-Landbouwmodel (LEI)
Landbouw in de Gemeenschap (LEI)
Onderzoek EG-Rundvleesbeleid (LEI)
Onderzoek 'Less Favoured Areas' in de EG(LEI)
Analyse Landbouwberekeningen EG(LEI)
Ontwikkeling agrarische handelsverkenningen (LEI)
Set aside in de praktijk (LEI)
Nederlandse landbouw en de GATT(LEI)
Ontwikkeling van de agrarische handelsrelatie Oost-Europa - EG(LEI)
Oriënterend onderzoek Visserij in West-Europa (LEI)
EG-Noordzee bevissingsmodel (LEI)
Schellfish management (LEI)
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PROGRAMMA 87

Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek

Programmaleider

Post, drs. J.H. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het verkrijgen en geven van inzicht in ontwikkelingen en beleidsalternatieven en
-consequenties op regionaal en nationaal niveau ten behoeve van de overeenkomstige
beleidsinstanties en andere betrok kenen door middel van onderzoek naar invloeden
van algemeen economische en technische ontwikkelingen en beleid op regionaal,
nationaal en internationaal niveau op de economische situatie in de verschillende
onderdelen van de Nederlandse land-, tuin-, en bosbouw en visserij en de daarmee
verbonden bedrijfstakken en produktkolommen.

Planning

HetLandbouw EconomischBericht(LEB)zalworden uitgebracht. Deinput-outputanalyse
van de Nederlandse landbouw zal worden geactualiseerd. Voorts zal er op ad hoc
basisinformatie worden verschaft en ondersteuning worden gegeven aan diverse
beleidsinstanties. In het kader van dit programma wordt verder ook gewerkt aan
het ontwikkelen van modellen voor het doorrekenen van beleidsmaatregelen voor
o.a. de Nederlandse visserijsector. In de tuinbouw gaat het om de ontwikkeling van
simulatiemodellen van diverse produktierichtingen binnen de sector. Verder wordt
binnen dit programma het volgende onderzoek uitgevoerd:
- onderzoek naar maatschappelijke en ethische aspecten van biotechnologie;
- onderzoek naareconomische potentiesvoor een landbouw dievoldoet aan strengere
eisen van natuur en milieu;
- perspectievenonderzoek voor de vollegrondsgroenteteelt in West-Nederland en
boomteelt in Boskoop e.o.;
- onderzoek naar deconcurrentiekracht en ontwikkelingsmogelijkheden van (sectoren
van) de land- en tuinbouw in diverse regio's;
- onderzoek naar de (gecumuleerde) effekten van allerlei beleidsmaatregelen op
regionaal en bedrijfsniveau (landbouweffekt rapportage).

Andere rel.
Programma's

10, 55, 80, 88, 89, 90, 9 1 , 93, 129

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

11301
11302
11303
11303
11306
*11307
21301
*41302
41303
51301
51302

Landbouw-Economisch Bericht (LEI)
Raming sector index (LEI)
Input-output periodiek (LEI)
Input-output methodologie (LEI)
Strengere eisen natuur en milieu (LEI)
Maatschappelijke aspecten van biotechnologie (LEI)
Toekomstmodel land- en tuinbouw Noord-Brabant (LEI)
Ontwikkeling simulatiemodellen afzonderlijke Produkten (tuinbouw)(LEI)
Ontwikkeling modellen i.v.m. doorrekenen beleidsmaatregelen (tuinbouw)
(LEI)
Beleidsinformatie (visserij)(LEI)
Beleidsmodel (visserij) (LEI)
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PROGRAMMA 88

Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en -besteding en financiële positie

Programmaleider

Groot, drs. N.S.P. de -LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het geven van inzicht in de ontwikkeling van de economische positie (verloop en
spreiding van kosten-opbrengstenverhoudingen, produktiviteit, rentabiliteit, inkomensvorming en -besteding, financiering en financiële positie) van bedrijven en bedrijfsonderdelen in de diverse sectoren en produktietakken op regionaal en nationaal
niveauen insamenhang metstructuurkenmerken (bedrijfsomvang,specialisatie,ligging,
leeftijd, vermogenspositie, etc.) op basis van analyses van gegevens uit boekhouddocumentaties van bedrijven in land- ën tuinbouw, visserij en bosbouw en van
agrarische loonwerkbedrijven en andere bronnen ten behoeve van overheid, georganiseerd bedrijfsleven, landbouwkredietinstellingen, onderwijs en voorlichting aan
bedrijven.

Planning

Naasteen raming vandesectorrekening vande land- entuinbouw zullen er periodieke
rapportages verschijnen over alle produktierichtingen in de land- en tuinbouw waarin
de prognoses en de ramingen van bedrijfsuitkomsten aan de orde komen alsmede
een analyse van ontwikkeling van de rentabiliteit, produktiviteit en financiële positie.
Met betrekking tot de glastuinbouw zal een analyse plaatsvinden van regionale
verschillen inbedrijfsresultaat. Onderzoek wordt verricht (in het kadervan het rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek) naar de relatietussen milieumaatregelen en inkomensen investeringsniveau's in de landbouw, de beweegredenen en investeringsgedrag
in de visserij en de bepalende factoren voor de financiering van de particuliere
bosbouw. De analyse en rapportage van de bedrijfsuitkomsten van agrarische
loonbedrijven zullen worden voortgezet.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

15 mensjaar
20301
*20302
*20303
30301
30301
30301
30303
40301
40302
40303
40306
50301
50302
50303
50305
50306
50307
50308

Bedrijfsvergelijking particulieren (bosbouw) (LEI)
Continuiteit particulier bosbezit (LEI)
Institutionele belegging bos (LEI)
Prognose bedrijfsuitkomsten (landbouw)(LEI)
Ontwikkeling rentabiliteit (landbouw)(LEI)
Bedrijfsuitkomsten en financiële positie (LEI)
Beheer en analyse EGinfonet (LEI)
Ramingen bedrijfsuitkomsten diverse sectoren tuinbouw (LEI)
Analyse ontwikkeling van de rentabiliteit en produktiviteit in de tuinbouw
(LEI)
Opstelling geaggreerde sectorrekening glastuinbouw (LEI)
Financieel-economisch bedrijfsmodel opvolging (LEI)
Visserij in cijfers (LEI)
Rentabiliteitsonderzoek kottervisserij (LEI)
Bedrijfsuitkomsten Zeeuwse mosselkwekerij (LEI)
Onderzoek financiële positie kottervisserij (LEI)
Fiscale bedrijfsresultaten visserij (LEI)
Begrotingsonderzoek visserij (LEI)
Bedrijfsuitkomsten in EGverband (LEI)

139

PROGRAMMA 89

Structuurbepalende factoren en positie agrarische beroepsbevolking

Programmaleider

Douw, drs. L. -LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het verkrijgen en geven van inzicht in de structurele ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw ter ondersteuning van het beleid van overheidsinstanties en organen van
het georganiseerd bedrijfsleven ten aanzien van het structuurbeleid en sociaal beleid
(ontwikkeling beroepsbevolking, opleiding agrarische ondernemers en werknemers,
opvolgingssituatie - positie partner van agrarische ondernemer, bedrijfsstructuur etc.)
door middel van onderzoek naar de ontwikkelingen in de agrarische structuur en
beroepsbevolking op nationaal, regionaal en sectoraal niveau.

Planning

Het onderzoek naar economische en demografische factoren die de toekomstige
agrarische structuur bepalen wordt voortgezet. De invloed van individualisering en
emancipatie op het gezinsbedrijf istevens voorwerp van studie. Onderzoek zal
plaatsvinden naar factoren die de produktiviteitsontwikkeling bepalen (op nationaal
niveau en in regio's en sectoren) en naar het proces van diffusie van technologische
vernieuwing. Ook vindt onderzoek plaats naar knelpunten op de arbeidsmarkt rond
de kwaliteit van de arbeid.

Andere rel.
Programma's

86, 87, 90

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*21102
*21111
41101

Ontwikkeling productiviteit (LEI)
Regionaal grondmarktonderzoek (LEI)
Regionale verschillen bedrijfsresultaten (tuinbouw) (LEI)
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PROGRAMMA 90

Effectenvanverandering intechniek en(beslissings-)omgevingvoorbedrijven ensector

Programmaleider

Giessen, drs. L.B. van der -LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het verkrijgen en geven van inzicht in de effecten van veranderingen in omgevingsvariabelen onder invloed van exogene ontwikkelingen of beleidsmaatregelen op
beslissingen in bedrijfsverband (bedrijfsvoering, -ontwikkeling, -structuur) ter ondersteuning van het beleid van overheid en georganiseerd bedrijfsleven, ondernemers
en hun voorlichters, alsmede ter ondersteuning van het onderzoekbeleid.

Planning

Actualisatie en verdere ontwikkeling van bestaande bedrijfsmodellen gericht op het
doorrekenen van de effecten van diverse beleidsmaatregelen op het bedrijfsplan en
debedrijfsuitkomsten inde landbouw. Degevolgenvantechnologische ontwikkelingen
in de melkveehouderij zullen ineentechnology-assessment-aanpak worden bestudeerd.
Onderzoek zalworden verricht naar detechnologische ontwikkelingen en de effecten
daarvan in de visserij. Ook de maatschappelijke gevolgen van de invoering van
management-informatiesystemen in land- en tuinbouw voor de structuur van de
sectorendepositievandedaarinwerkende beroepsbevolking zullen aandacht krijgen.

Andere rel.
Programma's

87, 93, 104, 129, AT11, VZ1

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

20601
30601
30602
*30603
40602
50603
*50605

Gevolgen invoer informatietechnologie (LEI)
Gevolgen invoering superheffing (LEI)
Gevolgen technologische ontwikkelingen (LEI)
Bedrijfsmodel akkerbouw (LEI)
Bedrijfsgrootte-vraagstuk (LEI)
Documentatie betreffende visteelt (LEI)
EG-Noordzeemodellen (LEI)
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PROGRAMMA 91

Markt en concurrentie

Programmaleider

Meijaard, ir. D. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1983

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Ondersteuning van het beleid van overheid, publiek-rechtelijk bedrijfsorganisaties,
sectororganisaties en (groepen van) bedrijven ten aanzien van afzetbevordering,
versterking van de concurrentiepositie en verbetering van de efficiency van markt
en distributie, door onderzoek betreffende de volgende thema's:
- Analyse van bedrijfstakken in verband met concurrentie-positie en prijsvorming;
efficiency beoordeling van marktstructuren en -verwerking.
- Verkenning van markten, marktsegmenten en produktcombinaties door consumentenonderzoek en analyse van internationale handelsstromen.
- Concurrentieanalyse door onderzoek naar kansen en bedreigingen in de marktomgeving en naar de sterke en zwakke punten in een sector.
- Formulering van strategische marketingplannen van sectoren en/of (groepen van)
bedrijven.
- Ontwikkeling van management informatiesystemen ter ondersteuning van het
marketingbeleid in sector en bedrijf.
- Operationeel maken van (nieuwe) analysetechnieken.

Planning

Deontwikkeling van informatiesystemen, m.n.voor sectoren met groeimogelijkheden,
mede gelet op de eisen van duurzame landbouw. Verder zal aandacht worden aan
onderzoek m.b.t. ketenstructuren en dedaarmeesamenhangende machtsverhoudingen
en sturingsmechanismen. Het onderzoek m.b.t. logistieke vraagstukken zal worden
voortgezet. Een perspectief onderzoek voor ecologische en biologisch-dynamische
land- en tuinbouw is eveneens voorgenomen. Hetzelfde geldt voor een onderzoek
naar het internationale krachtenveld van handel en produktie ineen aantal tuinbouwsectoren. In de visserij staat binnen dit programma het bedrijfstakonderzoek centraal
in de vorm van periodieke rapportage van kerncijfers van marktontwikkelingen en
het operationaliseren van het informatiesysteem op basisvan het Doorlopend Budget
Onderzoek van het CBS.

Andere rel.
Programma's

55, 86, 87, 128, AT11, VZ7

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

10801
20802
20804
40801
40803
*50801
50801
50801
50801
50802
*50802

Sterkte-zwakte analyse (LEI)
Marktonderzoek kalfsvlees (LEI)
Sectorstructuur glasgroenten (LEI)
Perspectieven Ecologische BD landbouw (LEI)
Internationaal krachtenveld voor de produkten in de tuinbouwsector (LEI)
Marktonderzoek visserij algemeen (LEI)
Marktverkenning visserij (LEI)
Europese vishandel(LEI)
Prijzenstatistiek visserij (LEI)
Onderzoek t.b.v. Nationale visbureau (LEI)
Consumentenonderzoek Vis (LEI)
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PROGRAMMA 93

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek in diverse produktietakken

Programmaleider

Giessen, drs. L.B. van der - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Richting geven aan bedrijfsontwikkeling in diverse produktietakken en daarop gericht
technisch onderzoek en voorlichting door middel van onderzoek ter economische
evaluatie van nieuwe mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling met betrekking tot
aanpassing van bedrijfssystemen en -onderdelen, invoering van automatiserings- en
mechanisatiemogelijkheden en van nieuwe produkten en de voorwaarden waaraan
bij de toepassing daarvan moet worden voldaan.

Planning

Het onderzoek terzake het ondersteunen en analyseren van de bedrijfsontwikkeling
in de diverse produktietakken en in de loonwerksector (m.n. in de akkerbouw)
wordt voortgezet. Deaandacht zal inhet bijzonder gericht worden opdewijze waarop
bedrijven hun management kunnen aanpassen op allerlei nieuwe ontwikkelingen
waaronder met name nieuwe milieu-eisen en teelttechnologieën. In de veehouderij
vormen de gegevens van studiebedrijven de basis. In de melkveehouderij zal het
onderzoek zich richten op milieumanagement teneinde te komen tot een bedrijfssysteem met duurzame melkveehouderij.
Voor de veehouderij in het algemeen zullen de perspectieven van het gezinsbedrijf
worden geanalyseerd.
In samenwerking met de proefstations worden projecten van beperkte omvang
uitgevoerd. Zo komt er een onderzoek naar bedrijfseconomische aspecten van de
teelt onder glas in de boomkwekerij. Verder zal een evaluatie plaatsvinden van
'super' intensieve beplantingen in de fruitteelt.

Andere rel.
Programma's

87, 88, 90, 104, 129, VZ1, VZ8, VZ12, VZ16, AT11

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

30501
30503
30504
30505
30506
30507
30508
30509
30510
30511
40501
40501
40501
40501
40501
40503

Onderzoek modelm. bedrijfssystemen melkveehouderij (LEI)
Inkomensverschillen melkveehouderij (LEI)
Rentabiliteit rundvleesproduktie (LEI)
Rentabiliteit schapenhouderij (LEI)
Rentabiliteit geitenhouderij (LEI)
Werkzaamheden proefboerderij Waiboerhoeve/Proefstation Rundveehouderij
(LEI)
Idem Varkenshouderij (LEI)
Idem Spelderholt (LEI)
Idem PAGV (LEI)
Loonwerkonderzoek (LEI)
Werkzaamheden t.b.v. proefstation Aalsmeer (LEI)
Idem Naaldwijk (LEI)
Idem Lisse (LEI)
Idem Wilhelminadorp (LEI)
Idem Boskoop (LEI)
Nieuwe bedrijfssystemen boomkwekerij (LEI)
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PROGRAMMA 100

Produktkwaliteit en mechanisatie

Programmaleider

Bouman, ir. A. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het verkrijgen van een kwalitatief hoogstaand eindprodukt door de werktuigketen
aan te passen,te optimaliseren cq.te innoveren in samenwerking met de fabrikanten
van werktuigen. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat meettechnieken
worden ontwikkeld vooor het bepalen van de fysische produkteigenschappen.
Produkteigenschappen
Het onderzoek naar produkteigenschappen richt zich op het ontwikkelen van
methodieken voor het vastleggen van de fysische eigenschappen van de landbouwprodukten. Dezekunnen alsbasisdienenvoor hetontwikkelen vannieuwe bewerkingssystemen. Hierbij kan men denken aan het gebruik van fysische grootheden die een
rol spelen bij het botsen of stoten van het produkt met betrekking tot beschadiging
of het scheiden of herkennen van produkten.
Oogsttechnieken
Bij de oogst van rooibare gewassen (onder andere aardappelen en bloembollen) is
het om fytosanitaire redenen noodzakeleijk dat het loof gedood wordt. In de praktijk
gebeurt dit veelal met chemische loofdodingsmiddelen. Gezocht is naar alternatieve
methoden die minder schadelijk zijn voor het milieu.
In dit verband wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het groenrooien
en onderdekken van aardappelen.
Parallel hieraan worden de mogelijkheden onderzocht om met deze methode de
ontwikkeling en/of deverspreiding van o.a. Phytophtora, lakschurft en bacterieziekten
te voorkomen.
Onderzoek vindt plaats om beschadigingen, tarra en verliezen te beperken en de
verspreiding van bewaarziekten te voorkomen bij het verzamelrooien en rooien in
twee bewerkingen van aardappelen.
Onderzoek wordt verricht naar een technologie om aardappelknollen te kneuzen en
daarna te behandelen met rottingsbacteriën om opslag te voorkomen.
De teelt van bloembollen vindt, in verband met de geringe tarraproblemen, plaats
op lichtere gronden. Geschikte grond wordt echter schaars, enerzijds door de ziektedruk en anderzijds door de uitbreiding van woongebieden. Dit houdt een beperking
invoor de beschikbare oppervlakte envereist het uitvoeren vaneen bodemontsmetting
om de grond ziektevrij te houden. De mogelijkheden voor het oogsten van bollen
op zwaardere grond, zonder tarra, worden daarom onderzocht. Teelt in netten lijkt
perspectief te bieden.
Vanuit de chemisch-technische industrie neemt de belangstelling voor plantaardige
oliën toe. Voor de nieuwe gewassen moeten oogsttechnieken worden aangepast
c q . ontwikkeld teneinde een produkt van constante kwaliteit aan de industrie aan
te kunnen bieden. Problemen alstarra, beschadigingen en verliezen spelen een
grote rol.

Planning

Onderzoek naar deeigenschappen van zaden, kaf, blad en stengels van oliehoudende
zaden, de stengelsterkte en uittrekkrachten van aardappelloof in relatie tot stikstofgift en oogsttijdstip en de stengelsterkte van hennep. In het kader van groenrooien
en onderdekken wordt het gedrag van de moederknollen in de nieuwe rug, de
invloed van bodem- en gewasvochtgehalte op de rooibaarheid en de invloed van de

144

methode op deverspreiding vande Erwiniabacteriën en Fusariu"ionderzocht. Deteelt
van bollen in netten en de oogst hiervan wordt onderzocht en snderzoek wordt
gedaan naar de technologie van het richten van bollen. Het onderzoek binnen het
programma wordt, zoals is aangegeven in het Aardappelbeleidsplan, uitgebreid
naar het opsporen van beschadigingsbronnen in de werktuigketen. Eveneens wordt
onderzoek verricht naar de invloed van aardappelloof in de oogstmachine op het
optreden van verliezen en beschadigingen.
Andere rel.
Programma's

43, 107, AT1,AT2,AT11

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

14.1.00
14.2.50
14.2.53
14.2.54
14.3.50
14.3.51
14.3.52
40.3.00
46.3...

Onderzoek naar fysische produkteigenschappen (IMAG, A. Bouman)
Kwaliteitvan rooibare gewassen (IMAG, A. Bouman)
Onderzoek naar oogsttechnieken van oliehoudende zaden (IMAG, A.
Bouman)
Ontwikkeling van oogstmethoden en werktuigen voor vezelhennep
(IMAG, A. Bouman)
Mechanisatie in de champignonteelt (IMAG, E.van Dullemen)
Onderzoek aan machines en werktuigen voor de bloembollenteelt (IMAG,
R.S. Byl)
Het richten van bloembollen (IMAG, R.S. Byl)
De relatie tussen C02-produktie, celklimaat en opbrengst aan champignons
(IMAG, H. Loeffen)
Ontwikkeling van image-processingtechnieken t.b.v. de tuinbouw (IMAG,
R.A. Langers)
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PROGRAMMA 101

Arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw en in de verwerkende industrie

Programmaleider

Oude Vrielink, dr.ir. H. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Algemene doelstellling ishetanalyseren,normeren enverbeterenvande werkuitvoering
en de werksituatie vanuit de gezichtspunten veiligheid, gezondheid, welzijn,
produktiviteit en kwaliteit. De nadruk ligt op de analyse en het ontwikkelen en
toetsen van methoden. De belastende factoren kunnen van verschillende aard zijn:
fysisch, chemisch, biologisch, sociaal maar ook verschillende in werking: fysiologisch,
perceptief en mentaal.
Arbeids(on)geschiktheid
In nauwe samenwerking met de Gemeenschappelijk Medische Dienst en het Verbond
van Verzekeraars iseen methode ontwikkeld voor een verantwoorde geschiktheidsbeoordeling.
Ineerste instantie isvoor alle sectoren van land- en tuinbouw een systeem ontworpen
van bedrijfstakbeschrijvingen, gewas-endierbegrotingen, bedrijfstypen en -begrotingen
en werkmethodeprofielen, waarin veel landbouwkundige informatie isopgeslagen.
Dit systeem istoe aan actualisering onder andere in verband met EG-maatregelen,
waarbij het tevens beter hanteerbaar wordt gemaakt met behulp van automatisering.
Werkhouding
Gebruikersvriendelijke analyse- en beoordelingsmethoden worden ontwikkeld en
vervolgens in situaties epidemiologisch getoetst. Het analyseren en beoordelen van
werkhoudingen in de parktijk moet leiden tot het aangeven van verbeteringen van
verschillende aard, waarbij concrete adviezen (bijvoorbeeld specifieke werkhoogten).
Een opdrachtgever hierbij isde STIGAS en samenwerking bestaat met het NIPG-TNO
en de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.
Werkritme
Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de belastbaarheid en het
verloop ervan onder verschillende werkomstandigheden en bij verschillende werktempo's. Ook het vaststellen van met het werk en omstandigheden samenhangende
rustnormen maakt deel uit van het onderzoek. Datzelfde geldt voor het zoeken van
geschikte werkpauze-patronen met inschatting van de produktiviteitseisen.
Perceptieve en mentale belasting
Bij selectieprocessen ter verbetering cq. handhaving van de kwaliteit worden vaak
niet de gewenste resultaten bereikt, terwijl de arbeidsbelasting van de sélecteurs
hoog is. Bij het zoeken naar verbetering van het resultaat bij aanvaardbare arbeidsbelasting is het noodzakelijk:
- het proces van informatie-opname te kunnen analyseren;
- de mentale belasting ten gevolge van de informatieverwerking te kunnen kwantificeren. Beidefactoren inafhankelijkheid vanwerkomstandigheden en taakspecifieke
eigenschappen.
Naast hetvermeerderen vanervaring en inzicht in het beoordelen van selectieprocessen
worden methoden ontwikkeld en in de praktijk getoetst.
Omgevingsfactoren
Het onderzoek richt zich op het meten en beoordelen van de omgevingsfactoren,
met name stof en chemische componenten in de omgevingslucht. Methoden worden
ontwikkeld om in aansluiting op het technologisch onderzoek gerichte verbeteringen
van situaties in de praktijk te bewerkstelligen. Samenwerking bestaat met de vakgroepen Luchtverontreiniging en Gezondheidsleer van de LUW. Een en ander vindt
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zijn toepassing in programma 152: 'Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièresystemen voor leghennen'.
Doelmatig werken
Het bevorderen van doelmatigheid in het werk onder aanvaardbare voorwaarden
qua veiligheid, gezondheid en welzijn van de werkers en met handhaving of
verhoging van de produktkwaliteit, blijft de aandacht vragen.
Het onderzoek heeft betrekking op het analyseren en normeren van arbeidstaken
en werkplekken en op het verbeteren van werkmethoden en werkplekken. Ten
behoeve van standaardisatie en overdraagbaarheid wordt een methode van taakanalyse ontwikkeld.
Expertise-ontwikkeling
Het uitbreiden van kennis en ervaring geldt speciaal voor de onderwerpen perceptiefmentale belasting, belasting van het bewegingsapparaat, arbeidshygiëne en methodische taakanalyse.
Planning

Perceptieve belasting bij selectieprocessen in de bloembollen en pootaardappelen.
T.a.v. het menselijk bewegingsapparaat verdere expertiseontwikkeling (dissertatie en
toepassing) in de bloembollenteelt. Voortzetting onderzoek naar vermoeidheid en
herstel bij kort-cyclisch werk. Verdere expertiseontwikkeling van taakanalyse voor
manuele handelingen en toepassing ter vulling van de werkbank (tijdnormen).
Herziening Professiogrammen voor kleinvee (varkens en schapen), glasgroenten,
champignons, snijbloemen en fruit. Taaktijden voor de potplanten en bolbloemen
en tevens werkhouding in bolbloemen.

Andere rel.
Programma's

43, 100, 105, 106, 107, 141,152, 186, VZ8, VZ16, AT11

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

20.1.03
20.1.06
20.1.08
20.1.09
20.1.12
20.3.06
20.3.09
20.3.10
20.3.12

Perceptief mentale belasting bij selectieprocessen (IMAG, D. Zegers)
Belasting bewegingsapparaat bij de arbeid in de agrarische sector (IMAG,
J.H. van Dieen)
Ontwikkeling methode voor taakanalyse (IMAG, M. van de Schilden)
Periodieke herziening van de Professiogrammen voor de landbouw t.b.v.
de bepaling van de arbeidsongeschiktheid (IMAG, M. van de Schilden)
Arbo-symposium 1992 IMAG, H. Oude Vrielink)
Arbeidsplanning en arbeidsregistratie bij intensieve plantsystemen in de
fruitteelt (IMAG, P.van Lookeren Campagne)
Verbetering werkmethode oogst en verwerking bloembollen (IMAG,
A.T.M. Hendrix)
Bewerkingssystemen potplanten (IMAG, A.T.M. Hendrix)
Verbetering van de arbeidsomstandigheden en de bedrijfsopzet in de
bolbloementeelt (IMAG, A.T.M. Hendrix)
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PROGRAMMA 104

Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven

Programmaleider

Giessen, drs. L.B. van der - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Doel van het programma isom op basis van analyse en synthese van processen en
systemen hulpmiddelen te ontwikkelen voor de informatievoorziening, bedrijfsadministratie, bedrijfsbeheer en planning voor primaire land- en tuinbouwbedrijven,
bedrijfsoverschrijdende besturende organen, zowel horizontaal als verticaal, alsmede
de beleidsinstanties.
Deminiaturisering vandecomputer heeft voor deprimaire produktie endetoeleverende
en afnemende bedrijven grote invloed op de informatievoorziening, -verwerking en
de bedrijfssturing. Dit vereist een interdisciplinaire aanpak, omdat automatische
registratie (sensoren enelectronische gegevensuitwisseling) en handmatige vastlegging,
een stroom van gegevens op gang brengen die gestructureerd moeten worden
verwerkt. Gedurende dit proces wordt waarde toegevoegd door middel van kennisintensieve systemenvanverwerking.Tenslotte dienen de resultatenvandeze verwerking
uit te monden in een hanteerbaar management advies.
Analyse en evaluatie
Een deel van de activiteiten richt zich op de verzameling van bedrijfskenmerken met
het doel de samenhang te bepalen met de bedrijfsuitkomsten. Hieruit volgen dan
algemene uitspraken omtrent gevonden relaties,dievervolgens bij individuele adviezen
een handreiking kunnen vormen of leiden tot beleidsrelevante informatie.
Daarnaast is de aandacht gericht op dynamische verbanden binnen en tussen de
bedrijfsprocessen.
Dit houdt in de ontwikkeling van (wiskundige) modellen en het operationeel maken
daarvan, waarin een sterkte-zwakte analyse wordt uitgevoerd op basis van normen,
kengetallen, tijdreeksen en relaties tussen bedrijfskenmerken.
Strategische planning
Deprobleemstelling isgericht op die beslissingenwaarvan degevolgen zich gedurende
lange tijd laten voelen. Problemen als bedrijfsopvolging, -uitbreiding, nieuwbouw
en wijziging van de produktierichting en investeringsbeslissingen behoren hiertoe.
Het doel is een marktgerichte produktie met een goede afstemming tussen de
productiefactoren voor de lange termijn.
Tactische planning
Deze probleemstelling is gericht op beslissingen m.b.t. de inzet van het produktieapparaat op middellange termijn. Het behelst vraagstukken van de technologie van
de produktie met technische begrenzingen en economische doelstellingen. De
benutting van produktiemiddelen en de keuze van de technologie in relatie tot de
bedrijfstakresultaten speelt bij deze vraagstukken een belangrijke rol.
Operationeel beheer
Deontwikkeling naar een meer kennisintensieve landbouw maakt dedagelijkse sturing
van de produktie mogelijk, waardoor naast kostenbesparing ook een kwaliteitsverhoging kan worden bereikt, omwikkeling van meetmethoden maakt automatische
registratie mogelijk van gegevens over de produktie, vooral in de veehouderij.
Aangevuld met handmatig verzamelde gegevens en normen of streefwaarden, kan
met behulp van geschikte beslissingsmodellen het produktiepoces worden gestuurd
en tijdig het beslissingsmoment worden gesignaleerd. Door middel van management
informatiesystemen wordt de gegevensverzameling steeds meer bedrijfsspecifiek.
Dit heeft tevens consequenties voor de gedetailleerdheid van de modellen.
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Systeemontwikkeling op bedrijfsniveau
Hieronder wordt verstaan de ontwikkeling van een sluitend stelsel van definities en
begrippen endesamenhangen daartussenopbedrijfsniveauenbinnen bedrijfsprocessen.
Dit sluit aan bij de doelstellingen van de takorganisaties waaraan door het onderzoek een ruime bijdrage wordt gegeven.
Bedrijfsoverschrijdende vraagstukken
Veel logistieke problemen hebben vertakkingen buiten het bedrijf. Zo vraagt de
mestproblematiek aanpassing van individuele bedrijven aan regionale coördinatie.
Naasthet beleidsaspect speelt hiereen logistiek probleem datvoortdurende begeleiding
en overleg behoeft. Ook marketing en 1KBzijn bedrijfsoverschrijdende vraagstukken.
Planning

Het onderzoek wordt voortgezet naar de ontwikkeling van management-informatiesystemen zoalstactsystemenvoor.de tactische planning op melkveehouderijbedrijven,
expertsystemen voor de melkveehouderijbedrijven (tweede generatie systemen in
het kader van animal farm), systemen voor optimale aanhoudingsduur en/of afleverpatronen voor pluimvee, varkens en vleesstieren en systemen van bedrijfsanalyse
voor diverse veehouderijbedrijven. In de akkerbouw zal worden gewerkt aan de
ontwikkeling van een managementondersteunend systeem voor bodemgezondheid.
Ook het onderhoud van TDM en GRAS zal worden voortgezet naast evaluatief
onderzoek van de ontwikkeling van informatiemodellen in het kader van INSP-LO
en naar de waarde van informatiesystemen.
In de glastuinbouw wordt de ontwikkeling van een plannings- en informatiesysteem
voortgezet. Voorts wordt gewerkt aan financieel-economische bedrijfsmodellen in
het kader van de bedrijfsopvolging, aan een biologisch economisch bedrijfsmodel
m.b.t. beplantingsvorm vanfruitopstanden, aan analyse van het verkoopmanagement
op bloembollenbedrijven en meer in het algemeen aan economische aspecten bij de
toepassing van informatietechnologieën.

Andere rel.
Programma's

17, 90, 93, 105, 106, 107, 129, 134, 141, VZ1,VZ12, VZ16, AT11

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

a.

Analyse en evaluatie

30405
30406
30407
30410
30411
30414
30416

Expertsystemen voor melkveebedrijven (LEI)
Tweede generatie expertsystemen animal farmproduktie (LEI)
Systemen voor bedrijfsanalyse (LEI)
Oorzaken verschillen bedrijfsuitkomsten varkens (LEI)
Toepassingsmogelijkheden van bedrijfsanalyse varkenshouderij (LEI)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek pluimveehouderij (LEI)
Systemen voor bedrijfsanalyse pluimveehouderij (LEI)

b.

Strategische planning

40408
22.1.07

Biologisch-economisch bedrijfsmodel fruit (LEI)
Mestlogistiek op bedrijfsniveau (IMAG, R. de Mol)

c.

Tactische planning

40407
*40405
30403
30404

Plannings- en beheerssysteem in de glastuinbouw (LEI)
Analyse verkoopmanagement op bloembollenbedrijven (LEI)
Controle en planning melkveehouderijbedrijven (LEI)
Managementinformatiesysteem tact. planning melkvee/zeugbedrijven (LEI)

d.

Operationeel beheer
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30417
30408
30409
30413
30412
22.1.08

22.3.03
22.3.05

e
30402
40401
22.3.06

Liquiditeitsbewaking akkerbouwbedrijven (LEI)
Vleesstierenmodel, planning en analyse (LEI)
Systeem voor afleverpatroon mestvarkens (LEI)
Model slachtkuikenhouderij (LEI)
Optimale aanhoudingsduur leghennen (LEI)
Onderzoek naar een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de
evalautie van de werkorganisatie van bedrijfssystemen (IMAG, M. van de
Schilden)
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de
boomteelt (IMAG, A.N.N. Annevelink)
Beslissingsondersteunend systeem voor de plaatsingsplanning in de glastuinbouw (IMAG, A.N.N. Annevelink)
Bedrijfsoverschrijdende vraagstukken
Evaluatie informatiemodellen (LEI)'
Identificatie vansuccesfactorenvangeautomatiseerde Managementsystemen
(LEI)
Onderzoek naar de methode voor de integratie BOSvoor operationeel
beheer in de tuinbouw (IMAG)

f.

Expertise-ontwikkeling

22.1.04

Modelbouw en simulatie met PERSONAL PROSIM (IMAG, E. van Elderen)
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PROGRAMMA 105

Innovatieve technologie voor de melkveehouderij (B-2000)

Programmaleider

Ipema, ir. A.H. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Dedoelstelling ishet verrichten van grensverleggend onderzoek naar nieuwe technologischeprincipesendeintegratie daarvan binnen het moderne melkveehouderijbedrijf.
Daarbij spelen bedrijfstechnisch overwegingen en doelstellingen op het terrein van
arbeid en management, welzijn der dieren en het milieu een centrale rol. De te
onderzoeken technologische principes hebben betrekking op het melken, het voeren,
de huisvesting en het management op een melkveebedrijf. Daarbij zijn de mogelijkheden om te komen tot een koe-specifieke benadering veelal uitgangspunt.
Essentieel isdat in het uittevoeren onderzoek vier kennisgebieden,teweten techniek,
dierlijk welzijn,dierfysiologie en bedrijfsmanagement geïntegreerd worden toegepast.
De basis is de technische inbreng van nieuwe sensoren, automatische systemen voor
het melken en voeren en nieuwe huisvestingssystemen. Techniek-initiërende en
-ondersteunende kennis wordt ingebracht op het gebied van dierlijk welzijn, de
dierfysiologie en het bedrijfsmanagement.
Sensortechnologie
Het onderzoek naar sensoren voor het opsporen van zieke en tochtige dieren is
hierin eenbelangrijke activiteit, die insamenwerking metandere onderzoekinstellingen
(IVO, PR)en het bedrijfsleven ter hand wordt genomen. Aangetoond is reeds dat de
geleidbaarheid van de melk een betrouwbare indicator isvoor het opsporen van
mastitis. Sensoren voor het bepalen van de melktemperatuur en de dieractiviteit zijn
perspectiefvol voor de tochtigheids- en ziektedetectie. Nieuwe mogelijkheden op
basis van ontwikkelingen in de (micro)electronica (bv. chiptechnologie voor implanteerbare sensoren, NIR-technieken voor bepaling samenstelling melk) dienen zich
aan en zullen worden onderzocht op hun toepasbaarheid in de melkveehouderij.
Automatisch melken en voeren
Door verschillende onderzoekinstellingen en industriële bedrijven in met name WestEuropa wordt onderzoek verricht naar automatisering van het melkproces. Het streven
is daarbij dat de koeien min of meer uit zichzelf een geautomatiseerde melkstal
gaan bezoeken (melken in zelfbediening). Het onderzoek richt zich vooral op de
technologische randvoorwaarden, dievan belang zijn bij de inpassingvan automatische
melksystemen in een melkveehouderijbedrijf. Een ander belangrijk proces binnen
het melkveebedrijf is de voedering. De geprogrammeerde krachtvoersystemen zoals
die in de jaren 70 mede door het IMAG-onderzoek tot stand zijn gekomen, worden
reeds op grote schaal in de praktijk toegepast. Bij een verdere automatisering van
het voeren (ook ruwvoer) zal in het onderzoek vooral worden gekeken naar nieuwe
technische mogelijkheden om te komen tot eenvoudiger systemen.
Huisvesting
Ontwikkelingen in de automatisering en te verwachten maatregelen in het kader
van de milieuproblematiek zullen een grote invloed hebben op de wijze waarop de
dieren gehouden gaan worden. Aandacht wordt besteed aan de stalinrichting en de
uitvoering van verschillende stalonderdelen (o.a. vloeren) en de optimalisering van
de gehele stal-layout.
De consequenties voor de gezondheid en het welzijn van de dieren zijn belangrijke
criteria en worden daarom (in een samenwerkingsverband met het IVO) onderzocht.
Bedrijfsmanagement
Een centrale rol in de automatisering van allerlei processen op bedrijfsniveau wordt
gespeeld door het zogenaamde Management Informatie Systeem (MIS).
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Het onderzoek richt zichvooral op de inpassing van in de hiervoor genoemde modules
ontwikkelde technieken en technologieën in het bedrijfsmanagement. Dit houdt in
dat onderzoek wordt gedaan naar een gestructureerde verwerking van data (op
basis van modellen) afkomstig uit de verschillende processen. Van de andere kant
wordt gewerkt aan beslissingsondersteunende (expert)systemen, die weer van belang
zijn bij de besturing van bepaalde processen.
Planning

Er zal onderzoek worden gestart naar een modelmatige verwerking van reeksen van
parameterwaarden m.b.t. de meikgift, de voeropname, de activiteit, de lichaamstemperatuur en de geleidbaarheid van de melk (onderzoek, dat in samenwerking
met IVO en PR plaatsvindt).
Bij de sensortechnologie zullen de mogelijkheden voor het meten van de melksamenstelling meer prioriteit krijgen. Het onderzoek naardeverschillende aspecten (techniek,
diergedrag, melkkwaliteit, bedrijfsmanagement) van het automatisch melken zal
worden voortgezet. Daarbij zal zowel op nationaal (bedrijfsleven, PR, IVO, LUW
Vakgroepen Agrarische Bedrijfseconomie enZoötechniek) alsop internationaal niveau
(Eureka-project met Franse instellingen) niveau worden samengewerkt. De sturing
van de dierbezoeken aan het AMS op basis van een specifieke stalinrichting en de
geautomatiseerde diercontrole op basisvaneenexpertsysteem, krijgen daarbij speciale
aandacht. Het onderzoek naar nieuwe voertechnieken zal in samenwerking met het
bedrijfsleven verder ter hand worden genomen. De hiervoor beschikbare capaciteit
zal in belangrijke mate worden bepaald door de mogelijkheden voor externe financiering. Het epidemiologisch onderzoek naar de rol van huisvestingsfactoren in de
klauwproblematiek bij melkvee zal worden afgerond.

Andere rel.
Programma's

104, 106, 141,150, 186, VZ1, VZ3

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

16.4.00
32.4.16
32.4.17
46.4.00
46.4.04
46.4...
*R560

Onderzoek naar enontwikkeling vaneen management- en procesbesturingssysteem voor het melkveebedrijf (IMAG, A.H. Ipema)
Het gedrag enwelzijn van melkvee op een geautomatiseerd melkveebedrijf
(IMAG, C. de Lauwerse Ketelaar)
Gezondheids-en klimaataspecten bij het ontwerp van huisvestingssystemen
voor rundvee (IMAG, M. Smits)
Ontwikkeling van apparatuur voor de automatisering en robotisering in
de veehouderij (IMAG, W. Rossing)
Automatisch melksysteem (IMAG, P.H. Hogewerf)
Ontwikkeling van meettechnieken t.b.v. deveehouderij (IMAG,W.J.Eradus)
Onderzoek naar signaleringsdrempels voor bronst- en ziektedetectie bij
melkkoeien m.b.v. sensoren (IVO, K. Maatje)
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PROGRAMMA 106

Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij

Programmaleider

Metz, dr.ir. J.H.M. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het programma richt zich op de ontwikkeling en beproeving van nieuwe huisvestingssystemen en technieken in de varkenshouderij. Dit onderzoek wordt gedaan vanuit
de doelstelling tegemoet te komen aan eisen betreffende het welzijn der dieren, en
om de mogelijkheden van automatisering en techniek ten behoeve van een mensen diervriendelijke doelmatige bedrijfsvoering zoveel mogelijk te benutten.
Het onderzoek beoogt ook toekomstige eisen op het gebied van de ammoniakemissie
en mestbehandeling in het houderijsysteem te implementeren.
Huisvesting
Prioriteit wordt gegeven aan onderzoek op het gebied van groepshuisvesting van
zeugen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met IVO-DLO, het Proefstation voor de
Varkenshouderij, terwijl ook de Faculteit voor Diergeneeskunde en de LU, vakgroep
Agrarische Bedrijfseconomie en Veehouderij, bij onderdelen van het programma zijn
betrokken. In het onderzoek is sprake van een duidelijke taakverdeling. Aspecten
alsstalontwerp en-afmetingen,vloersystemen, ligruimtes envoersystemen en klimaatbeheersing worden onderzocht en getoetst aan criteria zoals biggenproduktie en
gezondheid en welzijn der dieren. De eerste optie is om groepshuisvestingssystemen
voor de drachtfase beschikbaar te hebben.
De mogelijkheid om zeugen ook in de kraamfase in groepen te houden komt tevens
aan de orde, als ook een gecombineerde groepshuisvesting van zeugen in de drachten kraamfase.
Technologie/Techniek
Ten behoeve van automatische bronst- en ziektedetectie worden sensoren ontwikkeld
voor het meten van de relevante dierparameters: de dieractiviteit en de lichaamstemperatuur.
Nagegaan wordt op welke wijze de signalen van de sensoren kunnen worden geregistreerd en via geschikte rekenmodellen kunnen worden verwerkt tot conclusies op
managementniveau. Technisch onderzoek vindt plaats gericht op de ontwikkeling
van een miniatuurimplantaat, dat zowel de dierherkenning als de verschillende meetprincipes in zich heeft. Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de automatische
dieridentificatie behoren tot het aandachtsveld. Automatische procesbesturing en de
koppeling daarvan aan het management-informatiesysteem wordt onderzocht voor
het voeren en wegen der dieren en de klimaatbeheersing.
Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt ook aandacht geschonken aan de arbeidsbehoefte en -omstandigheden. Hierbij vervult ook het Proefstation voor de Varkenshouderij een belangrijke taak.
Verschillende niveaus van automatisering en verschillende systemen van huisvesting
worden in een modelonderzoek met elkaar vergeleken teneinde met het oog op
arbeid een kostprijs voor de verschillende bedrijfsgrootte de optimale combinatie te
vinden. Het gaat hier om eensamenwerkingsproject met de LUW,vakgroep Agrarische
Bedrijfseconomie en het Proefstation voor de Varkenshouderij.

Planning

Het onderzoek naar knelpunten bij de groepshuisvesting van zeugen in de kraamfase
wordt voortgezet. De kraamstalinrichting voor loslopende zeugen is daarbij een
belangrijk punt.
Met het praktijkonderzoek wordt samengewerkt aan een vergelijking van groepshuisvestingssystemen voor drachtige zeugen op basis van een reeks van criteria: gezondheid en welzijn der dieren, arbeid, produktie en kostprijs.
Het project over de rol van sociale gewenning bij de introductie van nieuwe dieren
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Planning

- Kwantitatief onderzoek naar de mogelijkheden het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te reduceren door het toepassen van mechanische, automatisch
geleide onkruidbestrijdingswerktuigen met een hoge effectiviteit en precisie
(lasergeleid schoffen);
- Onderzoek naar de effecten van het 's nachts automatisch gestuurd (rijen-)zaaibedbereiden, zaaien en schoffelen in relatie tot het aantal kiemende onkruidzaden en
het tijdstip van hun kieming;
- Onderzoek naar het effect van rijenbewerking en -bemesting op onkruidbestand
en opname meststoffen (beperking uitspoeling);
- Met de LUW (A&F) wordt de toepassing van een cropscanner onderzocht;
- Onderzoek naardetoepasbaarheid van hetteeltbegeleidings systeem PAS(Phytophtora
Advies Systeem) vindt doorgang, per ca. juni 1991 met integratie van de weervoorspelling (met Prolion);
- Onderzoek naar de relatie bodemdichtheid-plantengroei;
- Onderzoek naar de mogelijkheden beregeningswater effectiever te gebruiken
door het automatisch aan de lokale behoefte aanpassen van de dosering (plaatsspecifiek doseren van water);
- Onderzoek naar de variabiliteit van vochtgehaltes zal worden uitgevoerd door met
TDR-apparatuur een veld 'af te prikken' en per 12x12 meter het vochtgehalte te
bepalen. De variatie van deze metingen zal gebruikt worden bij de plaatsspecifieke
watergift;
- Onderzoek naar de mogelijkheden voor mechanische oogst van vollegrondsgroenten,
aanvankelijk alleen ijsbergsla in een continueteelt, wordt gestart met behulp van
de fustcarrier. Voor 1992 zijn proeven met mechanisch oogsten voorzien.

Andere rel.
Programma's

30, 43, 48, 100, AT4,AT11

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

10.2.60
12.2.01
46.1.02

Optimalisering wieluitrusting op bouwland (IMAG, G. Vermeulen)
Automatisering en optimalisering open teelten (IMAG, R. Zuydam)
Ontwikkeling sensoren voor open teelten (IMAG, C. Werkhoven)
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PROGRAMMA 108

Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water

Programmaleider

Andriesse ir. W. -SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Vaktechnische en organisatorische ondersteuning van instellingen in ontwikkelingslanden op het gebied van land- en wateronderzoek, met name de land- en waterinventarisatie en landevaluatie. Specifiek onderzoek op het gebied van land en
water, gericht op methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen.
Advisering ad hoc, informatievoorziening en training; projectidentificatie, -evaluatie
en -formulering.

Planning

Activiteiten zoals weergegeven in de omschrijving worden voortgezet. Dit geldt met
name de institutionele ondersteuning van bodemkundige instellingen in Tanzania,
Kenya en Mozambique. Voorts is een dergelijk project in voorbereiding ten behoeve
van de Soil Survey in Pakistan. Specifiek onderzoek op het gebied van land en water
zal plaatsvinden in West-Afrika (agro-ecologische karakterisering t.b.v. 'rice-based
farmingsystems'), in Indonesië (modelleren van fysische en chemische processen in
kattekleien), in Egypte (hergebruik vandrainagewater), inde Filippijnen (bodemfysische
karakterisering t.b.v. rijstteelt en toepassing geografische informatiesystemen), in
India (operationeel hydrologisch onderzoek), in Argentinië (analyse van de regionale
waterresources m.b.v. remote sensing)en in Niger (interactie tussen klimaat/hydrologie
en vegetatie/bodemgebruik).

Andere rel.
Programma's

3, 6, 8, 12, 110

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

426
8540
*8544
8546
8548
8552
*8557
8559
8566
8570
*8571
8572
8573
8576
*8577
8578
8579
8580
8581
8582
83704
83706
ARGE3
REMI20
INSA1

FURP II (SC, Smaling)
Backstopping Mozambique soil survey (SC, Smaling)
Kattekleigronden (SC, Andriesse)
Micromorfologisch lab en opleiding India (SC, Kooistra)
Tropenbosonderzoek (SC, Andriesse)
ORSTOM samenwerking Nederland-Frankrijk (SC, Andriesse)
Filippijnen (SC,Van Wijk)
Kenya soil survey project II (SC, Smaling)
National soil service Tanzania II (SC,Van Kekem)
Soil survey Pakistan (SC,Van de Pouw)
WARDA II (SC, Andriesse)
Database tropenbos (SC, Andriesse)
Operational res.proj. for hydrological studies II HISAR India (SC,Roest)
Reuse drainagewater Egypte fase II (SC, Smit)
Kattekleiproject fase II (SC,Van Wijk)
Tropenbos Kameroen (SC, Andriesse)
Mali (SC,Smaling)
Mozambique II (SC, Smaling)
Pakistan soil survey project (SC,Andriesse)
Rice growing environments (SC, Andriesse)
Irrigatie Altiplano in Bolivia (SC, Menenti)
Monitoring Somalia (SC, Menenti)
Modelstudie STD-3 (SC, Menenti)
Modelvergelijking Argentinie-Egypte (SC, Roest)
Hurri Hills, Kenya (SC, Andriesse)
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PROGRAMMA 109

Ontwikkelingssamenwerking bosbouw

Programmaleider

Hillegers, ir. P.J.M. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Aanleiding: binnen het kadervande instituutsbijdrage aan ontwikkelingssamenwerking
steun te verlenen aan bosbouwkundig onderzoek in Indonesië en in Burkina Faso.
Indonesië
Doel: het ontwikkelen van beheersssystemen voor herstel en een duurzaam gebruik
van tropisch regenbos, gebaseerd op plaats-specifieke natuurlijke bostypen en locale
boomsoorten. Praktijkgericht onderzoek naar bosregeneratie, bosherstel en -onderhoud
en duurzame houtpröductie staan hierin centraal. Kennisoverdracht en -uitwisseling
zijn uitgangspunten.
Kader: het programma iseen langlopend samenwerkingsverband tussen de stichting
Tropenbos en het Indonesische Ministerie van Bosbouw, uitgevoerd door 'De Dorschkamp' en de 'Agency for Forestry Research and Development' en de semi-staatsbosbedrijven Inhutani Ien Inhutani II. De eerste fase van het programma omvatte de
periode 1988-1990. In deze periode werd voornamelijk gericht groei en opbrengst
onderzoek, bodemonderzoek en vermeerderingsonderzoek uitgevoerd. In de tweede
fase zullen integratie en praktijktoetsing aandacht krijgen. Tevens is aan het vermeerderingsonderzoek de toepassing van de techniek van de weefselkweek voor
Dipterocarpaceaeen opgestart voor een langlopend programma.
Burkina Faso
Doel: het ontwikkelen van een landelijk zaadcentrum voor inheemse boomsoorten
ten behoeve van een goede kwaliteit zaad voor overheidsinstellingen, projecten en
boeren en het verrichten van hiervoor relevant praktijkgericht onderzoek en voorlichting. Dit project iseen langlopende samenwerking tussen de bosdienst van Burkina
Faso en 'De Dorschkamp', mogelijk gemaakt door de Nederlandse gelden van het
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. In fase I(1987-1991) ligt de nadruk op
institutionalisering; het ontwikkelen van afdelingen voor het oogsten van zaden,
genetische verbetering,fysiologie, kwekerijtechnieken, zaaddistributie envoorlichting.
In de volgende fase zullen stabilisatie en verdieping de belangrijkste doelen zijn
met onder andere autecologisch boomsoortenonderzoek en vermeerderingsonderzoek.

Planning

Het programma zal conform de omschrijving in 1992 worden voortgezet.

Andere rel.
Programma's

14, 15

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
426
426.001
427
447

Tropenbos-programma Kalimanten, Indonesië (IBN, P. Hillegers)
Advies Bosbouw-onderzoek Indonesië (IBN, P. Hillegers)
Ondersteuning SNV-bosbouwprojecten in Sahellanden (IBN, P. Hillegers)
Ondersteuning Centre National de Semences Forestières in Burkina Faso
(IBN, M. de Kam)

158

PROGRAMMA 110

Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden: ontwikkeling
van optimale en duurzame produktiesystemen in de tropen

Programmaleider

Breman, dr. H. & Penning de Vries, dr. F.W.T.- CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel
- op lange termijn: aanontwikkelingslanden ter beschikking stellen van geïntegreerde
en kwantitieve methoden om de produktiesystemen te identificeren die in een
bepaalde streek en onder expliciete sociaal-economische randvoorwaarden kunnen
bestaan, waarbij materiële en immateriële inputs en outputs zodanig kunnen
worden vergeleken dat locale beleidsmakers gefundeerde keuzen voor plattelandsontwikkeling kunnen maken.
- op kortetermijn: het ontwikkelen,testenendemonstreren vandergelijke methoden,
en het implementeren van de systeemanalytische benadering in landbouwkundig
onderzoek bij nationale onderzoeksinstellingen door het opleiden van multidisciplinaire teams.
Achtergrond:
In veel ontwikkelingslanden verschilt de landbouwproblematiek fundamenteel van
die in Nederland. In Nederland wordt duurzaamheid met name ondergraven door
te hoge inzet van produktiemiddelen en te nauwe bouwplannen. In ontwikkelingslanden met lageen/of onzekere neerslag isvaaksprakevannoodgedwongen uitputting
van natuurlijke hulpbronnen: de bevolkingsdichtheid iserte hoog gezien de kwaliteit
van die hulpbronnen, terwijl er nog onvoldoende werkgelegenheid is buiten de
landbouw.
In grote delen van de humide tropen is inzet van produktiemiddelen al wel hoog en
bereikt de landbouw hoge produktieniveau's, tochworden nog aanzienlijke stijgingen
van voedselproduktie vereist, en dat terwijl de produktiemiddelen vaak inefficiënt
worden aangewend. Dientengevolge gaan natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem,
grond- en oppervlaktewater, in omvang of kwaliteit achteruit, en loopt de genetische
diversiteit van landbouwgewassen terug.
Deze ontwikkelingen leiden in de meeste ontwikkelingslanden tot een afnemende
efficiëntie van landbouwkundige produktie, tot voedseltekorten en tot milieudegradatie.
Activiteiten
Er wordt gewerkt aan toepassing van bestaande methoden en aan verdere ontwikkeling daarvan, steeds in samenwerking met (inter)nationale onderzoeksinstellingen.
Integratie van aspecten van plantenteelt, bodemkunde, gewasbescherming, agrometeorologie, en (landbouw)economie zijn voortdurend aan de orde. Drie grote
clusters van activiteiten worden onderscheiden:
- vergroten van doelmatigheid van landbouwkundig onderzoek naar verhoging van
productie, productie-efficiëntie en duurzaamheid, vooral in op rijst gebaseerde
teeltsystemen;
- nutriëntenkringlopen in gemengde landbouw en veeteelt in semi-aride gebieden,
en vaststellen van mogelijkheden om de productie duurzaam te verhogen;
- ontwikkelen en testen van een methode om voor specifieke streken alternatieve
opties te kwantificeren voor een duurzame landbouw- en plattelandsontwikkeling.

Planning

Continuering van kennisoverdracht t.a.vsysteemanalytisch onderzoek, met een verdere
verschuiving van opleiding naar gezamenlijk onderzoek. Curricula voor opleiding
t.a.v systeemanalyse, simulatie, GISen lineaire programmering worden opgezet in
samenwerking tussen enkele instituten.
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Met een reeks publikaties wordt een projectfase afgesproken. In het kader van het
project Duurzame landbouw in de Sahel-Sudanzone wordt veldwerk in Mali m.b.t.
nutriëntenstromen uitgevoerd. Advieswerkzaamheden voor DGISworden voortgezet.
Het project Duurzaam Landbouwgebruik enVoedselvoorziening in ontwikkelingslanden
(DLV) wordt gestart. Het zal ondersteunend zijn voor DLO en LUW projecten; vanuit
verschillende disciplines zal aan methodiekontwikkeling ten behoeve van landbouwkundige ontwikkeling in de tropen gewerkt worden.
Andere rel.
Programma's

48, 50, 108

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

a.

Duurzame plantaardige produktiesystemen

825

Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt, fase 3
(1991-1996) (CABO/IRRI H.F.M, ten Berge)

b.

Duurzame landbouw en veeteelt in semi-aride gebieden

643
756

Adviezen ten behoeve van landbouwontwikkeling in de Derde Wereld
(CABO, H. Breman)
Duurzame landbouw in de Sahel-Soedan-zone (CABO, H. Breman)

c.

Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling

*824

Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
(CABO, H. van Keulen)
Duurzaaamheid landgebruik envoedselproductie indetropen (SC,Andriesse)

480
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PROGRAMMA 112

Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking

Programmaleider

Smit, drs. W. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Ondersteunen van de land-, tuin- en bosbouw en visserij in ontwikkelingslanden en
in landen waarmee economische samenwerking wordt nagestreefd envan het daarop
gerichte beleid van nationale overheden en instellingen, internationale organisaties
Nederlandse overheid en donororganisaties door het verrichten van landbouweconomisch onderzoek, het uitvoeren van missies en het uitvoeren, beheren en
evalueren van projecten.

Planning

Thans reeds bekende projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking zijn:
- onderzoek betreffende laaglandgroenten in Indonesië;
- de produktie, distributie en het gebruik van meststoffen in West Afrika;
- het testen van een pneumatische ureuminjector in de natte rijstvelden in een
aantal ontwikkelingslanden;
- participatie in diverse onderzoeksgroepen zoals die m.b.t. 'duurzaam landgebruik
envoedselproduktie indetropen'en m.b.t.'ReseauNéerlandais't.b.v.de grensstreken
tussen Sahel- en kustlanden in West-Afrika;
- ecologisch landbouwproject in India;
- geïntegreerde uitbouw van visserijsectoren in ontwikkelingslanden (incl. afzet);
Het voornemen bestaat om m.b.t. Oost-Europa onderzoek te verrichten naar de
produktie en afzetstructuur alsbasisvoor een concurrerende en duurzame landbouw.
Dit als een van de projecten in een nader vorm te geven aandacht voor Oost-Europa
in het kader van economische samenwerking.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

5 mensjaar
31501
31502
31503
31505
31506
41507
51501
51502

Project tuinbouw Indonesië (LEI)
IFDC meststoffen onderzoek West-Afrika (LEI)
Ureum-injector project (LEI)
Reseau Néerlandais (LEI)
Landgebruik en voedselvoorziening in de tropen (LEI)
Ecoloigshce landbouw in India (LEI)
Ontwikkelingssamenwerking algemeen (visserij)(LEI)
Produktie ontwikkelingslanden (visserij) (LEI)

161

PROGRAMMA 113

Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen

Programmaleider

Wanders, ir. A.A. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het programma heeft ten doel de ontwikkeling en verantwoorde introductie van
landbouwwerktuigen en mechanisatiesystemen voor met name de kleinschalige
bevolkingslandbouw.
Het onderzoek betreft vooral dierlijke traktie en kleinschalige gemotoriseerde werktuigen voor de grondbewerking, alsmede diverse oogst- en na-oogsttechnieken.
Naast prototype-ontwikkeling en toegepast onderzoek, wordt in belangrijke mate
aandacht geschonken aan de begeleiding van de introductie en lokale fabricage van
bovengenoemde categorieënwerktuigen indetropen.Tevenswordt aandacht besteed
aan rurale planning en voorlichtingsaspecten, en aan de ontwikkeling van faciliteiten
voor adequate training, onderhoud en reparatie.
Het op de tropen georiënteerde landbouwbedrijfsleven wordt ondersteund bij de
ontwikkeling van prototype-werktuigen en bij het opzetten van een lokale fabricage
in ontwikkelingslanden.
Het programma omvat de volgende thema's:
Prototype-ontwikkeling en begeleiding eerste introductie in de tropen:
Insamenwerking met hetbedrijfsleven worden prototype ontwikkelings-en onderzoekactiviteiten geïnitieerd en uitgevoerd m.b.t.diversetypen oogst-en na-oogstwerktuigen
(o.a. dorsers, rijstpellers in Afrika) en grondbewerkingswerktuigen voor dierlijke
tractie en tweewieltrekkers (o.a. in Mali).
Assistentie wordt verleend bij de eerste introductie en aanpassing/verbetering van
deze werktuigen in de tropen.
Technische assistentie bij locale fabricage in de tropen:
Technische assistentie wordt verleend aan het bedrijfsleven in detropen, onder andere
bij de locale facricage van werktuigen en bij de ontwikkeling van een adequate
after-sales-serviceorganisatie (inclusief rurale smeden programma's: Mali enVietnam).
Toegepastlandbouwtechnisch onderzoek in de tropen:
In samenwerking met zusterinstellingen in de tropen, vindt uitvoering van toegepast
onderzoek plaats naar verantwoorde mechanisatiesystemen en kleinschalige werktuigen ten behoeve van de bevolkingslandbouw (o.a. grondbewerkingsonderzoek in
Zambia en Mali).
Aanverwante training, voorlichting en rurale planningsprogramma's:
Dezeaanverwante programma's betreffen het opzetten enbegeleidenvaneen praktijkschool voor instructeurs en voorlichters voor dierlijke tractie, alsmede de verzorging
van de landelijke coördinatie van door diverse donoren uitgevoerde activiteiten op
het vlak van dierlijke tractie (in Zambia).
Daarnaast vervult het IMAG een projectinitiërende en coördinerende rol m.b.t. de
uitvoeringvaneenaantal ruraleontwikkelingsprogramma's inVietnam in samenwerking
met diverse Landbouwinstituten in zowel Vietnam als in Europa (o.a. ontwikkeling
en bevordering van kleinschalige gamalenteelt: EG-project).
Bevordering samenwerking tussenzusterinstellingen (net-working):
Ter bevordering van kennisoverdracht en samenwerking tussen zusterinstellingen in
Europa en de tropen, participeert het IMAG in het ACEMA ('Euro-African Association
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of Agric. Engineering Centers') en in het RNAM ('Regional Network for Agricultural
Machinery').
Planning

Nade positieve externe evaluatie van de door het IMAG inZambia en Mali uitgevoerde
projecten, zullen naar verwachting deze landbouwtechnische programma's in een
nieuw driejarig plan worden voortgezet met deelfinanciering door DGIS. De huidige
personeelsbezetting op deze projecten in de tropen zal hierbij worden gehandhaafd.
Ook de diverse projecten in Vietnam zullen worden gecontinueerd, waaronder een
vervolg/uitbouw fasevandriejaarvan hetdoor de EGmedegefinancieerde programma
op het gebied van aquacultuur.
Deversterking van de vaste staf van de afdeling Development Cooperation kan vanaf
1992eenverder uitbreiding van het aantal projecten mogelijk maken, in het bijzonder
op het vlak van dierlijke tractie en na-oogsttechnieken.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

18.1.51
18.1.52
18.1.53
18.1.55

Landbouwtechnisch onderzoek t.b.v. de tropen en de subtropen (IMAG,
A. Wanders)
Opzetten van ontwikkelingshulpprojecten met instellingen op het gebied
van de landbouwmechanisatie in Vietnam (IMAG, J.T. Brands)
Ontwikkeling van na-oogst werktuigen voor detropen (IMAG,A. Wanders)
Onderzoek, ontwikkeling en coördinatie t.b.v dierlijke trekkracht in
Zambia (IMAG, A. Wanders)
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PROGRAMMA 114

Nutriëntenbelasting grond- en oppervlaktewater

Programmaleider

Rijtema,dr. P.E. -SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het onderzoeksprogramma Nutriëntenbelasting grond-en oppervlaktewater richt zich
primair op de effectiviteit van regelgeving en waterhuishoudkundige situaties op de
belasting van grond- en oppervlaktewater, en niet expliciet (of in mindere mate) op
de mest- en ammoniakproblematiek ten gevolge van mestoverschotten. In het
programma worden regionale en nationale modellen ontwikkeld voor ondersteuning
van het milieubeleid. Hierbij zal vooral aandacht moeten worden geschonken aan
grootschalige schematisering van hydrologische en bodemchemische kenmerken,
bodemgebruiksvormen engebruiksintensiteit. Inverband met de ruimtelijke variabiliteit
ontbreekt voldoende inzicht in de te gebruiken procesparameters. Door het voorkomen van fosfaatverzadigde gronden lijkt terugdringing van de fosfaatbelasting in
het oppervlaktewater niet haalbaar. Aandacht is nodig voor effectenreductie van
stikstofbelasting inoppervlaktewater. Experimenteel onderzoeken lokaal en regionaal
veldonderzoek naar nutriëntenkringlopen in bodem, water en water bodem blijven
noodzakelijk voor het verkrijgen van procesparameters en toetsing van modellen.
Het programma wordt ondersteund vanuit andere programma's voor zover gegegevensverzameling, methodenontwikkeling en modelformuleringen parallel lopen. Wat de
hydrologische beschrijving betreft, iser vooral ondersteuning uit programma 6-SC.
Wat betreft procesformuleringen en toetsing van regionale modellen is er een
nauwe complementaire relatie met programma 187.

Planning

Voortzetting vandeevaluatie entoetsing van regeionale modellen voor de berekening
van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater. Voortzetting van de
analyse van de effecten van overheidsmaatregelen ter vermindering van de milieubelasting en optimalisatie van landbouwkundige regionale ontwikkeling onder
milieurestricties.
Verbetering en invulling van de noodzakelijke data setsten behoeve van toekomstige
nationale en regionale milieueffect-studies.

Andere rel.
Programma's

4, 5, 6, 187

Indicatie
Omvang

25 mensjaar

Projecten

451
463
3681
5803
7101
7131
7163
7170
7211
7217
7247
13501
REMI10
*REMI11
REMI14

Verfijning N-advies (SC,Wopereis)
Nutrientenhuishouding natuurterreinen (SC, Kros)
Nitraatuitspoeling Utrecht (SC, De Groot)
Nutrientenbelasting midden Brabant (SC, Roest)
Regionaal nitraat uitspoelingsmodel (SC, Breeuwsma)
Inventarisatie P-verzadigde gronden (SC, Breeuwsma)
Vermindering P-uitspoeling landbouwgronden SC, Schoumans)
Nutriëntenbelasting veenweidegebieden (SC, Roest)
Evaluatie effecten bemestingsmaatregelen (SC, Roest)
Kwantificering nitraatuitspoeling (SC, Roest)
Kalium, Natrium en chloride (SC, Steenvoorden)
Nutrientenhuishouding proefsloten (SC, Drent)
Schuitenbeek-N (SC, Roest)
Gelineariseerde systemen (SC, Groenendyk)
Relatie fosfaatverz.oppervlaktewater (SC, Groenendyk)
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REMI15 Update WATBAL (SC, Groenendyk)
REMI17 Verblijftijd spreiding ANIMO model (SC, Kroes)
REMI19 Beerze en Reusei II (SC, Groenendyk)
REMI23-28 Nationale Nutrinten Studie (NNS) (SC, Roest)
REMI29 Update SWACR (SC, Groenendyk)
REMI30 Koppeling modellen X-windows (SC, Groenendyk)
REWA6 Modellering verblijftijden op regionale schaal (SC)
BONA13 Evaluatie fosfaatbemstingsbeleid (SC, Schoumans)
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PROGRAMMA 115

Ruimtelijke planvorming

Programmaleider

Jansen, ir. J.M.L. - SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het programma ruimtelijke planvorming kent een extern en een intern gerichte
doelstelling.
De externe doelstelling is gericht op methodiekontwikkeling t.b.v. de oplossing van
actuele gebiedsgebonden ruimtelijke planningsproblemen op regionaal niveau. Ook
de relatie met andereveldenvanregeionale planvorming,zoalswater- en milieubeheer,
vormt een aandachtspunt in het onderzoek.
De intern gerichte doelstelling vloeit direct voort uit de oprichting van het SCen
heeft betrekking op de integratie van kennis vanuit de diverse disciplines, die zich
bezighouden met onderzoek van het landelijk gebied.
Het programma kent de volgende onderzoekslijnen:
- Regionaal planvormend onderzoek . Deze onderzoekslijn speelt in op de in de
landelijke nota's genoemde gebiedsproblematiek. Het accent ligt op de ontwikkeling
van ruimtelijke scenario's en concepten en het optimaliseren en evalueren van
oplossingsgrichtingen.
- Opplanvorming gericht thematisch onderzoek Ditonderzoek speelt inop de behoefte
aan specialistische kennis. In dit onderzoek wordt vanuit één of een beperkt aantal
invalshoeken, via conceptvorming en concepttoetsing gezocht naar oplossingen
voor ruimtelijke problemen.
- Afstemming van planvormingsmethoden Dit onderzoek is gericht op de integratie
of afstemming van planvormingsmethoden voor verschillende toepassingsgebieden
(bijvoorbeeld landinrichting en landschapsbouw).
- Theoretische verkenningen Dit onderzoek richt zich op ondersteuning en verdieping
van bovengenoemde lijnen.
Het onderzoek in dit programma steunt mede op data en methodieken die verkregen
worden inde programma's 7-SC,8-SCen 13-SC.Eenmeer actievevorm van afstemming
(onderzoekthema's, gebieden, methoden) vindt plaats met de programma's 6-SC,
9-SC, 10-LEI en 23-SC.

Planning

Andere rel.
Programma's

In de startfase isveel aandacht gegeven aan de interne doelstelling, om de betrokken
disciplines een basis te bieden m.b.t. het gehanteerde begrippenkader, de oriëntatie
opdoelgroepen,endeonderzoeksbenadering en-methodiek. Dit zal nog voortdurende
aandacht vragen.
M.b.t. de externe doelstelling zal aansluiting worden gezocht bij vragen die voortkomen uit beleidsnota's (VINEX, NBP,Structuurnota Landbouw, Visie Landschap,
Structuurschema LNO,Beleidsnota Landinrichting en Beleidsnota OR).Concrete projecten
zullen in overleg met de doelgroepen worden geformuleerd. Op dit moment is
onderzoek gepland naar: de ontwikkeling van landbouw en natuur in veenweidegebieden (op regionaal niveau en bedrijfsniveau), toekomstverkenningen naar de
ruimtelijke implicaties van de ontwikkeling van de landbouw en bedrijfssystemen,
de mogelijkheden voor recreatieve nevenactiviteiten op agrarische bedrijven en de
problematiek van stadsuitbreidingen in gebieden met ruimteclaims voor tuinbouw
en recreatie.
Erzalaansluiting worden gezocht met internationale activiteiten indit onderzoeksveld.
Dit zal vooralsnog beperkt blijven tot het opbouwen van internationale contacten
op dit terrein.

6, 7, 8, 9, 10, 13, 23
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Indicatie
Omvang
Projecten

10 mensjaar
*406
408
*420
469
478
7252
7228
LAPL3
LAPL11
VBE2
VBE7
PLVV3
*PLVV6
*PLVV7
ECON4

Landschapsecologie en landschapsplanning (SC, Harms)
Planningcriteria windmolens in het landschap (SC,Schone)
Landinrichting en landschapsbouw II (SC,Van de Toorn)
Toek.verkenning landbouw en bedrijfssystemen (SC,Van Eek)
Veenweidegebieden (SC,Te Boekhorst)
GIS-modellen en scenariostudies NBP (SC, Harms)
Landschap in de overgang (SC, Farjon)
HELP-Landschap (SC, Dijkstra)
Visie landschapsbouw (SC,Te Boekhorst)
Beleidsopties landb./natuur veenweidegebieden (SC,Van Eek)
Voorbereiding CIGRworkshop (SC,Jansen)
Kansrijke regio's nevenact. (SC, De Haas)
Ontwikkelingen ruimtelijke planvorming (SC, De Haas)
Evaluatie planvormingsmethoden (SC, De Haas)
Toekomstverkenning ruimtegebruik (SC, Veeneklaas)
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PROGRAMMA 116

Gemeentelijke groenzorg en stedelijk groen

Programmaleider

Augustijn-van Buren, mw.ir. A. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het vraagstuk van het stedelijk groenbeheer is een kwestie van zoeken naar een
evenwicht tussen kosten van aanleg en onderhoud, en functievervulling (betekenis,
gebruik, beleving). Het verband tussen deze twee aspecten wordt bepaald door het
ontwerp, de inrichting en de totale groenstructuur van een stad. Ook de relatie met
het platteland is een factor. Er isdus sprake van een micro-, meso en macro-niveau.
Besloten ishet onderzoek naar bovengenoemde relatieste starten op het meso-niveau.
Ervaring daarmee opgedaan, kan sturing geven aan de te bestuderen elementen op
micro-niveau en de context op macro-niveau. Als startcase op meso-niveau is gekozen
voor beheer en herinrichting van (oude) parken. Parken staan in het middelpunt
van de belangstelling, deels a.g.v. de slechte kwaliteit van het bomenbestand, deels
ook vanwege de vraag over het gebruik, de functie die ze thans vervullen en zouden
gaan kunnen vervullen. Het onderzoek heeft tot doel criteria voor ontwerp en herinrichting en een integrale planmethodiek voor planning van het beheer op middellangetermijn aante dragen. Dezesystematiek wordt ook ontwikkeld voor herinrichting
en beheer openluchtrecreatieterreinen.

Planning
Andere rel.
Programma's

11, 17, 23, 104, 115

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
x3086
x3091
x3070
x3073
xxxxx

Ecologisch beheer in de stad (IBN,A. Koster)
Ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling (IBN,S.Tjallingii)
Stadsparkbomen (IBN,A. Augustijn)
Beheer en organisatie (IBN,A. Augustijn)
Ecologische planvorming stedelijk groen (IBN, M. Claringbould)
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PROGRAMMA 119

Bosbegrazing

Programmaleider

Veen dr. J.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het programma Bosbegrazing heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de effecten van
begrazing door grote herbivoren in bosachtige gebieden. De kern van het programma
wordt gevormd door het zgn. 'groot begrazingsexperiment', een onderzoek naar de
relaties tussen een vijftal grote herbivoren (paard, rund, edelhert, ree en wild zwijn)
en hun omgeving in een bos-heide gebied op de Veluwe. De centrale beleidsvraag
bij dit experiment luidt: 'Kunnen herbivoren en zo ja in welke dichtheden, een
gedifferentieerd bos-heide gebied in stand houden?' Teneinde deze vraag te beantwoorden zullen de verschillende soorten herbivoren in compartimenten met 1soort
per compartiment, in een stalsituatie en in een situatie met geïntegreerde begrazing
(edelhert, ree en wild zwijn) worden bestudeerd. In de compartimenten worden per
soort gegevens over de voedselopname verzameld. Daarnaast worden de effecten
op vegetatie en bodem gemeten. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een
simulatiemodel dat de effecten van geïntegreerde begrazing in te beheren gebieden
moet kunnen voorspellen. Het te verrichten onderzoek aan geïntegreerde begrazing
dient enerzijds ter validering van het model; anderzijds dient het gegevens te leveren
over het functioneren van populaties herbivoren in een natuurlijke situatfe (conditie
in relatie tot de omgeving, interacties tussen soorten, populatiegenetica). Een project
met de bever in de Biesbosch betreft begeleidend onderzoek bij een herintroductieexperiment. Ook hier gaat het primair om de invloed van een relatief grote herbivoor
op zijn omgeving (moerasbos) en om de mogelijkheden van de betreffende diersoort om een levensvatbare populatie op te bouwen.

Planning

Voortzetting programma met experimenten in de compartimenten met een soort
herbivoor. Voortzetting telemetrisch onderzoek in het kader van geïntegreerde
begrazing. Verdere modelontwikkeling.

Andere rel.
Programma's

14, 22, 120

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
304
304xxxx

Nationaal bosbegrazingsproject (IBN,J.Veen)
Zoölogische en vegetatiekundige aspecten van herbivorie (IBN, G.W.T.A.
Groot Bruinderink)
3040001 Onderzoek naar de genetische structuur van edelhert en wild zwijn (IBN,
M.H. den Boer)
3044002 Conditie-indicatoren en conditie van edelhert, ree en wild zwijn (IBN,
G.W.T.A. Groot Bruinderink)
3034
Simulatievan bosontwikkeling o.i.v. begrazing (IBN/SC/LUW,G.M.J. Mohren)
7194
Bosbegrazingsproject (SC, Kemmers)
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32008
BBN8
INWA1
BONA11
LAEC7
HIGE10

Economie van milieu en natuur (SC,Veeneklaas)
Natuurontwikkeling wetlands (beekdalen) (SC, Kemmers)
Optimalisering regionaal waterbeheer (SC, Steenvoorden)
Toepassing SMART op nationale schaal (SC, Kros)
NBP-2 natuurontwikkeling (SC, Klijn)
Historische ecologie (SC, Vervloet)
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PROGRAMMA 121

Natuurgerichte normstelling voor stoffen

Programmaleider

Douben, dr.ir. P.E.T.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Voor het voortbestaan en het beheer van ecosystemen en de daarin voorkomende
planten en dieren zal aan bepaalde kwaliteitseisen voor bodem, water en lucht
moeten worden voldaan. Contaminanten beïnvloeden echter ecologische processen
en organismen in natuurgebieden. Omdat het algemeen beschermingsniveau
gericht op het milieu niet voldoende isvoor natuurgebieden, dient een bijzonder
beschermingsniveau te worden geformuleerd. Dit betekent dat normen voor stoffen
(zware metalen en organische microverontreinigingen) ontwikkeld dienen te worden
in relatie tot voor het natuurbehoud prioritaire soorten, levensgemeenschappen en
ecosystemen.Deactiviteiten indit programma worden gekenmerkt door een combinatie
van laboratorium- en veldstudies. Deze laatsten worden toegespitst op de natuurwaarden in de uiterwaarden.
In het rivierengebied belemmeren door het water aangevoerde contaminanten de
levenskansen van de daar aanwezige soorten. Een ecotoxicologische benadering
resulterend in een rekenmodel zal inzicht moeten geven in welke mate deze kansen
inderdaad bedreigd worden en in hoeverre terugdringing van de verontreinigingen
succes zal opleveren.
Teneinde verschillen in adsorptie, desorptie en biologische beschikbaarheid te onderbouwen wordt onderzoek verricht aan diverse bodemtypen.
Begonnen zal worden met het vaststellen van transportstromen van stoffen tussen
verschillende compartimenten (water, bodem) om uitspraken te kunnen doen over de
verspreiding van deze stoffen. Het bepalen van effecten zal worden uitgebreid en
no-effect levels zullen worden berekend. De selectie van soorten organismen wordt
beïnvloed door het voorkomen in natuurgebieden, hun onderlinge samenhang en
de mogelijkheid tot het uitvoerenvanexperimenteel onderzoek. Tevenswordt rekening
gehouden met de prioritaire soorten zoals genoemd in het Natuurbeleidsplan. Het
model zaltevens moeten aangevenwelke reducties inconcentratiesvan verontreinigende
stoffen gerealiseerd moeten worden om de onderzochte soorten levenskansen te
bieden. In het programma worden verschillende deskundigheden (ecotoxicologie,
aquatische ecologie, bodemecologie, plantenecologie, dierecologie) bijeengebracht.
Parallel aan het genereren van nieuwe gegevens wordt een bureaustudie uitgevoerd
naar de mogelijkheden van ecosysteemherstel.
Samenvattend richt het programma zich op het ontwikkelen van een systeem van
normen voor de bijzondere milieukwaliteit, hetgeen wordt toegespitst op normering
voor PAK's in uiterwaarden. De conclusies voor PAK's in uiterwaarden dienen echter
extrapoleerbaar te zijn naar andere milieutypen.
Nationaal vindt samenwerking plaats, o.a. in het kader het NBP,Staring Centrum,
RIVMen LUW.Internationale samenwerking vindt plaats met eenaantal zusterinstituten
van het IBN in Europa.

Planning

Erzaleen keuzeworden gemaakt voor een modelstof uit de groep vande polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK's). In het veldwerk zal worden onderzocht welke
verschillen in concentraties optreden in organismen in de loop van de tijd en in de
bodem in de tijd zowel als in de ruimte. Het laboratoriumwerk zal gericht worden
op het opzetten van een groep zich voortplantende spitsmuizen. Hieraan zal onderzoek naar deeffecten van PAK'sopdevoortplanting worden verricht. Bij regenwormen
worden de ei-afzet en de inductie of remming van relevante enzymen bestudeerd.
Bij geselecteerde arthropoden wordt de invloed van PAK's op de ontwikkeling van
eieren en nymfen onderzocht. Bij deze twee groepen vertebraten worden de lichaamconcentraties van de modelstof gemeten teneinde doorgifte in de voedselketen te
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kunnen kwantificeren. Een bureaustudie zal een zogenaamd ecologisch profiel voor
geselecteerde stoffen in voor Nederland representatieve ecosystemen opleveren.
Andere rel.
Programma's

1,4, 5, 6, 19, 120, 147

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
363
Effecten van stoffen op ecosystemen (IBN, RET. Douben)
3635002 Ecosysteemherstel van chemisch belaste gebieden (IBN, P.E.T. Douben)
380
Onderzoek van invloed van PAK's op landarthropoden van uiterwaarden
(IBN, C. van der Kraan)
000
De rol van de vegetatie in de biologische beschikbaarheid van PAK's (IBN)
000
Effecten van PAK's op evertebraten (regenwormen) (IBN)
000
Effecten van PAK's op evertebraten (arthropoden) (IBN)
000
Effecten van PAK's op kleine zoogdieren (IBN)
000
Voedselstrategie en blootstelling aan PAK's (IBN)
000
Scenariostudies voor effecten van beperkt persistente xenobiotica (IBN)
000
Modelleren van stofstromen van PAK's in ecosystemen(IBN/SC)
000
Lotgevallen en transport van PAK's in het abiotisch milieu (SC)
MICH4
Natuurgerichte normstelling (SC, Harmsen)
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PROGRAMMA 122

Klimaatverandering, landbouw en natuur

Programmaleider

Wolff, prof.dr. W.J. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De afgelopen jaren isaangetoond dat de concentraties van verschillende sporegassen
(o.a. C0 2 , CH4, N 2 0 en CFK's) in de atmosfeer toenemen. Gezien de fysische eigenschappen van deze gassen is een effect op de stralingsbalans van de aarde een
onontkoombare consequentie. Simulatiemodellen van het wereldklimaat (Global
Circulation Models - GCM's) voorspellen op basis daarvan een wereldwijde toename
van de gemiddelde temperatuur ge.paard met andere veranderingen in het klimaat.
Eendergelijke temperatuurverandering zal ook effecten op desnelheid vanzeespiegelstijging hebben. Naastde klimaatveranderingen moet ook rekeningworden gehouden
met afbraak van de stratosferische ozonlaag, waardoor de hoeveelheid schadelijke
ultraviolette straling zal toenemen. Wanneer bovenbedoelde ontwikkelingen zich
voordoen, zal dat zeer ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de menselijke
samenleving en de overige biosfeer. Gezien de omvang van het eventuele probleem
is het echter zeer onverstandig te wachten met maatregelen totdat de problemen
zich werkelijk voordoen. Wereldwijd dient daarom het onderzoek te komen tot een
zo goed mogelijke voorspelling van de te verwachten klimaatveranderingen, tot een
analyse van de daardoor optredende effecten en tot het aangeven van eventueel
noodzakelijk geachte tegenmaatregelen. Het Nederlands Additioneel Programma
Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering beoogt het evalueren van
klimaatveranderingen als gevolg van mondiale luchtverontreiniging, met name door
stoffen die de energiebalans van de aarde beïnvloeden. Het Additioneel Programma
heeft tot doel:
1. Het onderzoeken en beschrijven van de processen die een rol spelen bij verandering
van het klimaat en daardoor het zeeniveau onder invloed van mondiale luchtverontreiniging;
2. Het identificeren en kwantificeren van de oorzaken van de veranderingen in het
klimaatsysteem, met name de emissie van sporegassen;
3. Het aangeven van de consequenties van klimaatverandering op waterhuishouding,
kustbeheer, volksgezondheid, landbouw, natuur en sociaal-economische zaken;
4. Het ontwikkelen van criteria en het stellen van normen voor de beoordeling van
effecten van klimaatverandering en de noodzaak van tegenmaatregelen;
5. Het aangeven van duurzame oplossingen.
De Dienst Landbouwkundig Onderzoek participeert in het Nederlands Additionele
Programma middels een DLO-programma Klimaatverandering, landbouw en natuur
dat zich bezig houdt met onderzoek dat in de eerste plaats isgericht op de beleidsterreinen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Planning

Andere rel.
Programma's

In het DLO-programma zal vooral aandacht worden besteed aan onderzoek naar de
effecten van klimaatverandering op landbouw, bos en natuur.
Onderzoekprojecten richten zich op de effecten van temperatuurverhoging en andere
klimaatparameters op landbouw, bosbouw en natuurbeheer en op de effecten van
zeespiegelstijging op levensgemeenschappen van de kust. Het nationale onderzoekprogramma kwam slechts traag op gang. In het najaar van 1991 waren nog niet alle
goedgekeurde projecten omgezet in contracten met de onderzoekinstituten. Naar
verwachting zal dit begin 1992 het geval zijn. Het DLO-programma zal dan nader
worden vormgegeven. Meer aandacht zal worden gegeven aan het zoeken naar
duurzame oplossingen.

19, 24, 30
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Indicatie
Omvang
Projecten

20 mensjaar
De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
*1510004 Kwelders en zeespiegelstijging (IBN, K.S. Dijkema)
2775001 Biologischeeffecten vanbodemdaling openrondAmeland (IBN,N.Dankers)
*3335006 Het effect van klimaatveranderingen op trekvogelsystemen langs de Oostatlantische vliegroute (IBN, N. Dankers)
Geografische dynamica van soortsarealen (IBN, R. Hengeveld)
*362
Invloed klimaatverandering/C02-gehalte op bos (IBN, G.M.J. Mohren)
3009
Invloed van klimatologische factoren op insectenplagen (IBN, P.Grijpma)
3012
Invloed klimaatverandering (droogte)/N-depositie op waterbalans van
3032
bomen (IBN, P.W. Evers)
De verdeling van koolstof over plant- en bodem (IB, A. Gorissen)
*418
Lachgasemissie vanuit produktiegrasland (IB, W.J. Corré)
1018
EOS(SC, Menenti)
7190
Hapex Spanje (SC, Kabat)
*7221
Hapex Sahel (SC, Kabat)
*7223
Effecten klimaatverandering (SC, Stuyt)
7236
Hydra-Camar (SC, Kabat)
7250
Analyse regionaal waterbeheer Mendoza (SC, Menenti)
*10035
Gewasproductiepotentieel onder verschillende klimaat- en landgebruikLEM14
scenario's (SC,Van Diepen)
Invloed veranderend klimaat en landgebruik op waterafvoer van de Rijn
LEM15
(SC,Van Diepen)
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PROGRAMMA 124

Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting
(voederkwaliteit van gras)

Programmaleider

Meer, ir. H.G. van der - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel van dit programma iste onderzoeken in welke mate de voederkwaliteit van vers
en geconserveerd gras, met name de opname en stikstofbenutting door het dier,
door veredeling,teeltmaatregelen, bewerking,conservering en bijvoedering beïnvloed
en verbeterd kan worden.
Gras is in veel opzichten een belangrijk en aantrekkelijk gewas. Het produceert
goedkoop veevoer, isaangepast aan een breed scala van omstandigheden, beschermt
de bodem, vergt weinig gewasbeschermingsmiddelen, heeft gunstige effecten in
vruchtwisselingen en heeft een belangrijke functie voor dierlijk welzijn (weidegang),
natuur en landschap.Toch ishet aandeel vanversen geconserveerd gras in de voeding
van melkvee na 1950 geleidelijk gedaald. De laatste jaren is er zelfs een ruwvoederoverschot terwijl dat jaarlijks 4,5 miljoen ton geïmporteerde mengvoeders wordt
gebruikt, waarmee grote hoeveelheden nutriënten de landbouw binnenkomen en
bijdragen aan de mestproblematiek. De voornaamste oorzaak van de afname van
het aandeel gras in de voeding van melkvee is de te lage en onregelmatige opname
voor het bereikenvaneen hoog produktieniveau. Daarnaastvergt deslechte benutting
van graseiwit door het vee aandacht in verband met de stikstofverliezen die hiermee samengaan. Beide aspecten van devoederkwaliteit van gras vergen een brede
aanpak in het onderzoek.
Het onderzoek wordt in drie op elkaar afgestemde clusters uitgevoerd:
1. Samenstelling van gras onder invloed van genotype, groeiomstandigheden en
teeltmaatregelen eneffecten daarvan op opname enstikstofbenutting door het dier.
2. Effecten van bewerking,ontsluiting enconservering op devoederkwaliteit vangras.
3. Dierfysiologisch en veevoedkundig onderzoek gericht op identificatie van factoren
die de voederopname en stikstofbenutting bepalen.

Planning

Onderzoek naar effecten van stikstofbemesting, maaifrequentie, genotype en seizoen
op de samenstelling van de verteerbare droge stof in gras wordt voortgezet (CABO,
CPRO, IVVO). Het CPRO zoekt naar verschillen in celwandverteerbaarheid bij rassen
van Engels raaigras.
Onderzoek naar de effecten van de ontwikkeling (morfologisch, histologisch en
anatomisch) van maisengrasopdeverteerbaarheid wordt voortgezet (LUW Landbouwplantenteelt en Graslandkunde).
Het ATOonderzoekt de relatie tussen de samenstelling van celwanden en de afbraak
door anaërobe schimmels. Op het IVVO wordt onderzoek naar het effect van stikstofbemesting op de voederwaarde, opname, stikstofbenutting, pensfermentatie en
afbraakkarakteristieken vanversgrasvoortgezet. Erzalgestart worden met onderzoek
naar effecten van de grassamenstelling op de samenstelling van en stikstofverliezen
uit mest en urine (CABO, IVVO).
Het IMAG bestudeert de mogelijkheden van optimalisatie van de voederwinning.
Naast experimenteel onderzoek wordt begonnen met de ontwikkeling van een model
voor de beschrijving van het effect van techniek op de velddroging van gras. Er
wordt gestart met onderzoek naar de mogelijkheid van een gestuurde toediening
van additieven bij het inkuilen. Voorts zal, als de ontwikkeling van een prototype
van de mattingmachine hiertoe de mogelijkheden biedt, worden begonnen met
bestudering van het effect op voerkwaliteit en -opname (samen met IVVO).
Erzaleen literatuuronderzoek naar detechnische mogelijkheden van het fractioneren
van gras worden uitgevoerd.
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Onderzoek naar de rol van geïdentificeerde stikstofhoudende fermentatie-produkten
in grassilages bij de voeropname zal worden voortgezet met hamels op het INRATheix (IVVO, LUW Fysiologie van Mens en Dier, INRA).
Andere rel.
Programma's

73, 140, VZ1, VZ4, VZ5

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

a.

Effecten van genotype, groei-omstandigheden en teeltmaatregelen op de
samenstelling van gras

*778

Aard en afbreekbaarheid van stikstofverbindingen en koolhydraten in
gras (CABO, L.W. van Broekhoven)
06.1.1.1 Exploratie en exploitatie van genetische verschillen voor voederkwaliteit
bij grassen (CPRO, H. Marvin)
xxx
Fysiologie van Gramineeën in relatie tot produktie en voederwaarde
(LUW-Landbouwplantenteelt en Graslandkunde)
xxx
Onderzoek naar de opbouw en vertering van celwanden in gras (LUWLandbouwplantenteelt en Graslandkunde/CPRO)
05.1.0.0 Verteerbaarheid en eiwitgehalten van grassoorten en rassen (CPRO)
219.1
Invloed botanische samenstelling op de voederwaardevoorspelling van
gras (IWO, A. Steg)
*446.2
Suikergehalten in gras en de gevolgen voor de rantsoensamenstelling
(IVVO, S.F. Spoelstra)
xxx
Ontwerp van eenvoorspellend model voor de produktiviteit, spruitvorming
en voederwaarde van gras (LUW-Landbouwplantenteelt en Graslandkunde)
*792
Effecten van de chemische samenstelling van gras op de voederopname
en stikstofbenutting door melkvee (CABO,J.J.M.H. Ketelaars)
797
Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op produktie en samenstelling van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting op
melkveebedrijven (CABO,J.J.M.H. Ketelaars)
b.

Effecten van bewerking, ontsluiting en conservering

*446.1

Effect van grasbewerkingstechnieken op deconservering en op de opname,
verteerbaarheid en benutting van de silage (IWO, S.F. Spoelstra)
De invloed van stikstofcomponenten op de opname van grassilage bij
schapen en melkkoeien (IWO/LUW-Fysiologievan Mensen Dier/INRA-Theix;
A.M. van Vuuren)
Afbraak van grascelwanden door micro-organismen of enzymen in relatie
tot fysisch-chemische eigenschappen van deze celwanden (ATO)
Onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe bewerkingsprincipes en
-systemen bij de oogst en conservering van ruwvoer (IMAG, A.H. Bosma)

*436

xxx
16.4.62

c.

Regulering van opname en stikstofbenutting in het dier

257

Effecten van stikstofgift op grasland, in combinatie met de drogestofopbrengst per hectare, op voederwaarde en voeropname van gras en op
destikstofbenutting uit grasbij hoogproduktieve melkkoeien (IWO, H.Valk)
Fysische en chemostatische regulatie van de opname van vers gras door
melkkoeien (IWO, A.M. van Vuuren)

435
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PROGRAMMA 128

Kwaliteit van het produkt

Programmaleider

Meijaard ir. D. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van kwaliteit en afstemming op eisen
van afnemers en gebruikers ter versterking van de rentabiliteit en concurrentiepositie
van de Nederlandse land- en tuinbouw en visserij. Daarnaast heeft het onderzoek
ten doel om de praktische mogelijkheden van kwaliteitsbeoordeling, (onder meer
door vaststelling en bepaling van aan produkt waarneembare kwaliteitskenmerken)
en indeling in economisch relevante kwaliteitsklassen te verruimen.

Planning

Thans reeds aan te geven projecten zijn:
- onderzoek naar kwaliteit en prijsvorming bij groentegewassen;
- onderzoek naar inkoopgedrag opveilingniveau vanuit het perspectief van kwaliteit.

Andere rel.
Programma's

91, AT11

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

40701

Kwaliteit-prijsverhouding eetbare tuinbouwprodukten (LEI)
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PROGRAMMA 129

Economische evaluatie van de emissie- en milieuproblematiek

Programmaleider

Blom, drs. J.C. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Ondersteuning van het emissie- en milieubeleid van overheid en georganiseerd
bedrijfsleven op nationaal, regionaal en sectoraal niveau en van het bedrijfsbeleid
van individuele bedrijven in verband met het opvangen van milieubeschermende
regelgeving door onderzoek gericht op (modelmatige) kwantificering van milieubelastende factoren, identificatie en economische evaluatie van emissiebeperkende
maatregelen en door onderzoek naar economisch verantwoord en duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Het pogramma is breed van aanpak. Het omvat de economische evaluatie van de
heleemissie-en milieuproblematiek in land- entuinbouw, vaak uitgevoerd inscenariostudies. Een deelprogramma omvat de economische aspecten van de mest- en
ammoniakemissieproblematiek.
Hoofdlijnen van het programma zijn:
- uitbouw van het stofstromenmodel naar andere stoffen (P, K, zware metalen,
bestrijdingsmiddelen, methaan e.d.);
- het actualiseren, aanpassen en afstemmen van nationale, regionale en bedrijfsmodellen voor voortgaande en meer geïntegreerde kwantitatieve ondersteuning van
beleidsvoorbereiding en-evaluatie op het gebiedvan emissie-en milieuproblematiek
door overheid, organisaties en individuele ondernemer. Daarbij zal in het bijzonder
aandacht besteed (blijven) worden aan de iteratieve (re)acties van de diverse
factoren en de economische en structurele gevolgen op de onderscheiden niveau's.
De effecten van emissie- en milieumaatregelen zullen ook in samenhang met
andere ontwikkelingen ten aanzien van welzijnseisen, markt- en prijsbeleid en
technologiën bepaald (moeten) worden;
- onderzoek naar de energie-aspecten in de tuinbouw;
- onderzoek naar bodemgezondheidsaspecten in de akkerbouw.
Het onderzoek wordt ten dele in eigen beheer en ten dele samen met proefstations
en andere DLO-instituten uitgevoerd.

Planning

Gewerkt zal worden aan een actualisering van de gekoppelde mest- en ammoniakmodellen en het gebruik van deze modellen voor het doorrekenen van diverse
beleidsscenario's t.b.v. beleidsinstanties en ondernemers. Het stofstromenmodel
wordt uitgebreid (met P,K, zware metalen, bestrijdingsmiddelen, nitraat e.d.).
Op melkveehouderijbedrijven wordt het bedrijfsvergelijkend onderzoek naar nieuwe
methoden van mineralen-management voortgezet. Hetzelfde geldt voor het project
geïntegreerde bedrijfsvoering op akkerbouwbedrijven.
In de tuinbouw worden de volgende projecten uitgevoerd:
- onderzoek naar toekomstige energiebehoefte en -voorziening in de glastuinbouw;
- monitoring en analyse van het energieverbruik in de glastuinbouw;
- documentatie, simulatie en evaluatie van gesloten bedrijfssystemen;
- perspectieven van de glastuinbouw bij een sterk verminderde milieubelasting;
- perspectieven van de teelt van groenten zonder chemische ziektebestrijding
(marktonderzoek);
- economische aspecten van een milieuvriendelijker fruitteelt;
- economische perspectieven van biologische landbouwmethoden in de vollegrondsgroenteteelt;
- verandering in de milieubelasting en de economische consequenties in de bloembollenteelt in Noord-Holland.
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In de visserij gaat het om de volgende projecten:
- economische effecten van maatregelen binnen 'coastal management'
- economische effecten van visserijbeperking op grond van natuurbescherming.
Andere rel.
Programma's

48, 79, 88, 90, 93, 114, 140, 150, 151, AT4, AT5, VZ4, VZ15, VZ19

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

10901
30901
30901
30902
30902
30904
30905
30609
30907
30908
30909
40901
40909
40904
40906
40907

Concurrentie positie van de varkenshouderij (LEI)
Stofstromen in landbouw en milieu (LEI)
Stofstromen in de melkveehouderij op de zandgronden (LEI)
Mestproblematiek (LEI)
Mestwet; bedrijfseconomische aspecten (LEI)
Economische verkenning ammoniakemissie (LEI)
Nieuwe methoden van mineralen management op melkvee-bedrijven (LEI)
Alternatieve landbouw (LEI)
Economische evaluatie geïntegreerde akkerbouw (LEI)
Econmisch perspectief geïntegreerde en biologische akkerbouw (LEI)
Ontwikkeling bodemgezondheid op akkerbouwbedrijven (LEI)
Energiebeh. voorzieningen glastuinbouw (LEI)
Monitoring energie glastuinbouw (LEI)
Dekkingsgraden toepassing restwarmte (LEI)
Economische aspecten milieuvriendelijke fruitteelt (LEI)
Perspectieven milieubelasting (tuinbouw) (LEI)
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PROGRAMMA 130

Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangsmateriaal

Programmaleider

Neut, mw.mr.ir. A. van der - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Voor het herkennen en erkennen van een ras als aparte eenheid binnen een cultuurgewas, zijn goede normen en criteria voor onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid noodzakelijk. Nieuwe ontwikkelingen in de plantenveredeling,
wijzigende wetgeving en verkorting/vereenvoudiging van het praktijkonderzoek
staan hierbij centraal. Snelle en betrouwbare her- en erkenning van zaden en ander
plantaardig uitgangsmateriaal is nodig voor het efficient uitvoeren van inspecties en
keuringen. Uitzaai en keuring te velde of in de kas kan hiermee geheel of gedeeltelijk
achterwege worden gelaten.
Introductie en toepasbaar maken van fysische technieken voor het rassenonderzoek
en de keuring van plantaardig uitgangsmateriaal, het komen tot hanteerbare cultivarclassificaties, onderzoeksmethoden voor genetisch gemodificeerde rassen en rassen
die via methoden van weefselkweek zijn verkregen, zijn de essentie van de projecten
die in dit programma zijn ondergebracht. Binnen het programma wordt gewerkt aan:
- de ontwikkeling van efficiënte bewaarmethoden van in vitro-materiaal van vegetatief vermeerderde gewassen;
- het ontwikkelen van snelle, betrouwbare (identificatie-)methoden en technieken
voor het registratie- en kwekersrechtonderzoek in de praktijk door het toepasbaar
maken van methoden als DNA- en eiwitelektroforese, HPLC, beeldanalyse en
kleurenmeter;
- verkorten van het rassenonderzoek door het ontwikkelen van onderzoekmethoden
onder geconditioneerde omstandigheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van
jeugdkenmerken;
- onderzoek naar de gevolgen van somaklonale variatie en epigenetische effecten
bij in vitro vermeerdering en bewaring van rassen door middel van eiwit- en DNAanalyses en door vergelijkende morfologie;
- de ontwikkeling van taxonomische methoden in relatie tot het begrip ras, gezien
in het licht van biotechnologische veredelingsmethoden (transgene rassen) en
wijzigende wetgeving.
Bij de methoden en technieken, en het achtergrondsonderzoek die in dit onderzoeksprogramma worden ontwikkeld en uitgevoerd, staat het begrip ras centraal. De
gegenereerde kennis moet ten dienste komen van het rassenonderzoek in de praktijk.
Hierdoor bestaat een directe relatie met programma 158: registratie- en kwekersrechtonderzoek. Daarnaast komen de resultaten van het onderzoek ten goede aan
het (inter-)nationale registratie- en kwekersrechtonderzoek, te weten in het kader
van de EG(verkeerstoelating van rassen en toekomstig EG-kwekersrecht) en de
Internationale Unie tot Bescherming van Kweekprodukten (UPOV). Snelle methoden
voor het vaststellen van de identiteit van een ras zullen voorts van belang zijn voor
keuringsinstellingen (NAK's).Onderzoeksresultaten die leidentot identificatiemethoden
voor kwaliteitsbepalende factoren van rassen kunnen in programma 132, als door
proefstations, worden toegepast.
Daarwaar rasafhankelijkeparametersworden gevonden bijtechniekendie in programma
184worden ontwikkeld, kunnen deze worden gebruik voor het toepasbaar maken
van identificatiemethoden voor het rassenonderzoek.

Planning

- Opstellen van naamgevingsregels voor cultuurplanten, in het bijzonder rassen, op
grond van nieuwe ontwikkelingen van relevante taxonomische concepten.
- Objectivering en kwantificering van kwalitatieve, morfologische kenmerken met
behulp van een colorimeter en beeldanalyse ten behoeve van het rassenonderzoek.
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- Verbetering vande efficiency van rassenonderzoek met behulp vanjeugdkenmerken.
- Biochemisch en celbiologische onderzoek naar de genetische stabiliteit van in vitro
vermeerderde rassen ten behoeve van het registratieonderzoek en het opzetten
van hiertoe noodzakelijke referentie-collectie.
- Biochemisch en moleculairgenetische onderzoek met het oog op de introductie van
nieuwe kenmerken voor de rassenidentificatie en -registratie.
Andere rel.
Programma's

131, 132, 158, 159, AT7, AT12, VZ10

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

*11.1.0.1 Onderzoek naar de buikbaarheid van RFLP-techniek bij (h)erkenning van
champignonrassen (CPRO,A. van der Neut)
*11.1.0.2 Onderzoek naar de bruikbaarheid van jeugdkenmerken bij (h)erkenning
van rassen (CPRO,A. van der Neut)
*11.1.0.3 Ontwikkeling van methoden voor het gebruik van kleurenmeters in het
registratie- en kwekersrechtonderzoek (CPRO,A. van der Neut)
*11.2.0.1 Biochemisch onderzoek naar de genetische stabiliteit van planterassen
gedurende in vitro vermeerdering en bewaring (CPRO, I. Booy)
*11.2.0.2 Onderzoek naar de mogelijkheid van een geuatomatiseerd identificatiesysteeemvanaardappelrassen gebaseerd opverschillen in eiwitsamenstelling
in de knol (CPRO, I. Booy)
*11.2.0.3 Ontwikkeling van biochemische methoden en technieken voor identificatie
van siergewassen (CPRO, I. Booy)
*11.3.0.1 Model voor in vitro bewaring van vegetatief vermeerderde gewassen
(CPRO, P. Miedema)
*11.3.0.2 De invloed van in vitro vermeerdering op kenmerken die worden gebruikt
bij het rassenonderzoek (CPRO, P. Miedema)
*12.1.0.3 Evaluatie van het cultivarconcept in het licht van ontwikkelingen in de
botanie en de landbouwkunde (CPRO,W.A. Brandenburg)
*12.1.0.5 Ontwikkeling van een procedure ter verbetering van stabiliteit voor
namen van economisch belangrijke planten (CPRO,W.A. Brandenburg)
*12.2.0.1 Toepassingen van beeldanalyse in de botanische morfologie (CPRO,
G.W.A.M. van der Heijden)
*12.4.0.2 Repetitief DNA in planten: onderzoek naar de mogelijkheden ervan voor
het gebruik bij ras-identificaties (CPRO, B.Vosman)
*12.4.0.3 Celbiolgisch onderzoek naar de gevolgen van somaklonale variatie voor
het rasbegrip (CPRO, M.J.M. Smulders)
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PROGRAMMA 131

Ontwikkeling van resistentiemanagementsystemen met behulp van rassen en
plantaardig uitgangsmateriaal

Programmaleider

Brandenburg, ir. W.A. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Bij het terugdringen van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn kwantitatieve
en absolute resistentiegegevens van rassen nodig, die in simulatiemodellen kunnen
worden opgenomen, opdat het verloop van de aantasting kan worden voorspeld.
Infectie door bepaalde ziekten en plagen kan ook plaatsvinden via het uitgangsmateriaal, dat zowel inwendig als uitwendig besmet kan zijn. De betekenis van de
besmettingsgraad van het uitgangsmateiaal op het besmettingsverloop is in vele
gevallen onbekend.
In dit programma staat onderzoek naar de optimale benutting van resistentie-eigenschappen van rassen en uitgangsmateriaal onder praktijkomstandigheden centraal.
In 1991-1995 wordt een strategie geformuleerd voor het inzetten van rassen en
plantaardig uitgangsmateriaal met hetoog op het op eenaanvaardbaar niveau houden
van de besmettingsgraad en het in evenwicht houden van pathogène populaties,
nadat rasafhankelijke parameters zijn vastgesteld en hun relatieve importantie is
beschreven.
Destrategie komt indevormvaneen modelvoor ras/pathogeeninteracties beschikbaar.
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar soilborne en seedborne diseases.
Dit model is na afloop van het programam eveneens zeer wel te gebruiken als uitgangspunt voor verder resistentieveredeling en programma's betreffende waardplant/
parasietrelaties, omdat het te ontwikkelen model ons denken over resistentiemechanismen fundamenteel zal veranderen.

Planning

Erwordt een inventarisatie gemaakt van alle bekende resistentiemechanismen en
daartoe verantwoordelijke factoren, die een rol kunnen spelen bij het resistentiemanagement.
Methoden ter kwantificering van resistentiecijfers, zoals benut in het uitvoerend
rassenonderzoek, worden onderling vergeleken. Overdrachtsmechanismen van
'seedborne diseases' worden bestudeerd aan de hand van verschillende gewassen
met het oog op mogelijke onderdrukkingseffecten vanuit de zaadmicroflora.

Andere rel.
Programma's

130, 132, 158, 159,AT7

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*13.3.0.7 Onderzoek naar abiotische en biotische factoren die van belang zijn voor
sturing van pathogeen onderdrukkende mechanismen binnen de zaadmicroflora van Beta vulgaris, Daucus carota, Allium cepa en Brassica
(CPRO, K. Langerak)
*10.4.0.2 Kwantificering van de gebruikswaarde van resistentie eigenschappen van
rassen (CPRO,J. Bakker)
*12.3.0.1 Ontwikkeling van een model voor optimale benutting van resistentieeigenschappen van rassen aan de hand van het systeem aardappel
- aardappelcysteaaltjes (CPRO, H.J. Schouten)
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PROGRAMMA 132

Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen

Programmaleider

Bakker, ir. J.J.- CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Voor het verbeteren van de kwaliteit van het produktieproces en van het produkt
door het gebruik van nieuwe rassen in land- entuinbouw enten behoeve van stedelijk
groen en natuurbeheer zijn objectieve en snelle methoden noodzakelijk, die de
raseigenschappen, die zowel de inwendige als de uitwendige kwaliteit beïnvloeden,
vaststellen. Bij het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek zijn betrouwbare methoden,
die dejuiste genetische waarden van een rasvaststellen, noodzakelijk. Bij het bepalen
van de genetische waarden langs directe weg zijn nauwkeurige methoden en bij het
bepalen langs indirecte weg methoden met een zeer hoge correlatie noodzakelijk.
Er zal gezocht worden naar de parameters, die de raseigenschappen op het gebied
van de kwaliteit nauwkeurig bepalen. Daarnaast zal de huidige methodiek van
waardebepalend rassenonderzoek, die de kwaliteitseigenschappen vaak achteraf
vaststelt, vervangen moeten worden door verklarend onderzoek dat voorspellingen
mogelijk moet maken. Dit moet leiden tot methoden die objectief zijn en eenvoudig
op grote aantallen rassen(monsters) kunnenworden toegepast. Erzaldaarbij gestreefd
worden naar methodieken waarbij de kwaliteit indirect kan worden vastgesteld. Het
uitvoerend cultuur- en gebruikswaardeonderzoek wordt door de betreffende proefstations gedaan. Om dit onderzoek beter, sneller en efficiënter te kunnen uitvoeren
zijn nieuwe of verbeterde methoden nodig. Het CPRO heeft tot taak deze methoden
te ontwikkelen. In nauw overleg met de proefstaions worde de projecten opgesteld.
Het fundamenteel-strategisch onderzoek en het toepassingsgerichte onderzoek wordt
door het CPRO uitgevoerd, waarna implementatie in het uitvoerend cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek plaatsvindt. Het programma sluit dus aan bij de projecten
cultuur- en gebruikswaardeonderzoek van de diverse proefstations t.w. PTG,LBO,PBN,
PFW, PB, PAGV, PRen bij programma 15 van het IBN. In 1990-1995 gaat de aandacht
uit naar het vinden van enerzijds nauwkeurige methoden, die de genetische waarden
direct bepalen en anderzijds naar methoden die de waarden indirect vaststellen.

Planning

In 1992 zal aandacht gegeven worden aan optredende ras x jaar interacties. Tevens
zal het onderzoek in 1992eenverdere verfijning moeten gevenvan de in ontwikkeling
zijnde modellen. Hier kan o.a. genoemd worden de invloed van het groeistadium
en het tijdstip van het nemen van de snede en de invloed op de volgende sneden
op de verteerbaarheid van grasrassen. Naast het verder bepalen van de parameters,
die de verteerbaarheid van de hybriden van maïs beïnvloeden, zal de verteerbaarheid
van inteeltlijnen onderzocht worden. Onderzoek zal gedaan worden naar de ordening
van weefselstructuren die van belang zijn voor de kwaliteit van een ras en naar de
bruikbaarheid van stressgeïnduceerde veranderingen van eiwitten en enzymen.

Andere rel.
Programma's

130, 131,AT1, AT7,AT12, VZ10

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*10.1.0.1 Ontwikkeling van methodieken voor de waardebepaling en de kwaliteit
van rassen (CPRO,J. Bakker)
*12.1.0.6 Variabiliteit van structurele kenmerken in Brassica gewassen (CPRO, C. van
der Wiel)
*12.4.0.1 Onderzoek naar de bruikbaarheid van stress-geïnduceerde veranderingen
van eiwitten en enzymen bij de identificatie en waardebepaling van
grassen en granen (CPRO, G.M.M. Bredemeijer)
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PROGRAMMA 133

Moleculaire biologie gewasbescherming

Programmaleider

Waalwijk, dr. C. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Hetwordt steeds urgenter te komen tot een milieuvriendelijke en duurzame bestrijding
van planteziekten en plagen. Met het voortschrijden van de ontwikkeling van de
moleculaire biologie is het mogelijk om vanuit deze discipline een bijdrage te leveren
aan het ontwikkelen van biologische alternatieven voor de chemische middelen die
momenteel veelal gebruikt worden. Naast de ontwikkeling van resistente gewassen
hetgeen als moleculaire plantenveredeling gezien moet worden, kan de moleculaire
biologie bijdragen aandeverbetering van natuurlijke antagonisten van gewasbelagers
en door de ontwikkeling van 'nieuwe' antagonisten door introductie van eigenschappen in organismen die in hetzelfde ecosysteem voorkomen als de te bestrijden
plaag.

Planning

Aandacht zalworden besteed aan de analyse van genen die het infecterend vermogen
van luteovirussen bepalen. Het onderzoek naar de interactie tussen valse meeldauwschimmels en hun waardplanten zal zich met name richten op het de isolatie van
genen die uitsluitend in planta worden aangeschakeld.
De ontwikkeling van een moleculaire detectiemethode voor Rhizoctonia solani zal
een aanvang nemen, evenals de moleculaire analyse van de interactie tussen planten
en fytopathogene bacteriën. De ontwikkeling van 'gemodificeerde antagonisten'
t.b.v. de biologische bestrijding van nematoden zal zich richten op het toetsen van
de werkzaamnheid van genprodukten alsmede op onderzoek naar de regulatie van
de expressie van de corresponderende genen.

Andere rel.
Programma's

1, 33, 36

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*16502
*16503
*16054
*16506
*16507
*16508
*16509

Bestrijding van emelten met genetisch gemodificeerde bodembacteriën
(IPO, C. Waalwijk)
Mogelijkheden tot bestrijding van nematoden inde akkerentuinbouw met
gemanipuleerde micro-organismen en hun genprodukten (IPO,C.Waalwijk)
Stabiliteit expressie en verspreiding van recombinant DNA van bacterie
geïntroduceerd in bodem / rhizosfeer (IPO, C. Waalwijk)
InductievanPLRV-resistentie door moleculaire veredeling (IPO,F. vandeWilk)
Isolatie en karakterisatie van genen betrokken bij de interactie tussen
waardplanten en valse meeldauwschimmels (IPO,J. Keijer)
Moleculaire karakterisatie van anastomise groepen van Rhizoctonia solani
(IPO, J. Keijer)
Moleculaire analyse van plantbacterie interacties (IPO, C. Waalwijk)
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PROGRAMMA 134

Ontwikkeling van gesloten systemen voor een duurzame, veilige en concurrerende
kastuinbouw ('K2000')

Programmaleider

Bot, dr. ir. G.P.A. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het ontwikkelen van gesloten systemen voor de beschermde teelten met verlaagde
emissie naar atmosfeer, bodem en water en een hogere energie-efficiëncy.
Omdat het programma in werkgroepen wordt uitgevoerd kan de inhoud van het
programma uit de werkgroep-activiteiten worden afgeleid:
Kasconstructie
Erworden kassenontworpen diezoveelmogelijk geslotenzijn, economisch verantwoord
zijn, weinig energie vragen en een hoge lichtdoorlatendheid hebben. Dit wordt
ondersteund met materiaalonderzoek.
Klimaatbeheersingsapparatuur
Deontwikkeling vanklimaatbeheersingsapparatuur isvooralgerichtop luchtbehandeling
voor gesloten kassystemen en op verbetering van de efficiency van de energieopwekking.
Hierbij worden economische manieren van verwarmen, koelen, belichten, schermen
enC02-dosering en -opwekking onderzocht envertaald inwijzen van klimaatbeheersing
en apparatuur hiervoor.
Klimaatregeling en -modelvorming
Bestaandemanieren om het klimaatte regelenwordenverbeterdennieuwe ontwikkeld.
Datzelfde is het geval met de fysisch-mathematische modellen die nodig zijn bij de
regeling en bij het werk in de andere werkgroepen. Bij de ontwikkeling van regelmethoden is de inspanning gericht op optimaliserende regelalgorithmen en op
implementatie in de regeling van een weersvoorspellende module. Dit gebeurt in
samenwerking met het CABO (gewaskundige aspecten), het PTGen deLU.
Gewasbehandeling en -bescherming
Op het gebiedvandegewasbehandeling en-bescherming worden bedrijfs-en arbeidskundig verantwoorde gewas behandelingstechnieken ontwikkeld. Dat geldt ook
voor betere toedieningstechnieken van nog benodigde gewasbeschermingsmiddelen.
Omdat zowel de beschikbaarheid van arbeidskrachten alsde kwaliteit van de arbeidsplaats op het ogenblik zorgen baren, moeten geautomatiseerde en gerobotiseerde
bewerkingssystemen worden ontwikkeld.
Voeding en water
Erworden recirculerende watergeefsystemen ontwikkeld met voor het wortelmilieu
optimale omstandigheden voor de gewasproduktie. Hiertoe moeten technische
systemen worden ontwikkeld om het water op een economische manier tot een
biologisch verantwoord niveau te ontsmetten. Verder wordt bezien op welke manier
afzonderlijk concentraties van voedingsstoffen kunnen worden gemeten en worden
methoden ontwikkeld om de afzonderlijke ionenconcentraties aan te passen aan
het door de plant gewenste niveau. De vloerconstructie en de kasinrichting moeten
worden afgestemd op het watergeefsysteem. Tevens wordt onderzocht hoe de
teelttechniek moet worden aangepast.
Hergebruik en beperking afval
Deze werkgroep inventariseert zoveel mogelijk de afvalstromen in de kastuinbouw,
geeft aan hoe deze kunnen worden beperkt en welke mogelijkheden er zijn om het
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afval te recyclen. Dit kan enerzijds een bewuste keuze zijn van het materiaal, zodat
het recyclebaar of afbreekbaar isen anderzijds het meer duurzaam maken van het
hulpmiddel zodat het meerdere malen te gebruiken is.
De afstemming van het onderzoek met andere activiteiten op dit terrein vindt plaats
in het programma Gesloten Bedrijfssystemen, dat door de proefstations PBN enPTG
wordt getrokken. Ook onder andere samenwerking komt daar aan de orde, niet
alleen met PBN en PTG,maar ook met TU-Delft en de LUW.
Planning

Het in 1991 gerealiseerde prototype gesloten kas (kabelspantenkas, gebouwd samen
met het bedrijfsleven) zal bouwkundig worden beproefd. Tegelijkertijd worden
klimaatsystemen voor gesloten kassen ontwikkeld en getest. In het onderzoek naar
efficiente energiebenutting wordt de in 1991 gereedgekomen onderzoekfaciliteit
('Lichtkas') benut voor modelvalidatie. Aan optimale regeling wordt verder gewerkt.
Prototypen voor efficient opbrengen van gewasbeschermingsmiddelen worden
ontwikkeld.
Logistieke systemen, mechanisatie en robotisering worden in samenhang met arbeidsomstandigheden en -besparing onderzocht. Ontwikkeling van gesloten watergeefsystemen wordt voortgezet. Milieuclassificatie van gebruikte materialen in de
kastuinbouw wordt opgesteld.

Andere rel.
Programma's

30, 43, 50, 100, 101, 104, AT5, AT8,AT9

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

12.3.24
12.3.26
30.1.07
30.3.01
40.3.10
40.3.14
40.3.15
40.3.16
42.1.01
42.3.03
42.3.07
44.3.02
44.3.08
44.3.09
46.3.03
46.3.04

Systeemontwikkeling ten behoeve van substraatteelten (IMAG, E.van Os)
Onderzoek naar deautomatisering vande logistiek op het potplantenbedrijf
(IMAG, P.van Weel)
Duurzaamheid van bouwmaterialen in de land- en tuinbouw (IMAG,
J.W.I.J. Frenay)
Bouwtechnische ontwikkeling en verbetering van kassen en van
constructies voor bescherming van gewassen (IMAG, D. Waayenberg)
Ontwikkeling simulatiemodel kasklimaatprocessen (IMAG, J.J.G. Breuer)
Verticale temperatuurgradiënten in kassen (IMAG, F.Kempkes)
Ontwerp van klimaatbeheersingsapparatuur voor gesloten kassystemen
(IMAG, T. de Jong)
Technisch onderzoek optimaal gebruik energieschermen (IMAG, P.Knies)
Het zuiveren en verminderen van proces- en afvalwater (IMAG, G. Klomp)
Restwarmtetoepassing ten behoeve van kassen in de praktijk (IMAG, K.
Nawrocki)
Kortdurende warmteopslag bij toepassing warmtekrachtopwekking in
combinatie met assimilatiebelichting inde glastuinbouw (IMAG,J.P.G.Huijs)
Fysisch materiaalonderzoek voor de tuinbouw (IMAG, J. Stoffers)
C02-concentratie van de (kas)lucht en waterverbruik van gewassen
(IMAG, C. Stanghellini)
Energie-,vocht-enC02-huishouding infuturistische kassen(IMAG,J.Stoffers)
Ontwikkeling optimale kasklimaatbesturing (IMAG, E.van Henten)
Toepassing en implementatie van modellen voor weersvoorspelling en
C02 verrijking in de kasklimaatregeling (IMAG, W. van Meurs)
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PROGRAMMA 136

Luchtverontreinigingsonderzoek

Programmaleider

Posthumus, prof.dr. A.C. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Omdat in 1990 het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek is afgesloten en
verschillende aspecten van dit programma nog niet volledig zijn uitgewerkt, is het
nodig delen hiervan te continueren in een ander verband. Dit vormt tezamen met
nieuw luchtverontreinigingsonderzoek een veelbelovend onderwerp voor onderzoek
door eensamenwerkende groep van DLO-instituten en LUW-vakgroepen.Als algemene
probleemstelling wordt gezien het verkrijgen van meer inzicht in het totale proces
van aanbod van luchtverontreiniging aan de vegetatie (via depositie en expositie),
deopname- eneffectmechanismen inde planten,de uiteindelijke effecten (kwalitatief
en kwantitatief) en eventuele mogelijkheden om deze effecten te verminderen of te
compenseren (effectgerichte maatregelen).
Het belangrijkste doel is het verwerven van inzicht in het functioneren van het
ecosysteem bos onder invloed van de extra belasting door atmosferische depositie
(van luchtverontreinigende stoffen) en andere abiotische en biotische stressfactoren.

Planning

In dit programma zullen een aantal nieuwe projecten worden begonnen t.a.v. de
invloed van luchtverontreiniging (Ozon, Ammoniak) op beuk. Enerzijds om de
vermindering van vitaliteit getalsmatig vast te leggen met behulp van chlorophylfluorescentiemetingen, anderzijds om de interactie van deze stoffen met een
schimmelziekte van de beuk vast te stellen. Er zal verder gewerkt worden aan een
combinatie van de projecten 15002, 15005 (uitgebreid met UV-B) en 14016. Hierbij
zal geconcentreerd worden op de effecten aan beuk en grove den, maar zullen ook
nog effecten op plantesoorten van heideschrale vegetatiees en enkele toetsplanten
bestudeerd worden. Effecten van 0 3 (zonder en met UV-B) en van NH3 zullen worden
onderzocht in combinatie met de mogelijke, secundaire effecten van pathogène
schimmels en van abiotische stress-factoren alsvorst en droogte. Het doel hiervan is
om deze combinatie-effecten en de invloed van 0 3 en NH3 op de stress-gevoeligheid
van de bomen en andere planten beter te leren kennen.

Andere rel.
Programma's

15

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*14016
*14026
*15002
*15005

Effecten van NHy en 0 3 op Grove den. Beuk en heidevegetaties (IPO,
L.J.M, van der Eerden)
Invloed van ammoniak en ozon (IPO, L.J.M, van der Eerden)
Achtergrondsonderzoek naar de fysiologische/biochemische mechanismen
van de invloed van luchtverontreiniging op planten (IPO, C. Kliffen)
Interacties tussen ozon en zwaktepathogenen bij het veroorzaken van
beschadiging op boon en loofbomen (IPO,A.E.G. Tonneijck)

De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, isop het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBNzich in een 'reorganisatiefase'.
1830001 Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse paddestoelen (IBN, E.
Jansen)
314
Kalium- en magnesiumbemesting in Pinusbossen (IBN,J.van den Burg)
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316
318
436
437
438

Bemesting/bekalking van Grove Den (IBN, J.van den Burg)
Bemesting van Douglas en Zomereik (IBN,J.van den Burg)
Bemesting bij herbebossing in de Peelregio (IBN,J.van den Burg)
Bekalking van bosopstanden in de Peelregio (IBN,J.van den Burg)
Bemesting van Japanse lariks in de Peelregio (IBN,J.van den Burg)
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PROGRAMMA 138

Ontwikkelingssamenwerking planteziekten

Programmaleider

Vermeulen, dr.ir. H. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Reeds geruime tijd is het IPO betrokken bij een aantal 'linkage' projecten. Hierbij
wordt samengewerkt met CIP(surveys van aardappelziekten), CIMMYT (gele roest,
bladvlekkenziekte vantarwe), UTA(wortelknolgewassen-virussen) en ICARDA (virussen
van leguminozen). In de laatste jaren is er voorts een institutionele samenwerking
ontstaan met bilaterale projecten in Indonesië (MARIF/ATA 272: ondersteuning van
de gewasbeschermingsafdeling van het voedsellandbouw instituut; LEHRI/ATA 395:
idem van het laagland groentenproject) en Pakistan (opzetten van een 'Seed potato
health laboratory' samen met de NAK). Daarnaast voeren IPO-stafleden regelmatig
korte missies uit voor DGIS,GTZen incidenteel CGIAR/TAC. Medewerking wordt voorts
gegeven aan LUW-MSc-cursussen en aan dejaarlijkse IAC-'Plant Protection' en 'Potato'
cursus.

Planning

Voortzetting huidige programma, waarbij het 'linkage' project met ICARDA zal zijn
afgelopen, maar andere nieuwe projecten de aandacht zullen krijgen. Zo zal samen
met de planteziektenkundige vakgroepen van de LUW een project in uitvoering
worden genomen in Tsjaad betreffende de 'Renforcement du Service National de la
Protection des végétaux'.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

10 mensjaar
899
14007
14019
15503
15506
15512
16030
*17020
80004

Consultancies international (IPO, H. Vermeulen)
ICARDA Linkage project (IPO, L. Bos)
Linkage project MARIF ATA 272 (IPO, H. Vermeulen)
Analyse van de pathogeniteit van gele roest in tarwe in de derde wereld
(IPO, C.H. van Silfhout)
Schimmel- en bacterieziekten van de aardappel in ontwikkelingslanden
(IPO, L.J. Turkensteen)
Resistentieonderzoek van bladvlekkenziekte vantarwe t.b.v. ontwikkelingslanden (IPO, C.H. van Silfhout)
Wheat Plant Protection Biotechnology (IPO, H. Huttinga)
Identificatie van sexferomonen voor CIP (IPO,A.K. Minks)
Cursussen IAC (IPO, H. Vermeulen)
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PROGRAMMA 140

Veevoeding en milieu-/mestproblematiek

Programmaleider

Jongbloed, dr.ir. A.W. - IVVO-DLO

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Doelstelling is het verminderen van de uitscheiding van stikstof en fosfor en andere
mineralen via de mest door varkens, rund- en pluimvee. De samenstelling en
hoeveelheid geproduceerde mest krijgt hierbij meer aandacht.
In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de vermindering van de mineraleninput via de veevoeding. Het gaat hierbij vooral bij varkens en pluimvee om het
verbeteren van de kennis van de verteerbaarheid van aminozuren en fosfor in
veevoeders en de behoefte van het dier in deverschillende stadia van de ontwikkeling
en produktierichting. In dit verband worden o.a. de mogelijkheden nagegaan om
de hoeveelheid eiwit in het voer te verlagen, eventueel onder toevoeging van
synthetische aminozuren, het verbeteren van de verteerbaarheid van organische stof
in het algemeen en eiwit en fosfor in het bijzonder, door het toevoegen van enzymen
en door procestechnologische behandelingen.
Tevenswordt aandacht besteed aan de vermindering van de uitscheiding van kalium,
natrium en chloor mede in relatie tot de vrijwillige wateropname door varkens. Ook
wordt bestudeerd of er mogelijkheden zijn tot beperking van uitscheiding aan
spoorelementeh zoals koper en zink.
Voor rundvee worden de effekten van vers en geconserveerd gras op de opname en
benutting van stikstof door het dier onderzocht. Getracht wordt om de verhouding
van eiwit en energie in het rantsoen te optimaliseren, gericht op een optimale
benutting door rund en microflora.

Planning

In 1992 zal het onderzoek, deels in samenwerking met het bedrijfsleven, zich
concentreren op de volgende elementen:
- afsluitend onderzoek naar de behoefte aan aminozuren en de benutting ervan;
- afsluitend onderzoek naar de verteerbaarheid van fosfor(fytase) in voeders bij
diverse diercategoriën
- beïnvloeding van de drijfmesthoeveelheid en de kwaliteit ervan;
- beperking van stikstof-verliezen bij melkvee;
- veranderingen in aminozuurbehoefte tijdens groei bij pluimvee. Diverse projecten
worden afgestemd met onderzoekers van de proefstations en ten dele uitgevoerd
bij regionale proefbedrijven.

Andere rel.
Programma's

73, 74, 75, 79, 114, 124, 129, 150, 151, VZ4, VZ5, VZ15, VZ19

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

256
*356
357.2

357.3

359

Beperking van de stikstof- en fosforuitscheiding door melkkoeien in de
weideperiode (IWO, H. Valk)
Effect van microbieel fytase op de vermindering van de fosforuitscheiding
van varkens en pluimvee (IWO, A.W. Jongbloed)
Effect van voermethode en lagere mineralengehaltes (stikstof en fosfor)
in het voer op de mineralenuitscheiding en technische resultaten bij
mestvarkens (IWO, S. Beers)
Beperking stikstofuitstoot bij vleesvarkens door betere afstemming van
de aminozuurvoorziening op de aminozuurbehoefte van het dier en het
gebruik van synthetische animozuren (IWO, N.P. Lenis)
Vermindering van de uitscheiding aan fosfor en stikstof bij fokzeugen
door het gebruik van tweevoedervoordracht en lactatie (IWO, H. Everts)
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362

365
* 366
*429

* 368
004

017
*079
1006

Invloed van chemische kenmerken grondstoffenkeuze, technologische
behandeling en voermethode op de fosforverteerbaarheid in mengvoeders
(IVVO, A. Jongbloed)
Beperking vandrijfmesthoeveelheid en-kwaliteit bijvarkens (IVVO,S.Mroz)
Vermindering van de NH3-emissie door beïnvloeding van het colonmilieu
(IVVO, S. Beers)
Het met behulp van een simulatiemodel beschrijven van stikstofstromen
in melkkoeien om onnodige stikstofverliezen in mest en urine te beperken
(IVVO, W.M. van Straalen)
Vermindering koper en zinkuitscheiding bij varkens (IVVO, S. Mroz)
Invloed van chemische kenmerken, grondstoffenkeuze, technologische
behandeling envoermethode op defosfosverteerbaarheid in mengvoeders
(COVP,J.D. van der Klis)
Onderzoek met leghennen en slachtkuikens betreffende de eiwitbehoefte
in relatie tot het stikstofgehalte in mest (COVP,J.P. Holsheimer)
Eenfysiologische voedingsstrategie van de aminozuurbenutting van slachtkuikens (COVP,C.W. Scheels)
Effect van microbieel fytase op de vermindering van de fosforuitscheiding
door pluimvee (COVP, P.C.M. Simons)
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PROGRAMMA 141

Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en
pluimveeverwerking

Programmaleider

Veerkamp, ir. C.H. - COVP-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Modellen zijn van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in de verschillende
parameters die van invloed zijn op de processen die zich in de gehele bedrijfskolom
afspelen. Het eindresultaat wordt hierdoor beïnvloed. Globaal kunnen hierbij worden
onderscheiden rekenmodellen en informatiemodellen.
Met behulp van de moderne technologieën, bestaande of te ontwikkelen software,
zijn de mogelijkheden tot het ontwikkelen van rekenmodellen voor de deelprocessen
van de produktieketen enorm toegenomen, terwijl het gebruik hiervan niet evenredig isgestegen. Het ontwerpen van makkelijk toegankelijke rekenmodellen en
het stimuleren van het gebruik, kan worden beschouwd als de eerste aanzet tot het
toepassen van meer complexe modellen in de praktijk. Bij informatiemodellen, die
ook binnen het bereik zijn van de huidige mogelijkheden, is de automatisering van
de in- en output en de gegevensverwerking van essentieel belang. Problemen
hierbij zijn de keuze van de sensors, de verwerking van data, de toe te passen
regelingen op basis van de verkregen informatie en de aansturing van de regelapparatuur.
Tot op heden isde toepassing van informatiemodellen in de pluimveehouderij nog
beperkt. Dit heeft mede te maken met de complexiteit van de modellen die werden
nagestreefd en de daarbij gewenste uniformiteit. De tendens is dan ook aanwezig
informatiemodellen te ontwikkelen voor deelprocessen en de koppeling tot een
meer omvattend informatiesysteem op termijn te realiseren. Het verzamelen van
kennisover en het modelleren van deelprocessen zijn voor het toepassen in onderzoek
enpraktijk vandeproductieenverwerking vanpluimveedebelangrijkste doelstellingen
van dit programma.
Na een periode van oriëntatie en inventarisatie van bestaande modellen zullen in
1992 en volgende jaren geconstateerde leemten worden ingevuld. De relaties tussen
fysische omgevingsvariabelen met de dieren, produkten en produktiefactoren zullen
in eerste instantie worden ingevuld en gemodelleerd.

Planning

1. Warmte- en vochtproduktie van dieren en microklimaat.
2. Structuur-, stof- en thermische eigenschappen strooisel in relatie tot warmte- en
stoftransport (emissie).
3. Relatie behoeften dieren, samenstelling voeders en emissie.
4. Klimaat en microbiële conditie in relatie tot houdbaarheid.
5. Microklimaat en transportcondities.
6. Produktiekosten in relatie tot opbrengstprijzen.
In 1992 zal de haalbaarheid van dit programma verder worden geconcretiseerd. De
mogelijkheid tot samenwerkingsverbanden zal worden onderzocht en beschreven.

Andere rel.
Programma's

VZ16

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

040
*1024
1025
1026

Technisch model pluimveevoeding (COVP/GLW, P.F.G. Vereijken)
Energiebalans in relatie tot gedrag (COVP, G. van Beek)
Warmte-afgifte in relatie tot stralingswarmte (COVP, G. van Beek)
Model voor mestband droging (COVP, F.B.J.M. Ingelaat)
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1027
1028
*1029

Simulatietemperatuur en vochtconcentratie in strooisel (COVP,F.B.J.M.
Ingelaat)
Simulatiemodellen voor hygiëne bij verwerking en houdbaarheid van
pluimveeprodukten (COVP, C.H. Veerkamp)
Dynamische modellen voor pluimvee-onderzoek (COVP /GLW, P.F.G.
Vereijken)
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PROGRAMMA 142

Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. dierlijke produktie

Programmaleider

Ehlhardt, ir. D.A. - COVP-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het doel van dit programma is de ontwikkeling van de dierlijke produktie in derde
wereldlanden. Het onderzoek wordt naar disciplines onderverdeeld in de onderdelen:
1. Voederwaardering, voederwaarde schatting van traditionele en niet-traditionele
lokaal beschikbare voedermiddelen.
Het formuleren van receptuur voor meng-, c.q. krachtvoersamenstellingen en
het adviseren omtrent lokale rantsoensamenstellingen, voederwinning en
-preservering.
Het adviseren omtrent en het begeleiden van onderzoek.
Beschikbaarstelling van kostbare expertise en analyse-apparatuur.
2. Evaluatie van het produktiepotentieel van lokaal aanwezige dierlijke populaties.
Onderzoekadvies, participatie en begeleiding met betrekking tot de verbetering
van hetgenetisch potentieel door middelvanselektiesystemenen kruisingsonderzoek.
Beschikbaarstelling van kostbare expertise (finger-printing) ter identificatie van
fokhistorie (rassen, vaderschap).
3. Verbetering van de macro- en micro-omgeving:
- ziektepreventie, hygiëne
- huisvesting en klimaat.
Hetonderzoek vindt deelsplaats inontwikkelingslanden alsonderdeel vandoor derden
gesponsorde Projekten, deels in Nederland ter ondersteuning van deze projekten. In
sommige gevallen draagt het onderzoek een onderwijs-karakter, b.v. wanneer in
samenwerking met deLUWop DLO-instituten ruimte wordt geboden aan buitenlandse
MSc- of PhD-kandidaten thesiswerk uit te voeren.
In alle gevallen moet het onderzoek aansluiten bij de beschikbare expertise en
passen bij de beschikbare faciliteiten en formatiebegroting op de instituten. Hierbij
wordt uitgegaan van de 5% taakstellingscapaciteit van de betrokken instituten t.b.v.
ontwikkelingssamenwerking (o.m. Beleidsnota 'LNV en de Samenwerking met
Ontwikkelingslanden, juni 1991).

Planning

a. Voorbereiding en onderlinge afstemming van deonderzoekprojekten in de dierlijke
produktiesektor DLO. Budgettering van deze projekten.
b. Voortzetting onderzoek voeding, voederwaardering voor zover van betrekking op
rundvee en pluimvee voor het DGIS-programma, Twinning KARI/PR door Poultry
ResearchSectionen COVP,Dairy ResearchSection en PR/IWO. Begeleiding MSc-thesis
onderzoek van 5studenten door LUW, PRen COVP.
c. Opstarten genetisch onderzoek bij pluimvee: stichting basis populatie en selektielijnen; kruisingsonderzoek i.s.m. Prof.Dr. P.Horst (TU-Berlijn) en Prof.Dr. C. Nwosu
(Universiteit van Nsukka, Nigeria).
d. Vervolgmissie strategische studie Hongarye Poultry i.s.m. FIRE,Wageningen.
e. Organisatie Satellite Congress on Development Strategy for Poultry Production,
tijdens het XlXth World's Poultry Congress in 1992 in Amsterdam, i.s.m. Barneveld
College.
f. Diverse internationale kontakten en missies m.b.t. projectontwikkeling en voorbereiding (o.a. India).

Andere rel.
Programma's

70, 73, 186,VZ11

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

196

Projecten

899
899

Ontwikkelingssamenwerking pluimvee (COVP, D.A. Ehlhardt)
Verhoging voedselproduktie voor rundvee in ontwikkelingslanden via
voederwaarderingsonderzoek (IVVO, A. Steg)

197

PROGRAMMA 143

Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten

Programmaleider

Kan, drs. CA. - COVP-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De kwaliteit van eieren isslechts binnen nauwe (biologische) grenzen te beïnvloeden.
De veiligheid van eieren en de kwaliteit en veiligheid van eiproduktien zijn door
vele factoren te beïnvloeden.
Het produktkwaliteits-onderzoek aan eieren is gericht op kenmerken, die vooral van
belang zijn voor de beleving door de consument. Deze kenmerken zijn met name
van belang om het onderzoek in de huisvestings-(programma 152) en voedingssfeer
(programma 140) van de noodzakelijke gegevens te voorzien en gerichte sturing
mogelijk te maken.
De houding van de consument ten aanzien van (kwaliteits-) kenmerken die zijn
koopgedrag beïnvloeden,wordt -insamenwerking met de SWOKA-bestudeerd.Voor
de eiprodukten isde aandacht gericht op het tot waarde brengen van (bij)produkten
van de eiproduktenindustrie en het verkrijgen van basiskennis omtrent factoren die
de technologische eigenschappen van deze produkten bepalen.
Deproduktveiligheid valt uiteen in de microbiologische aspecten en de aanwezigheid
van ongewenste stoffen. Voor eieren isSalmonella-besmetting het belangrijkste
onderwerp van onderzoek. Mede hierom wordt meegewerkt aan het formuleren
van integrale kwaliteits-bewakingsprogramma's voor de ei- en eiproduktensector.
Campylobacter enListeriazijn (nog)vanminder belangvoor deeisector. Deaanwezigheid
van ongewenste stoffen in eieren en eiprodukten heeft verschillende oorzaken. Het
tegengaan vandezeaanwezigheid moet daaromgericht zijn opdebron.Het onderzoek
op het COVPiser vooral op gericht om vastte stellen wat het gedrag van de lichaamsvreemde stoffen in de kip (leghen) bepaalt. De fysiologie van (de eivorming in) de
kip en de fysisch-chemische eigenschappen van de stof, staan hierbij centraal.
Kort samengevat dient het programma aan het eind van de looptijd dan ook de
volgende kennis te hebben opgeleverd:
1) Kennis over faktoren die het koopgedrag van de consument bepalen.
2) Isolatie-mogelijkheden van waardevolle eibestanddelen uit ei.
3) Beïnvloedingsmogelijkheden van de samenstelling van ei en eiprodukten via
voeding of fokkerij.
4) Kennis die de beheersing van microbiële contaminatie mogelijk maakt.
5) Kennis die voorspelling van het gedrag van ongewenste stoffen in de leghen
mogelijk maakt.
De ontwikkeling van detectiemethoden voor micro-organismen en (ongewenste)
stoffen, alsmede de risico de risico evaluaties, vinden in het algemeen op het RIKILT
plaats (programma's 179, 180 en 183).

Planning

Onderzoek naar consumenten wensen omtrent eieren zal samen met de SWOKA
worden voltooid. De productie van linolzuurrijke eieren op voeders met een laag
vetgehalte zal bestudeerd worden. De isolatie van waardevolle eiwit componenten
uit dooier en denaturatie van eiwit in relatie tot functionele eigenschappen blijven
onderwerp van onderzoek.
De besmettingsroutes van Salmonella enteritidis zullen onderwerp van studie blijven.
Afsterven en overleven van kiemen bij sublethale temperaturen blijft een probleem.
Debinding vansommige diergeneesmiddelen encoccidiostatica aaneiwit alsverklaring
voor hun farmacokinetisch gedrag zal nader bestudeerd worden.
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Andere rel.
Programma's

179, 180, 183, VZ17

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

1013
1019

Kwaliteit van eieren en eiprodukten (COVP,A.W. de Vries)
Veiligheid van eieren en eiprodukten (COVP,CA. Kan)
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PROGRAMMA 146

Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting

Programmaleider

Neeteson, dr.ir. J.J.- IB-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Eenvan de grootste problemen van de ontwikkelingslanden in de komende decennia
is om in de groeiende behoefte aan voedsel te kunnen blijven voorzien. Tegen het
eindvandezeeeuw zaldewereldbevolking rond dezesmiljard mensentellen,waarvan
er rond devijf miljard inontwikkelingslanden zullenwonen.Om inde voedselbehoefte
van de bevolking te kunnen blijven voorzien, zou een toename van de voedselproduktie van minimaal 4% per jaar noodzakelijk zijn. Het bereiken van dit doel zal
een geweldige inspanning vereisen van zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden.
In veel gevallen zal daarbij naar een fundamenteel nieuwe benadering van de landbouwmethoden moeten worden gezocht, omdat veel van de landbouwsystemen in
de tropen de grenzen van hun draagkracht hebben bereikt en de produktiviteit van
deze systemen eerder afneemt dan toeneemt.
Het onderzoek binnen dit programma richt zich op nutriëntenbalansen van representatieve teelt- en bedrijfssystemen in ontwikkelingslanden, en op het verloop van
nutriëntenstromen in ruimte en tijd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het
verhogen van het rendement van stikstofmestoffen, de biologische stikstoffixatie
door micro-organismen insymbiose metvlinderbloemigen, enaanderolvan organische
stof in verschillende teelt- en bedrijfssystemen.
Het doel van dit onderzoek isbij te dragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijke
onderbouwing van duurzame landbouwsystemen in de tropen.

Planning

Het onderzoek zal zich vooral richten op het ontwikkelen van duurzame landbouwsystemen in West-Afrika: Mali, Burkina Faso.Aandacht zal worden besteed aan
verhoging van de efficiëntie van stikstof- en fosfaatbemesting en aan de rol van
organische stof bij het instandhouden van landbouwsystemen. Voordit doel zal nadere
kennis over stikstof- en fosfaatstromen in relevante teeltsystemen vergaard worden.
Het in Zuid-Oost Azië (Indonesië) opgezette onderzoek naar de rol van organische
stof bij het instandhouden van de bodemvruchtbaarheid zal worden voortgezet.

Andere rel.
Programma's

1, 50, 108, 110, 124, 187, 188

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

444
369

416
446
447
448
484
1001
1008

De rol van gewasresten in het bodembeheer t.b.v. voedselproduktie in de
natte tropen (IB, L. Brussaard)
Inrichting enuitrustingvan laboratoria voor bodem-,water-engewasanalyses
en gewasbescherming t.b.v. de Jordan Valley Authority, Jordanië (IB, K.W.
Smilde)
Bibliografie project Indonesië (IB,J.van der Heide)
PSS-Mali (IB,J.van der Heide)
SOTUBA-Mali (IB,J.van der Heide)
Bodemvruchtbaarheidsaspecten van kattekleigronden (IB, K.W. Smilde)
Diversen ontwikkelingssamenwerking (IB,J.van der Heide)
Afbraak van gewasresten in verschillende landbouwsystemen in Indonesië
(IB, M. van Noordwijk)
BUNASOLS (IB,J.van der Heide)
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PROGRAMMA 147

Ecotoxicologische risico's

Programmaleider

Leeuwangh, dr. P.- SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Dit programma heeft tot doel in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming
(MJP-G) beleidsinstanties binnen vier jaar goed onderbouwde criteria en normen te
verschaffen die bij het toelatingsbeleid kunnen worden gebruikt.
Het programma heeft naasteenkorte-termijn doelstelling voor de beleidsondersteuning
op basis van beschikbare kennis en 'expert judgement' een middenlange termijndoelstellingvoorverbeteringvandeecotoxicologische risico-evaluatieende effectanalyse
van beleidsmaatregelen voor eenduurzame oplossingvan hetgebruik van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw voor milieu en ecosystemen.
Het onderzoek dat daarvoor nodig is, iste verdelen in een aantal projectthema's:
a. Onderzoek naar de belasting van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen,
kwantificering van de imissieroutes, alsmede naar het transport en de lotgevallen
vanbestrijdingsmiddelen inoppervlaktewateren inverband met een gebiedsgerichte
normstelling en bufferzonering.
b. Onderzoek naar ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren ten behoeve van eengetalsmatige invulling van de kwaliteitsdoelstellingen
voor oppervlaktewateren. Beschrijving van ecosysteem-herstel.
c. Onderzoek naar de persistentie en neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen
in de bodem, ten behoeve van het beperken van het effect op en het herstel van
niet-doelwitorganismen.
d. Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht, de verspreiding
hierin en de depositie, mede in verband met het instellen van bufferzones.
Het hier genoemde onderzoek zal moeten leiden tot:
1. Het kwantificeren van ecotoxicologische risico'svoor bodemorganismen, aquatische
organismen en voor ecosystemen ten behoeve van risicoschatting en een getalsmatige invulling van de kwaliteitsdoelstellingen voor terrestrische en aquatische
systemen.
2. Hetonderbouwen van randvoorwaarden voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen
binnen de landbouw bij een funktie/gebiedsgerichte normstelling en de daarbij
behorende zonering.

Planning

Het korte-termijn aquatisch ecotoxicologisch onderzoek (project 7243) iseen voortzetting/uitbreiding vanhet onderzoek in laboratorium en proefsloten (DLO-programma5).
Het onderzoek dat wordt uitgevoerd in wisselwerking tussen laboratorium en
proefsloten zal naar verwachting leiden tot de door het beleid gevraagde:
1. onderbouwing van normstelling voor acute toxiciteit voor alg, kreeftachtige en
vis (als opgenomen in het Beleidsvoornemen MJP-G),
2. mogelijkheden van ecosysteemherstel. Het optreden van ecosysteemherstel wordt
beschreven met behulp van ordinatietechnieken. De resultaten moeten richting
geven aan het definiëren van ecosysteemverstoring en -herstel,
3. voorstellen voor normstelling voor semi-chronische toxiciteit.
Het midden-lange termijn aquatisch ecotoxicologisch onderzoek richt zich enerzijds
op de invloed van eutrofiëring op de lotgevallen en (directe en indirecte) effecten
van bestrijdingsmiddelen. Het hiervoor benodigde onderzoek wordt uitgevoerd in
laboratorium-mesocosmos in samenwerking met de Vakgroep Natuurbeheer van de

201

LUW. Anderzijds is het onderzoek gericht op het verbeteren van een rekenmodel
dat de blootstelling van waterorganismen beschrijft in perceelsloten in het agrarisch
gebied, alsmede het regionaliseren van dit model.
Methodes voor het meten vaneffecten van bestrijdingsmiddelen op bodemorganismen
worden geïnventariseerd en waar nodig verder ontwikkeld. Speciale aandacht wordt
besteed aan het vertalen van effecten gemeten in laboratorium toetsen, via microecosystemen, naar effecten die optreden in het veld. Het ontwikkelen van een rekenmodel voor de beschrijving van de blottstelling van de organismen in de verschillende
situaties speelt een centrale rol.
De bruikbaarheid van methoden voor het meten van bestrijdingsmiddelen in de
lucht in verschillende vormen (damp, druppeltjes, deeltjes, geadsorbeerd, neerslag)
wordt onderzocht. Met zulke methoden worden de bronsterktes bij de emissie van
bestrijdingsmiddelen naar de lucht gemeten voor de meest belangrijke toepassingssituaties. De ontwikkeling van een rekenmodel voor de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in de lucht wordt voortgezet. Afstandsnormen tussen toepassingen en
gevoelige gebiedsfunkties (bewoning, natuurwaarden, enzovoort) kunnen daarmee
beter worden onderbouwd.
Andere rel.
Programma's

1,4, 5 , 6

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

7137
*7242
*7243
*7244
*7245
7246
AQSY2
AQSY3
AQSY4
*AQSY5
AQSY6
AQSY7
AQSY11
AQSY12
AQSY15

Ecotox. risico's bestrijdingsmiddelen oppervlaktewater (SC, Leeuwangh)
Belasting oppervl.water met bestr.middelen mede i.v.m. gebiedsgerichte
differentiatie in de normstelling (SC, Leeuwangh)
Getalsmatige invullingvan kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewateren
(SC, Leeuwangh)
Persistentie en neveneffecten bestrijdingsmiddelen in de bodem (SC,Houx)
Bestrijdingsmiddelen inde lucht,emissieverspreiding endepositie (SC,Smelt)
Toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen (SC, Smelt)
Beleidsadvisering ecotoxicologie (SC, Leeuwangh)
kweek proefdieren (SC,Crum)
Lotgevallen bestrijdingsmiddelen in modelecosystemen (SC,Van de Kolk)
Lotgevallen modellen voor aquatische systemen (SC, Groenendyk)
Toxicokinetiek bestrijdingsmiddelen in vissen (SC, De Neer)
Biologische beschikbaarheid bestrijdingsmiddelen voor vissen (SC,De Neer)
Eff. bestrijdingsmiddelen op fyto-en zooplancton (SC,Van Wijngaarden)
Eff. bestrijdingsmiddelen op macro-evertebraten (SC,Van Wijngaarden)
Denitrificatie slootbodem (SC, Drent)
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PROGRAMMA 148

Resistentieveredelingsonderzoek: resistentie tegen plaaginsecten

Programmaleider

Kramer, dr.ir. Th. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Terugdringing vanhetgebruik vanchemische bestrijdingsmiddelen tegen plaaginsecten
door het ontwikkelen en toepasbaar maken van andere oplossingen heeft hoge
prioriteit. In de glasgroenteteelt wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen reeds
in belangrijke mate beperkt door toepassing van resistente rassen en biologische
bestrijding van plaaginsecten. Bijdeteelt vansnijbloemen zijn dezetechnieken minder
ontwikkeld, met name insecten veroorzaken bij glasgewassen nog grote problemen.
Het onderzoek richt zich op het opsporen van goede resistentiebronnen en het
ontwikkelen van selectiemethoden die een efficiënte introductie van resistentiegenen
in gebruiksrassen mogelijk maken.
Er zal worden onderzocht hoe resistentie van invloed isop de verschillende fasen
van de levenscyclus van de californische trips (larvale overleving, ontwikkelingsduur,
aantal af te zetten eieren/volwassen beest, etc) ter vereenvoudiging van de selectiemethode.
Het programma vormt een aanvulling op onderzoek naar methoden van biologische
bestrijding van trips en mineervlieg (PTG Naaldwijk en IPO-DLO). In 1995 zullen
resistentiebronnen beschikbaar zijn voor uitgifte aan veredelingsbedrijven. De toetsen selectiemethoden zullen geschikt moeten zijn voor praktijktoepassing. Ook voor
onderzoek aan rassen - zowel voor herkenning, erkenning en cultuurwaarde - zullen
de resultaten van belang zijn.

Planning

Het onderzoek zal zich toespitsen op verbetering van de toetsmethode op resistentie
m.b.v. beeld-analyse technieken. De in komkommer gevonden trips-resistentie zal
verder genetisch worden onderzocht aan de hand van kruisingen tussen vatbare en
resistente onderlijnen. Plannen om voor selectie op resistentie gebruik te maken van
moleculaire technieken (RFLP's) bij sla en komkommer zijn in een vergevorderd
stadium.

Andere rel.
Programma's

25, 28, 29, 42, 176,AT3

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

*05.2.6.1 Veredelingsonderzoek naar resistentie van sla tegen bladluizen Myzus
persicae en Macrosiphum euphorbiae (CPRO, K. Reinink)
*05.2.0.6 Onderzoek naar resistentie tegen Californische trips (Frankliniella
occidentalis) in komkommer (UvA/LUW/CPRO, C. Mollema)
*09.1.0.1 Waardplantresistentie in chrysant (Dendranthema grandiflora) tegen
Californische trips (Frankliniella occidentalis (UvA/CPRO, F.van Dijke)
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PROGRAMMA 149

Resistentieveredelingsonderzoek: bodempathogenen

Programmaleider

Hoogendoorn, mw.dr.ir. J.- CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Veruit het grootste deel van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de
akkerbouw en de vollegrondsteelten houdt verband met de bestrijding van bodempathogenen. Het minimaliseren van dit gebruik heeft dan ook zeer hoge prioriteit.
Het onderzoek t.b.v de identificatie en de exploitatie van genetische variatie in
resistentie en tolerantie tegen bodempathogenen richt zich op de morfologie en de
fysiologie van de aantasting van de ondergrondse delen van de plant, en daarnaast,
ten gevolge van de polyfage natuur van de meeste bodempathogenen, op resistenties
en resistentiecomponenten met een breed werkingsspectrum. In 1990-1995 zal het
onderzoek vooral gericht zijn op de bestudering van resistentiemechanismen en een
aanzet geven tot het selecteerbaar maken van genetische variatie in resistentie en
tolerantie voor bodemziektes. Resistentie tegen nematoden en Fusarium-schimmels
krijgt veel aandacht binnen het programma, maar ook aan resistentie tegen andere
belangrijke bodempathogenen wordt onderzoek gedaan. Methoden en plantmateriaal
dat ontwikkeld wordt zal gebruikt worden in de onderzoekprogramma's 25 en 42.

Planning
Andere rel.
Programma's

25, 26, 28, 31,42, 49, 148, 176, AT3

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

*05.1.7.1 Veredelingsonderzoek naar knolvoet-resistentie bij koolgewassen (CPRO,
R. Voorrips)
*05.3.8.1 Onderzoek naar resistentie tegen roodwortelrot (Phytophthora fragariae)
in aardbei (CPRO, B. Meulenbroek)
*05.3.0.4 Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen stengelbasisrot (Phytophthora
cactorum) in aardbei (CPRO, B. Meulenbroek)
*07.1.5.4 Onderzoek naar volledige resistentie tegen Globodera rostochiensis en
G. pallida in wilde Solanum soorten (CPRO, R. Jansen)
*07.2.5.1 Mechanisme en overerving Rhizomanie-resistentie en biet-innoculatiemethoden (CPRO/LUW, H. Paul)
*07.2.5.2 Onderzoek naar mechanismenenoverervingvan resistentietegen nematoden
inhetgeslacht Beta,enontwikkeling vanresistent materiaal (CPRO,W.Lange)
*07.3.0.6 Produktie van bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii) (CPRO, H. Lubbers)
*07.1.6.2 Tolerantie- en partiële resistentieonderzoek aardappelcystenaaltjes (CPRO,
R.Jansen)
*09.1.5.1 Onderzoek naar achtergronden van resistentie tegen vaatziekten bij anjer
(CPRO,J. de Jong)
*09.2.4.1 Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen droogrot bij gladiool,
veroorzaakt door Stromatinia gladioli (CPRO,J.van Tuyl)
*09.2.9.2 Onderzoek naar de rol van toxines in de Pathogenese van Fusarium-lelie
en Fusarium-gladiool (CPRO, H. Löffler)
*09.3.0.2 Verticillium resistentie bij laanbomen (CPRO, H. van Holsteijn)
*09.2.9.4 Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen Fusarium oxysporum bij lelie
en gladiool (IPO/ LBO/CPRO, H. Löffler)
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PROGRAMMA 150

Mestbehandeling op de boerderij

Programmaleider

Metz, dr.ir. J.H.M. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Planning

Mestbehandeling op de boerderij betreft onderzoek naar detechnische mogelijkheden
om de ammoniakemissie vanuit stallen en mestopslagen te verminderen.
Het nauwkeurig vaststellen van de ammoniakemissie door metingen is daarbij van
groot belang.
Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot verbetering van
de mestkwaliteit op bedrijfsniveau.
De verkregen milieutechnische kennis wordt geïntegreerd met bouwtechnisch en
huisvestingstechnisch onderzoek met het doel om te komen tot emissie-arme
stalsystemen.
Aan de orde zijn daarbij: nieuwe vloersystemen, verbeterde mestafvoer, spoelen,
drogen van de mest, verbeterde klimatisering van de stal, het aanzuren van mest in
de kelder en het ontwerp en de inrichting van de stal.
Gevonden oplossingen moeten passen binnen het produktiesysteem en geen nadelen
opleveren voor de gezondheid en het welzijn der dieren.
In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met het Proefsations voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij voor wat betreft emissie-arme stalsystemen voor rundvee. Met het Proefstation voor de Varkenshouderij is nauwe
samenwerking op het gebied van emissie-arme huisvestingssystemen voor varkens.
Het bouwtechnisch onderzoek richt zich op mestopslagsystemen, bovengronds en
afgedekt, of ondergronds, al dan niet onder de stal of in combinatie met andere
gebouwfuncties. Materiaal en constructietechnische aspecten worden gelegd naast de
landbouwkundige eisen in het modelonderzoek naar geschikte mestopslagontwerpen.
Onderzoek in een modelsysteem -zgn. simulator-, gevolgd door onderzoek in nieuwgebouwde kleine staleenheden, moet meer inzicht geven in de rol van het vloersysteem bij de ammoniakemissie uit rundveestallen. Dichte vloeren met verschillende
afwerkingen en onder helling gebracht, alsook roosten/loeren met verschillende
balkprofielen worden met elkaar vergeleken ten aanzien van bevuilingsgraad en
ammoniakemissie, als ook op het comfort voor het dier. Onderzoek naar het effecten
van het spoelen over een dichte vloer en roostervloeren wordt voortgezet, waarbij
ook gekeken wordt naar vermindering van het waterverbruik, de stalhygiëne en de
gevolgen voor het dier. Plannen worden uitgewerkt om te spoelen met mestvloeistof.
Wat het aanzuren van de mengmest in de kelder betreft, wordt nagegaan of de
gesignaleerde denitrificatie kanworden verminderd. Onderzoek naar de vermindering
van de ammoniakemissie in vleesvarkensstallen isvan start gegaan met als bijzonder
aandachtspunten: vermindering van het emitterend oppervlak, betere klimatisering
van de stal door koeling in de zomer, ontwikkeling van beter doorlatende roosters
van minder poreus materiaal en nieuwe mestbehandelings-en verwijderingstechnieken.
De verschillende factoren die invloed hebben op de ammoniak-emissie worden
gekwantificeerd en in een model verwerkt.
Bij pluimvee ishet onderzoek gericht op de modelmatige beschrijving van de effecten
van watergehalte, laagdikte, temperatuur en pH op de NH3-emissie uit kippemest en
meststrooisel mengsels.Microbiologisch onderzoekwordtverricht naarde mogelijkheden
de NH3-emissie uit pluimveemest te beperken via nitrificerende en denitrificerende
bacteriën. Detoepassingsmogelijkheden van roostervloeren enandere luchtdoorlatende
vloerenworden voor diversetypespluimvee bestudeerd. Daarnaastwordt in programma
152 onderzoek verricht naar beperking van de NH3-emissie in volièrestallen voor
leghennen. Detechnologie van het drogen van pluimveemest op de boerderij wordt
nader onderzocht.
Onderzoek aan mestopslagen wordt voortgezet. De corrosiebestendigheid van de
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qebruikte bouwmaterialen wordt bestudeerd, mede onder omstandigheden van het
aanzuren van de mest. In een modelonderzoek worden mestopslagsystemen voor
uiteenlopende bedrijfsomstandigheden ontworpen.
Bij een nieuw, innovatief ondergronds mestopslagsysteem dat geschikt lijkt voor
veenweidegronden, wordt onderzoek gedaan aan een prototype.
Andere rel.
Programma's

79, 105, 106, 114, 129, 140, 152, 178, VZ4, VZ15, VZ19

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

427

Veranderingvandechemischesamenstellingvanmestenvanmet salpeterzuur
behandelde mest bij veroudering (IB,J.Japenga)
1002
Standaardisatie van analysemethoden voor dierlijke mest (IB,J.Japenga)
055
Procesbeheersing aerobe urinezuurafbraak (COVP,Y.A. Holthuijzen)
058
Ammoniakverdamping uit mestlagen met onderling afwijkende fysische
kenmerken (COVP, G. van Beek)
059
DeNH3-emissievankalkoenen,parelhoenders,slachteenden enslachtkuikenouderdieren gemeten in traditionele en aangepaste stallen (COVP, D.A.
Ehlhardt)
1007
Invloed van structuur en watergèhalte van kippemest op NH3-emissie en
energieverbruik bij drogen van mest (COVP, F.R. Leenstra)
*1014
Onderzoek naarde microbiëlestikstofhuishouding in mestvan slachtkuikens
(COVP,Y.A. Holthuijzen)
1015
Onderzoek naardestikstof-balans inmestvanleghennen volière/etagestallen
(COVP,Y.A. Holthuijzen)
30.1.06 Bouwkundige constructies t.b.v. mestbewerking en -opslag op en buiten
de boerderij (IMAG, P.B. Hangelbroek)
30.1.08 Regelgeving voor ontwerp en uitvoering van bouwconstructies in de
landbouw (IMAG, J.W.I.J. Frenay)
30.1.09 Ontwikkelingvan bouwkundige constructiesvoor emissie-arme huisvestingssystemen in de veehouderij (IMAG, D. Swierstra)
32.4.19 Emissie-arme en welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor rundvee
(IMAG, A. Smits)
32.4.20 Emissie-arme en welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor varkens
(IMAG, A.J.A. Aarnink)
34.4.02 Droging en opslag van pluimveemest (IMAG, W. Kroodsma)
34.4.03 Invloed mestbehandelingssystemen op NH3-emissie uit rundveestallen
(IMAG, W. Kroodsma)
34.4.05 Het roeren van mest tijdens opslag (IMAG)
34.4.10 Integraal mestbehandelingssysteem op het mestvarkenbedrijf (IMAG,P.
Hoeksma)
34.4.101 Toetsing van een milieuvriendelijk bedrijfssysteem voor de varkenshouderij
op praktijkschaal (IMAG, P.Hoeksma)
34.4.102 Geïntegreerd onderzoek aan milieustal voor vleesvarkens (IMAG, P.Derikx)
34.4.12 Ammoniakemissie uit natuurlijk-geventileerde stallen (IMAG)
34.4.14 Schuimvorming bij de opslag en verwerking van dierlijke mest (IMAG,P.
Hoeksma)
34.4.15 Begeleidend onderzoek emissie-arme systemen Noord Brabant (PROPRO)
(IMAG, G.J. Monteny)
34.4.16 Bemonstering en analyse van dierlijke mest (IMAG, P. Hoeksma)
34.4.17 Intensivering van het onderzoek naar de vermindering van ammoniak bij
stallen (NH3-stalmeetploeg) (IMAG, J. Oosthoek)
34.4.18 Effecten van diverse dunne mestbewaarsystemen op de kwaliteit van de
mesten desamenstelling vande lucht inde mestopslag (IMAG,J.Oosthoek)
34.4.19 Simulatie NH3-emissie beperkende mestbehandelingstechnieken in stallen
(IMAG, A. Elzing)
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34.5.01
34.5.02
34.5.03
34.5.04
34.5.07

Ontwikkeling van meetmethoden en uitvoering van metingen bij
stationaire bronnen (IMAG, R. Scholtens)
Emissies niet agrarische bronnen (IMAG, R. Scholtens)
Beheer en onderhoud van meetapparatuur voor luchtonderzoek (IMAG,
R. Scholtens)
Bestrijding emissies door middel van optimalisering biowassers (IMAG,
T.G.M. Demmers)
Geurmetingen (IMAG, J.V. Klarenbeek)
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PROGRAMMA 151

Mestbenutting

Programmaleider

Neeteson, dr.ir.J.J. -IB-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel van het onderzoek iseen betere benutting van in dierlijke mest aanwezige
nutriënten door landbouwgewassen. Dit is niet alleen vanuit bemestingsoogpunt
gewenst, maar leidt ook tot vermindering van de ongewenste milieu-effecten die
aan het gebruik van dierlijke mest zijn verbonden. Het onderzoek is erop gericht de
kennis omtrent de werking van nutriënten (met name stikstof en fosfaat) afkomstig
uit dierlijke mestte vergroten en ammoniakemissie en nitraatuitspoeling door middel
van technische maatregelen te beperken. Het onderzoek wordt zowel op bouwland
als op grasland uitgevoerd.

Planning

Het lopende onderzoek naar de mineralisatie van stikstof op met dunne mest bemeste
akkerbouw- en graslandpercelen wordt afgerond. Verwacht wordt dat toekomstig
onderzoek zichvooral zalmoeten richtenop kwantificering vande stikstofmineralisatie/
-immobilisatie op beweide graslandpercelen (inclusief mest- en urineplekken!). Het
onderzoek naar de effecten van het toevoegen van nitrificatieremmers aan dunne
mest en het gebruik van wintergewassen op nitraatuitspoeling in de winter wordt
afgerond.
Bij het bestuderen van de uit- en afspoeling van fosfaat afkomstig uit dierlijke mest
wordt er doorgaans vanuit gegaan dat dit plaatsvindt ten gevolge van transport van
orthofosfaat indebodem.Aangezien recentonderzoek heeft aangetoond dat organisch
fosfaat eveneens mobiel kan zijn in de bodem, wordt er onderzoek gestart naar
kwantificering van het transport van organisch fosfaat in de bodem na toediening
van dierlijke mest. Erwordt ook gestart met het ontwikkelen van een simulatiemodel
waarmee deoplosbaarheid vanfosfor indebodem kanworden berekend in afhankelijkheid van het toedienen van dierlijke mest en omgevingsfactoren.
Het onderzoek naar ammoniak-arme toedieningstechnieken wordt voortgezet.
Hierbij wordt aandacht geschonken aan de wijze van toedienen van dierlijke mest,
de hoeveelheid toe te dienen mest en de verdeling van de toediening van de mest
over het groeiseizoen. Erwordt ook nagegaan in hoeverre het mogelijk is dierlijke
mest in het voorjaar toe te dienen op minder draagkrachtige gronden. Het onderzoek
naar de kwantificering van de ammoniakemissie in het veld bij verschillende toedieningstechnieken (inclusief het aanzuren van mest kort voor het toedienen) en
weersomstandigheden wordt voortgezet.

Andere rel.
Programma's

79, 114, 129, 140, 150, 187, 188, VZ4, AT4,AT8

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

440
490
1003
1015
1021

Mogelijkheden ter beperking van van uitspoelingsverliezen van nutriënten
van dierlijke mest (IB,W.J. Corré)
Effecten van aanzuring en benutting van mengmest op de bedrijfsvoering
in de melkveehouderij (PR/IMAG/IB/CABO)
Reductie van ammoniakemissie uit dunne mest via opti malisering van
toedieningstechnieken in grasland-systemen (IB, W.J. Chardon)
Transport van organisch fosfaat in de bodem (IB, D.L.R. Hesterberg)
Het ontwikkelen van een managementmodel om de fosfor oplosbaarheid
na toedienen van dierlijke mest te voorspellen (IB, D.L.R. Hesterberg)
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14.2.51
16.4.63
34.5.05
34.5.06
46.1.02

Mechanisatie-aspecten toediening dierlijke meststoffen in de landbouw
(IMAG, J.F.M Huijsmans)
Onderzoek nieuwe bewerkingsprincipes en -systemen bij de verzorging
van grasland (IMAG, A.H. Bosma)
Emissies van mobiele oppervlaktebronnen (IMAG, G.J.Monteny)
Intensivering van uitrij-onderzoek (veldmeetploeg ammoniakemissie)
(IMAG, J. Oosthoek)
Ontwikkeling sensoren voor open teelten (IMAG, C. Werkhoven)
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PROGRAMMA 152

Ontwikkeling en praktijkbeproeving van voliere-huisvestingssystemen voor
leghennen

Programmaleider

Blokhuis, dr.ir. H.J. - COVP-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het programma beoogt invulling te geven aan het streven naar nieuwe houderijsystemen in de pluimveehouderij, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met
de toenemende eisen op het gebied van dierlijk welzijn en milieu, en anderzijds
wordt voldaan aandetechnischevoorwaarden vanmoderne bedrijfsvoering en adequate
werkomstandigheden voordepluimveehouder. Eenintegraleaanpakvanuitverschillende
vakgebieden staat derhalve bij dit onderzoek centraal.
Een algemene maatregel van bestuur, gericht op het verbod van de legbatterij, is in
voorbereiding.
Deze maatregel houdt in dat per juli 1994 geen andere huisvestingssystemen voor
leghennen mogen worden geinstalleerd dan die welke de leghen ondermeer 1000
cm2 ruimte bieden, als ook strooisel (min. 33,3% van het beschikbare oppervlak),
een legnest en een zitstok.
Het reeds uitgevoerde COVP/IMAG onderzoek heeft uitgewezen dat zogenaamde
volièresystemen dan het meest geëigend zijn. Het als etagessysteem bekend staande
COVP/IMAG ontwerp iseen dergelijk systeem.
Het programma inzijn huidige vorm -met onderzoek aanvolièrehuisvesting op enkele
praktijkbedrijven, in een semi-praktijkstal en in kleinere opstellingen - werd in de
tweede helft van 1989 voorbereid en is in 1990 effectief begonnen. De verbreding
van het onderzoek met betrekking tot volièresystemen in 1990werd mogelijk gemaakt
door additionele bijdragen van het Ministerie van LNV en extra inspanningen van
de DLO-instituten.
Om meer zekerheid te krijgen over zaken als produktie, gezondheid en kostprijs bij
volièresystemen, wordt onderzoek verricht gedurende meerdere legrondes onder
(semi-)praktijkomstandigheden. Voorts wordt onderzoek uitgevoerd dat isgericht en
vermoede en bestaande knelpunten. Deze knelpunten zijn de ammoniakontwikkeling
en -emissie, de arbeidsomstandigheden vanwege de hoge concentratie stof in de
stal, het percentage buitennest eieren en de arbeidsbehoefte. De oplossing van deze
knelpunten kan aanpassing van de onderzochte systemen noodzakelijk maken.
In dit programma wordt nauw samengewerkt met het IKC, afdeling Pluimvee.

Planning

Op het eerste praktijkbedrijf start de tweede legronde begin 1992. Zowel het tweede
als het derde bedrijf starten in de tweede helft van 1992 met de tweede legronde.
Zoötechnische waarnemingen met betrekking tot produktie, gezondheid, diergewicht,
strooiselkwaliteit, etc. worden in deze praktijkstallen systematisch uitgevoerd.
Daarnaast worden metingen uitgevoerd met betrekking tot arbeidskunde, ergonomie,
stof en ammoniakemissie. Voor wat betreft dit laatste zal toetsing van emissiebeperkende maatregelen plaatsvinden.
Devolgende ronde in de semi-praktijkstal start in oktober 1991 en zal het gehele jaar
1992 duren. Een belangrijk onderzoekaspekt betreft de vergelijking tussen twee
typen (een bruine en een witte) leghennen. Naast de de gebruikelijke zoötechnische
waarnemingen zalook aandachtworden besteedaandeinwendige eikwaliteit. Klimaatonderzoek in deze stal zal zich richten op patronen van luchtcirculatie, temperatuurverdelingen en lokale luchtvochtigheid, mede in samenhang met diverse klimaatgrootheden buiten de stal. In het kader van het onderzoek met betrekking tot
ammoniakemissie zullen de effekten van mestbanddroging, afdraaifrequentie van
de mestbanden, strooiselverwijdering- en management en klimaatregeling worden
onderzocht.
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In de kleine opstellingen loopt de volgende proef door tot begin 1992.
Dedaaropvolgende proef zal indetweede helft van 1992worden afgesloten. Effekten
van verschillende strooiseloppervlakten op gedrag, stof en ammoniak zullen worden
onderzocht. Bezettingsdichtheid in de verschillende systemen istevens een belangrijk aandachtspunt. Een beoordeling van de arbeidsbelasting in de diverse systemen
vindt eveneens plaats.
Modelonderzoek zalworden uitgevoerd,zowelten aanzienvande energiehuishouding
van de volièrekip en klimaatbeheersing, als ook ten aanzien van de bedrijfsvoering.
Andere rel.
Programma's

141, 150, 186, VZ16, VZ18, VZ19

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

066
081

660
20.4.06
22.4.02
32.4.10
34.4.20
44.4.01

Onderzoek op praktijkbedrijven naar volière-systemen voor leghennen
(COVP,T.G.C.M. van Niekerk)
Onderzoek in kleinschalige, flexibele opstellingen van alternatieve huisvestingssystemen voor leghennen (met speciale aandacht voor NH3-emissie,
stof en buiten-nest eieren) (COVP, D.A. Ehlhardt)
Vergelijkend onderzoek op semi-praktijkschaal aan etage- en batterijhuisvesting voor leghennen (COVP,T.G.C.M. van Niekerk)
Arbeidskundig onderzoek bij volièresystemen in de pluimveehouderij
(IMAG, D. Zegers)
Toepassingsmogelijkheden van automatisering in een volièresysteem voor
leghennen (IMAG, C. Lokhorst)
Volièrehuisvesting voor leghennen:stalontwerp en inrichting (IMAG,A. Smits)
Ammoniakemissie uit volièrestallen voor leghennen (IMAG, P.W.G. Groot
Koerkamp)
Volièrehuisvesting voor leghennen: klimaatonderzoek op stalniveau
(IMAG, E.van Ouwerkerk)
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PROGRAMMA 153

Toegepaste landinventarisatie en landevaluatie

Programmaleider

Cate drs. J.A.M, ten -SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het Staring Centrum vervult een leidende rol bij het inventariserend onderzoek op
het gebied van bodem en grondwater (patroononderzoek). Deze expertise wordt
gevraagd voor een in diversiteit toenemend aantal projecten. Als voorbeelden zijn
te noemen het bodemkundig/hydrologisch onderzoek in landinrichtings- en waterwingebieden. Maatschappelijke ontwikkelingen zoalslandgebruik met een meervoudige
doelstelling, uit produktie nemen van landbouwgronden ten gunste van bosaanleg
en natuurgebieden, toename van openluchtrecreatie en behoud van landschappelijk
waardevolle gebieden hebben een grotere en veranderde vraag naar basisgegevens
tot gevolg. Het landinventariserend onderzoek speelt hier op in met opname van
nieuwe gegevens, kwantificering van gegevens, ontwikkeling en toepassing van
methoden voor geintegreerd onderzoek als bijdrage tot een systeembeschrijving van
gebieden, toepassing van nieuwe meetmethoden, programmatuurontwikkeling voor
verwerking van de digitaal opgeslagen gegevens. Om de effecten van landinrichtingsplannen ook op landschap en natuur vast te stellen, zal geïntegreerd onderzoek
nodig zijn. Het landinventariserend onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren
aan de ontwikkeling en toepassing van methoden voor koppeling van abiotische,
biotische en antropogene gegevens om bij te dragen tot een systeembeschrijving van
gebieden. Om de effecten van grondwaterwinning door pompstations op de akker-,
weide- en bosbouw vast te stellen, zal bodemkundig hydrologisch onderzoek moeten
plaatsvinden alsmede het opstellen van rekengegevens per kaartvlak in waterwingebieden om schade per kaartvlak te kunnen berekenen. Tevens zal een geïntegreerd
modulair systeem ontwikkeld moeten worden voor het verdrogingsonderzoek.
Dit programma maakt gebruik van data en methodieken uit de programma's 3-SC,
6-SC, 7-SC, 8-SC, 12-SCen 13-SC. Het programma levert informatie aan aan diverse
gebiedsgerichte studiesdie plaatsvinden binnen deprogramma's4-SC/IB,6-SCen23-SC.

Planning

Landinventariserend onderzoek t.b.v. landinrichting alsmede bodemgeschiktheidsonderzoek. Het verder ontwikkelen van een methode voor systeembeschrijvingen
van landinrichtingsgebieden. Het verder ontwikkelen van een programmapakket voor
het gebruik van bodemkundige vlak- en puntgegevens voor het maken van afgeleide
kaarten (BOPAK II,fase II). Het opstellen van een nieuwe grondwatertrappenindeling
voor de uiterwaarden.
Bodemkundig hydrologisch onderzoek in verband met de verdrogingsproblematiek.
Het opstellen van een classificatie in het bodemkundig hydrologisch onderzoek t.b.v.
waterschappen. Medewerking aan onderzoek i.v.m. de stikstofemissie naar grondenoppervlaktewater. Medewerking aan hetfosfaatverzadigingsonderzoek inNederland.
Hetontwikkelen vaneengeïntegreerd modulair systeemvoor het verdrogingsonderzoek.

Andere rel.
Programma's

3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 23, 114, 115, 120

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

*432
2175
3306
*3308
3313

Handleiding bodemgeografische karteringen (SC, Stolp)
Landinrichting Schoonebeek (SC, Makken)
Bodemfys. parameters pompstations Gelderland (SC, Obbink)
Proefbedrijf melkveehouderij en milieu Hengelo (G) (SC, Dekkers)
Landinrichting Ochten-Opheusden fase II (SC, Mulder)
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3319
Landinrichting Ooijpolder (SC, Mulder)
4849
Standaardreeks Driebruggen/begeUe schatting (SC, Kiestra)
5149
Bodemgeografisch onderzoek RAK St'Annaland (SC, Pleijter)
5151
Bezwarenbehandeling Breskens-Zuidzande (SC, Pleijter)
5152
Bezwarenbehandeling Schoondijke (SC, Pleijter)
5153
Bodemgeografisch onderzoek RAK Stavenisse (SC, Pleijter)
5154
Bodemgeografisch onderzoek RAK Poortvliet (SC, Pleijter)
5156
1e schatting st Philipsland (SC, Pleijter)
5157
Standaardreeks st Philipsland (SC, Pleijter)
5805
Waterwinning Huijbergen (SC, Stoffelsen)
5808
Landinrichting Leyen-west (SC, Leenders)
5811
Grondwaterklassenkaart de Aa (SC, Kleijer)
6165
1e schatting Melderslo (SC, Dekkers)
VEB051 Herinrichting Groenraven-Oost (SC, Kiestra)
VEB052 Herinrichting Bergen-Schoorl (SC, Kamping)
VEB053 Herinrichting Harderwijk-Elburg (SC, Mulder)
VEB054 Ruilverkaveling Olst-Wesepe (SC, Dodewaard)
VEB055 1e schatting st Annaland SC, Pleijter)
VEB056 1e schatting Axelse Sassing (SC, Pleijter)
VEB057 standaardreeks Axelse Sassing (SC, Pleijter)
VEB058 Classificatiekaart waterschap de Dommel (SC, Kleijer)
VEB059 Classificatiekaart Roer en Overmaas (SC, Kleijer)
VEBO60 Gasunie contra-expertise (SC, Leenders)
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PROGRAMMA 176

Resistentieveredelingsonderzoek: ontwikkeling van toets- en selectiemethoden voor
resistentie en onderzoek naar de genetische basis van resistentie

Programmaleider

Kramer dr.ir. Th. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

In landrassen, genenbank collecties en wilde verwanten van cultuurgewassen komt
als regel veel genetische variatie voor in resistentie tegen economisch belangrijke
ziekten en plagen waarvan de verspreiding door de licht plaatsvindt al of niet via
vectoren. Het onderzoek richt zich op het opsporen en hanteerbaar maken van
resistenties in veredelingsprogramma's. Het zwaartepunt ligt op bestudering en
toepasbaar maken van duurzame resistenties.Terverbetering vande selectiemethodiek
zal voor enkele gewas/pathogeen combinaties het perspectief van indirecte selectie
m.b.v. moleculaire merkers worden onderzocht. Het onderzoek concentreert zich op
de volgende aspecten:
- aspecten van resistentie in gene pools;
- kwantificering van het resistentieniveau;
- analyse van resistentiemechanismen;
- selectiemethodiek/relatie met andere gewaseigenschappen;
- genetische analyse;
- duurzaamheid en achtergronden van resistentie.
Het onderzoekprogramma levert plantmateriaal en toets- en selectiemethoden op
dit gebruikt kunnen worden in moleculaire veredelingsprogramma's en kruisingsveredelingsprogramma's.

Planning

Het analyseren van de duurzaamheid van resistentiebronnen, in combinatie met
verhoging van het resistentieniveau door recombinatie van resistentiegenen met een
kwantitatief effect. Onderzoek naaroverervingvanresistentie enanalysevan resistentiemechanismen.Verhogingvandeduurzaamheid vanresistentie door stapelingvangenen.
Voor nieuw gestarte projecten: verbetering van de toetsmethodiek. Voor toxine
producerende schimmels zal worden nagegaan of er bij resistente genotypen sprake
isvan toxine-inactivering.

Andere rel.
Programma's

25, 28, 29, 148, 149

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*06.2.0.5 Veredelingsonderzoek naar de resistentievanwintertarwe tegen aantasting
van de aard door Fusarium-soorten (CPRO, C. Snijders)
*06.1.0.8 Onderzoek naar genetische variatie voor stengel-rotresistentie bij maïs
(CPRO,O. Dolstra)
*06.2.0.8 Resistentie tegen bruine roest in tarwe (CPRO, C. Snijders)
*07.3.9.3 Toxineproduktie en in vitro selectie op resistentie in erwt (CPRO, M.
Gretenkort)
*07.1.5.1 Niet fysiospecifieke resistentie tegen Phytophthora infestans: genetische
variatie en toetsmethode (CPRO, L. Colon)
*07.1.0.2 Introductie van resistentie tegen Erwinia spp. in aardappel (CPRO,S.Allefs)
*05.2.0.5 Karakterisering van resistentie in Lactuca sligna tegen Bremia lactucea en
overdracht van resistentie naar de cultuursla (CPRO, K. Reinink)
*05.2.0.4 Phytophthora porri in prei: epidemiologie en resistentie (LUW/CPRO, R.
Voorrips)
*05.2.8.1 Veredelingsonderzoek naar een necrosevrije vorm van meeldauwresistentie
in komkommer (RUG/CPRO, S. Zijlstra)
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*05.3.6.1 Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen appelkanker (Nectria
galligena) bij appel (CPRO,J.Janse)
*05.3.0.1 Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen meeldauw (Podosphaerea
leucotricha) in appel (CPRO,J.Janse)
*09.2.8.2 Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen 'geelziek' bij hyacint,
veroorzaakt door Xanthomonas campestris pv hyacinthi Wakker & Dye
(CPRO,J.van Tuyl)
*09.1.7.1 Onderzoek naar overerving en mechanismen van resistentie van chrysant
tegen witte roest (Puccinia horiana) (CPRO,J. de Jong)
*09.2.0.1 Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen tulpmozaiekvirus (TBV) in
tulp (LUW/CPRO,J.van Tuyl)
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PROGRAMMA 177

Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling

Programmaleider

Kramer, dr.ir. Th. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

In het kader van ontwikkelingssamenwerking vinden verschillende activiteiten plaats
o.a. bijdragen aan internationale cursussen, onderzoekssamenwerking met nationale
en internationale instituten (in ontwikkelingslanden), gericht op versterking van
kennis en expertise, en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek. Van belang is het
versterken van het onderzoek aangroentegewassen die geteeld worden in het tropisch
laagland van Indonesië.
Dit moet resulteren in verbetering van de positie van de kleine boer.

Planning

Continuering van samenwerking ter versterking van kennis op het terrein van 'genetic
resources' en veredelingsonderzoek bij 'palawidja' gewassen (MARIF project, Malang
Indonesië), alsmede backstopping op het terrein van insectenresistentie in soja in
het kader van geïntegreerde teeltmethoden.
Op het terrein van tropische laaglandgroentegewassen ligt het zwaartepunt op de
overdracht van kennis en technieken naar boeren, in nauwe samenwerking met de
voorlichtingsdienst enerzijds. Anderzijds richt het onderzoek zich op het opsporen
van prolemen en knelpunten bij de teelt van laaglandgroenten. Het teeltsysteem
van hete pepers in het gebied rond Lembang zal nader worden geanalyseerd.
Bij tarwe richt het onderzoek zich op droogte en zouttolerantie. Met behulp van
RPFL-merkers wordt gezocht naar de localisatie van belangrijke genen. Er wordt
plantmateriaal ontwikkeld dat isogeen isvoor verschillende combinaties van
vernalisatie- en daglengtegenen.

Andere rel.
Programma's

25, 28, 29, 31, 148, 176

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

05.4.7.1
05.4.7.2
06.2.0.6
06.2.1.1

Diversen ontwikkelingssamenwerking (CPRO,Th. Kramer)
Stengthening research and development of lowland vegetables in Indonesia
(LEI/PAGV/CPRO, Th. Kramer)
Resistentie van wilde emmer tarwe tegen gele roest (CPRO,A.P.M, den Nijs)
Breeding for escape from drought and salt stress in wheat adapted to low
attitude environments (CPRO,A.P.M. den Nijs)
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PROGRAMMA 178

Stikstofstromen in graslandoecosystemen; onderzoek naar de stikstofhuishouding
vangraslandoecosystemen inrelatietoteffectenopproduktie,milieuen natuurwaarden

Programmaleider

Berendse, dr. F./ Van der Meer, ir. H.G. - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

De primaire doelstellingen van dit programma zijn om te onderzoeken (1) op welke
wijze de emissies van stikstof op produktiegrasland tot de gewenste niveaus kunnen
worden teruggebracht met zo gering mogelijke gevolgen voor grasopbrengst en
-kwaliteit, (2) tot welke niveaus de toevoer van stikstof in graslanden in beheers- en
reservaatsgebieden moet worden teruggebracht om behoud of ontwikkeling van
natuurwaarden mogelijk te maken.
Desterkestijging vandestikstoftoevoer opgraslandgedurende deafgelopen decennia
heeft enerzijds geleid tot een forse toename van de grasopbrengst en de dierlijke
produktie, anderzijds tot grote verliezen van stikstof naar de atmosfeer (ammoniakvervluchtiging en denitrificatie) en naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en
afspoeling) en tot sterke afname van de soortenrijkdom (flora en fauna) van graslanden. Deze negatieve effecten vragen een herziening van het gebruik van stikstof.
Doelstellingen tot vermindering van stikstofemissies zijn recent gepubliceerd in het
Nationaal Milieubeleidsplan, deStructuurnota Landbouw, het PlanvanAanpak Beperking
Ammoniakemissie van de Landbouw, de Derde Nota Waterhuishouding en het Rijnen Noordzee Actie Programma. Met de thans beschikbare kennis isechter niet nauwkeurig aan te geven tot welk niveau de stikstoftoevoer op grasland moet worden
beperkt om onder verschillende omstandigheden (bodem, weer, graslandgebruik) te
voldoen aandeverschillende milieudoelstellingen (zie adviesvandecommissie stikstof).
Het onderzoek aan de stikstofhuishouding van produktiegrasland zal zich daarom
richten op het verdiepen van de kennis van de processen die op korte en langere
termijn de beschikbaarheid en verliezen van stikstof bepalen. Dit betreft met name
de dynamiek van vastlegging van stikstof in en weer vrijkomen uit niet-oogstbare
gewasdelen,de interactietussendestikstof- ende koolstofhuishouding, de mineralisatie
en immobilisatie van stikstof, en de denitrificatie. Verder is nader onderzoek nodig
naar de invloed van beweiding op de stikstofhuishouding van grasland, o.a. naar de
gevolgen van de ruimtelijke variabiliteit van stikstof- en andere nutriëntenstromen
die daarmee gepaard gaat. Tenslotte isook onderzoek nodig naar de effecten van
verminderde toevoer van andere nutriënten (Pen K) op de stikstofhuishouding van
grasland en aan lange-termijn effecten van verminderde stikstoftoevoer.
In het Natuurbeleidsplan wordt hoge prioriteit gegeven aan onderzoek naar natuurgerichte normstelling enaanonderzoek naardemogelijkheden voor natuurontwikkeling.
In dit kader is het noodzakelijk te onderzoeken aan welke randvoorwaarden moet
worden voldaan om het behoud of de ontwikkeling van soortenrijke graslanden
met een grote natuurwaarde in beheers- of reservaatsgebieden mogelijk te maken.
Deze randvoorwaarden hebben voor een belangrijk deel betrekking op de stikstofen zuurhuishouding. Bij het behoud of de ontwikkeling van halfnatuurlijke graslandoecosystemen, die niet bemest worden, is het noodzakelijk om aan te geven
welke immissies van stikstof en zuurvormende verbindingen maximaal aanvaardbaar
zijn afhankelijk vanbodemtype en hydrologische situatie. Daarnaast richt het onderzoek
zich op de toetsing van de verschillende beheersvormen als instrument om te grote
voorraden nutriënten in de bodem af te voeren (verschraling) en om de stikstof- en
zuurbalans op een zodanige manier te manipuleren, dat natuurwaarden ook op
langere termijn worden gehandhaafd.
Het onderzoek in beide graslandoecosystemen (produktie- grasland en grasland
voor natuurontwikkeling) zalveelalgebruik makenvandezelfde onderzoekstechnieken
en -methoden. De grote range in beschikbaarheid van stikstof en andere nutriënten
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die daarbij wordt bestudeerd, zal sterk bijdragen aan verbetering van het inzicht in
verschillende processen. Een belangrijk deel van de onderzoeksinspanning zal zijn
gericht op de ontwikkeling van simulatiemodellen van de stikstofkringloop van deze
graslanden. Met deze modellen zal voor produktiegrasland worden berekend bij
welke stikstofbemestingsniveaus onder verschillende omstandigheden wordt voldaan
aan de milieudoelstellingen. Hiermee zal een belangrijke bijdrage worden geleverd
aan de gewenste verfijning van het stikstofbemestingsadvies. Voor de graslanden in
beheers-enreservaatsgebieden zullen modellenworden gebruikt omde immissienormen
voorstikstof enzuurvormendeverbindingen te berekenen.Bovendien kanmet modellen
worden verkend wat de lange-termijn effecten op produktie, imissies en soortensamenstelling zullen zijn van verschillende stikstofinputs en beheerssystemen.
Planning

Afronden van onderzoek naar stikstofbenutting en -verliezen uit dierlijke mest;
publikatie van resultaten. Voortzetting van onderzoek naar gewaseigenschappen die
de stikstofbenutting kunnen verbeteren. Start van onderzoek aan verschillende
processen in de stikstofkringloop van produktie-grasland: dynamiek van vastlegging
van stikstof in en weer vrijkomen uit niet-oogstbare gewasdelen; mineralisatie en
immobilisatie; denitrificatie; invloed van begrazing op de kringloop en verliezen van
stikstof en andere nutriënten. Afronden van vergelijkend onderzoek naar de stikstofkringloop in verschralend grasland bij verschillende grondwaterregimes. Verdere
ontwikkeling van een simulatiemodel waarmee stikstof-immissienormen voor schrale
graslanden kunnen worden berekend. Voortzetting van onderzoek naar de wijze
waarop verschillende plantensoorten de stikstofkringloop reguleren.

Andere rel.
Programma's

1, 48, 50, 122, 124, 187, VZ5, VZ6

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

a.
xx3
*xx1
750
685
xx2
*701
xxx

b.
*812
767
*736
766
*725

Ruwvoederproduktie en stikstofbenutting
De produktiviteit van grasland bij beheerst gebruik van stikstof, fosfor en
kalium (CABO,J.J.M.H. Ketelaars)
Turn-over van stikstof in gewas- en wortelresten in produktiegrasland
(CABO, H.G. van der Meer)
Gewasfysiologisch onderzoek naar oorzaken van achteruitgang van de
zodekwaliteitvan nieuw-ingezaaid Engelsraaigras (CABO,H.G.vander Meer)
Optimaal gebruik van dierlijke mest op grasland in relatie tot stikstofbenutting, graskwaliteit en milieu (CABO, H.G. van der Meer)
Effecten van begrazing op de kringlopen en verliezen van N, Pen K in
grasland (CABO, G.W.J. van de Ven)
Fysiologische basis van verschillen in de efficiëntie van stikstofbenutting
tussen rassenvan Engelsraaigras(Lolium perenne L.) (CABO,A.J.C,deVisser)
Nitraatuitspoeling op het Proefbedrijf Melkveehouderij en Milieu
(SC/CABO, E.P.H. Best)
Vegetatie-oecologie
De relatie tussen nutriëntenstromen en de primaire produktie van wateren oevervegetaties in landelijke gebieden (CABO, E.P.H. Best)
Simulatievandeproduktie ennutriëntenhuishouding van wegbermvegetaties
(CABO/LUW, F. Berendse)
De invloed van de nutriëntenbeschikbaarheid op de concurrentie tussen
graslandplanten (CABO, F. Berendse)
De kringloop van nutriënten in graslandoecosystemen in relatie tot het
beheer (CABO, M.J.M. Oomes)
Een vergelijkend onderzoek naar de rol van dominante plantesoorten in
de nutriëntenkringloop in heide-oecosystemen (CABO, M.M.I. van Vuuren
(BION), F. Berendse)
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PROGRAMMA 179

Risicoanalyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen

Programmaleider

Vacature - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Voedselproduktieketens kunnen verontreinigd worden met gezondheidsbedreigende
stoffen uit de omgeving. Als gevolg van atmosferische depositie, het gebruik van
besmet water, de onjuiste toepassing van hulpstoffen, diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, het gebruik van verontreinigde grondstoffen of produktie
op verontreinigde bodem kan de veiligheid van eindprodukten bedreigd worden.
Ook kunnen van nature voorkomende stoffen een schadelijke, maar in sommige
gevallen ook een gezondheidsbeschermende werking uitoefenen. Daarnaast kunnen
pathogène micro-organismen devoedselveiligheid nadelig beïnvloeden. Déprogramma
heeft als doel de potentiële bedreiging te kwantificeren alsmede de toxicologische
en micro-biologische risico-evaluaties uit te voeren. Tevens zullen nieuwe via
gentechnologie geproduceerde agrarische produkten geëvalueerd worden.
In dit programma wordt aandacht besteed aan:
a. Het signaleren van problemen, het kwantificeren van mogelijke risico's en het
formuleren van voorstellen van voor gericht surveyonderzoek.
b. Het uitvoeren van onderbouwend toxicologisch en microbiologisch onderzoek. De
onderwerpkeuze zal gebaseerd worden op zowel wetenschappelijke als maatschappelijke argumenten (bijv. publieksacceptatie, exportpolitiek).
Het signaleren en kwantificeren van problemen (onderwerp a) zal onder meer plaatsvinden op basisvan informatie gegenereerd in diverse survey en monitorprogramma's
(KAP, LMRV, COBA, RIVM, WVC, RIZA), AID- en Produktschap rapportages, gegevens
over de toelating van stoffen en aan de hand van de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek. Voorstellen voor gericht survey-onderzoek zullen in programma 180
gerealiseerd worden.
Ter onderbouwing van de toxicologische en microbiologische risico evaluaties (onderwerp b) zal experimenteel onderzoek uitgevoerd worden naar:
- De ontwikkeling van snelle en goedkope toxiciteitsmethoden.
- De toxiciteit van stoffen en produkten en onderliggende toxiciteitsmechanismen.
- Onderzoek naar het metabolisme van micro-organismen (toxineproduktie, groei,
afsterving).
- Onderzoek naar pathogeniteit vanmet behulp van DNA-technologie gemodificeerde
micro-organismen die een rol spelen bij de voedselbereiding.
- Microbiologische effecten op produktieprocessen.
Nauw met beide voorgaande onderwerpen samenhangend is het vaststellen van
risico's van stoffen die alsverontreiniging of van nature in voedingsmiddelen
voorkomen in het kader van wettelijke en beleidsadviserende taken (normering en
dossierbeoordeling).
Om presentatietechnische redenen is dit onderwerp zichtbaar gemaakt in
programma 189. De uitvoering, in organisatorische zin, zal echter binnen dit
programma plaatsvinden.

Planning

Analyse van factoren die vanuit de omgeving de kwaliteit van de voedselproduktie
beïnvloeden, zodat inzicht verkregen wordt in de kwantitatieve aspecten van
potentieel bedreigende stoffen. Zowel via water, bodem, lucht als grond- en hulpstoffen kunnen ongewenste stoffen de voedselproduktieketens binnenkomen. Aan
de hand van literatuurstudies, raadplegingen van gegevensbestanden en eigen
waarnemingen zullen rapportages opgesteld worden m.b.t. specifieke onderwerpen.
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Het resultaat van deze studies zal onder andere dienen als uitgangsmateriaal voor het
survey-programma (programma 180).
Andere rel.
Programma's

180, 182, 183, 189, VZ2

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

*1.
*2
*3.
*4.

Risico-evaluatie van gezondheidsbeïnvloedende stoffen, micro-organismen
en processen in de produktieketen (RIKILT)
Onderzoek van pathogène micro-organismen indedierlijke en plantaardige
voedselproduktieketen (RIKILT)
Toxicologisch onderzoek van voedselcontaminanten en van nature voorkomende stoffen (RIKILT)
Toxicologisch onderzoek van met behulp van DNA technologie
gemodificeerde agrarische produkten (RIKILT)

Bovenstaande projecten zullen in 1992 nader geconcretiseerd worden. Materiaal voor
deze projecten zal ondermeer afkomstig zijn uit onderstaande 'oude' projecten:
404.0800 Toxicoloigsche evaluatie van produktvreemde en van nature voorkomende
stoffen in de voedselketen (RIKILT)
404.0810 Invloed van voedingsfactoren op de tumorincidentie van de rat (RIKILT)
404.0820 Isolatie, identificatie en karakterisering van metabolieten van furazolidon
(RIKILT)
404.0841 Therapeutisch,farmacokinetischentoxicologisch onderzoek vansulfonimiden
(RIKILT)
404.0860 Mutageniteitsonderzoek van diergeneesmiddelen, milieucontaminanten
en agrarische hulpstoffen (RIKILT)
404.0870 In vitro toxiciteitsonderzoek van residuen van agrarische hulpstoffen en
contaminanten in voedingsmiddelen (RIKILT)
505.0022 Ontwikkeling methoden histologisch hormoononderzoek (RIKILT)
8999.004 Databank contaminanten in voedingsmiddelen (RIKILT)
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PROGRAMMA 180

Surveillanceenoverdrachtvangezondheidsbeïnvloedende enmilieubelastende stoffen
in voedselproduktieketens

Programmaleider

Vacature - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Doelstelling:
Waarnemen en vastleggen van het gedrag en de concentratie van stoffen die uit
oogpunt van veiligheid, schadelijkheid en gezondheid een rol spelen bij de voedselproductie.
Programmabeschrijving:
Bij de voedselproduktie kunnen langs vele wegen stoffen dan wel micro-organismen
in het voedsel terechtkomen, die op een of andere wijze een bedreiging kunnen
vormen voor mens, dier of milieu. Daarbij kan gedacht worden aan doelbewust
toegepaste stoffen zoals agrarische hulpstoffen (o.a. gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen en diergeneesmiddelen). Daarnaast vormt de introductie van (vreemde)
stoffen in het milieu een mogelijke bron van besmetting (o.a. dioxines, PCB's), of
kunnen er van nature voorkomende stoffen al dan niet indirect in het voedsel
terechtkomen (mycotoxinen, fycotoxinen en fytotoxinen). Tenslotte kunnen bij de
verwerking of bereidingvanvoedingsmiddelen ongewenste stoffen of micro-organismen
indevoedingte belanden.Omcalamiteiten op kortere of langeretermijnte voorkomen
is het zaak om mogelijke problemen tijdig te onderkennen. Dit kan gebeuren door
het tijdig signaleren van mogelijke risico's, waarna door gerichte metingen een
beter beeld kan worden voor verkregen van de aard en omvang van het probleem.
Het signaleren van problemen en het vaststellen van criteria op grond waarvan
survey onderzoek wordt uitgevoerd wordt nader uitgewerkt in het programma
'Risicoanalyse van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende stoffen en
processen in voedselproduktieketens'.
Waar mogelijk dient er gericht onderzoek te worden gedaan naar de overdracht
van bedreigende factoren naar/in voedselketens, waardoor mogelijke oorzaken
kunnen worden opgespoord en maatregelen genomen kunnen worden voor een
integrale ketenbeheersing. Een modelmatige benadering voor de beschrijving van
de mobiliteit van de te onderzoeken stof door de diverse schakels van de produktieketensstaat hierbij centraal.Vervolgens kan door gerichte surveys dan wel monitoring
worden gekeken naar deeffectiviteit van die maatregelen. Signalerend (survey)onderzoek wordt gekenmerkt door dikwijls eenmalige metingen van specifieke indicatoren
met als doel specifieke informatie te verkrijgen. In dit kader worden vier projecten
nader uitgewerkt, waarbinnen telkens een groot aantal stoffen en produkten aan
de orde komen. Een zorgvuldige procedure m.b.t. het signaleren van nieuwe
probleemvelden is daarbij essentieel en wordt nader uitgewerkt in het programma
Risicoanalyse. Dit programma kan belangrijke impulsen genereren voor IKB-systemen.

Planning

Gericht onderzoek naar het gedragvanstoffen endeoverdrachtvanstoffenvanschakel
naar schakel in de produktieketen. Met prioriteit voor die stoffen die als potentieel
gevaarlijke stoffen kunnen worden aangemerkt. Opdezemanier zalworden vastgesteld
in welke mate produkten en/of grondstoffen besmet kunnen raken,waar dat gebeurt
en hoe dat voorkomen kan worden. De resultaten van dit onderzoek zullen veelal
als uitgangsmateriaal dienen voor op te stellen kwaliteitssystemen (programma 181).

Andere rel.
Programma's

179, 182

Indicatie
Omvang

20 mensjaar
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Projecten

5.
6.
7.
8.

Surveillance en overdracht van agrarische hulpstoffen in voedselproduktieketens (RIKILT)
Surveillance en overdracht van milieucontaminanten in voedselproduktieketens (RIKILT)
Surveillance enoverdracht van natuurlijketoxinen in voedselproduktieketens
(RIKILT)
Surveillance enoverdracht van micro-organismen in voedselproduktieketens
(RIKILT)

Bovenstaande projecten zullen in 1992 nader geconcretiseerd worden. Materiaal
voor deze projecten zal ondermeer afkomstig zijn uit onderstaande 'oude' projecten:
303.7910 Monitoring vlees, organen en vetten op bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en zware metalen (Nationaal Plan Overige Stoffen/VREK) (RIKILT)
404.0400 Onderzoek naar hetvoorkomen,gehalte enstapelingvandiverse organische
contaminanten (myco)toxinen in landbouw-.en visserijprodukten (RIKILT)
404.0430 Onderzoek naar het voorkomen van polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen
en dibenzofuranen in moedermelk (RIKILT)
404.0500 Onderzoek naar het voorkomen, gehalte en stapeling van diverse zware
metalen en spoorelementen in landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
04.0600 Onderzoek naar hetvoorkomen,gehalteenstapelingvandiversediergeneesmiddelen in landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
404.0620 Inventariserend onderzoek naar het voorkomen van hormonen (RIKILT)
404.0622 Inventariserend onderzoek naar het voorkomen van Beta Agonisten in
diverse matrices (RIKILT)
404.1200 Inventariserend onderzoek radionucliden in de voedselketen (RIKILT)
404.6200 Onderzoek naar hetvoorkomen vanListeria monocytogenes in melk en kaas
(RIKILT)

222

PROGRAMMA 181

Kwaliteitssystemen voor de bewaking van veiligheid en schadelijkheid van
voedselproduktieketens.

Programmaleider

Vacature -RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Doel:
Bewaking en toezicht op kritische schakels in de produktieketens betreffende veiligheidsaspecten aan de hand van vastgestelde criteria.
Programmabeschrijving:
De laatste jaren is men zich in toenemende mate bewust geworden van dat aan de
moderne wijzen van het voortbrengen van landbouwprodukten ook aanmerkelijke
nadelen en risico's zijn verbonden. Deze nadelen en risico's worden veroorzaakt
door toepassing van een veelheid van industriële hulpstoffen, dierbehandelingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen etc. De effecten worden nog
versterkt door de schaal waarop de landbouwproduktie wordt bedreven.
Gegeven deze ontwikkelingen, is het van groot belang dat het mogelijk is en blijft
dat op een effectieve wijze de toepassing van potentieel schadelijke middelen kan
worden gereguleerd. Hiertoe dienen effectieve Kwaliteitsbewakingssystemen te
worden ontwikkeld. Regulering kan worden bereikt door doelmatige bedrijfsvoering
en door bewaking van cruciale stappen daarin, tot uitdrukking komend in het
principe van de Integrale Keten Bewaking (1KB).
Daarnaast is het ook noodzakelijk dat op gerichte wijze toezicht wordt uitgeoefend
op het naleven van de regelgeving terzake. Het RIKILTwil hieraan bijdragen door in
het kader van het onderhavige programma op verschillende niveaus expertise in te
zetten. Het uiteindelijke doel isdat metverkregen kennisen middelen een substantiële
bijdrage kan worden geleverd aan het bereiken van een maximale veiligheid voor
en optimale bescherming van de gezondheid van de consument. Tegelijkertijd
wordt beoogd op deze wijze de kwaliteit van het milieu te bevorderen en te
beschermen.
Het programma zal zich met name richten op aspecten in relatie tot de veiligheid
en gezondheid van de mens alsmede in relatie tot verbetering van de kwaliteit van
het milieu. Het zal gericht zijn op de volgende componenten in de voedselproduktieketens:
- dierbehandelingsmiddelen
- gewasbeschermingsmiddelen
- anorganische en organische contaminanten
- natuurlijke toxinen
- pathogène micro-organismen
- additieven en industriële hulpstoffen
Om presentatietechnische redenen zijn de aan het RIKILT opgedragen wettelijke en
ondersteunende taken betreffende de veiligheid van voedselproduktieketens ondergebracht in programma 189. De uitvoering, in organisatorische zin, zal echter binnen
dit programma plaatsvinden.

Planning

Andere rel.
Programma's

Ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor de voedselproduktieketen. Onderzocht
zal worden op welke plaatsen in de voedselproduktieketen speciale aandacht besteed
moet worden om een veilig produkt te beheersen.

189, AT1,VZ2, VZ13, VZ17
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Indicatie
Omvang
Projecten

15 mensjaar
k

9.

Kwaliteitsbewakingssystemen voor voedselproduktieketens (RIKILT)

Bovenstaand project zal in 1992 nader geconcretiseerd worden. Materiaal voor dit
project zal ondermeer afkomstig zijn uit onderstaande 'oude' projecten:
101.5010 Kwaliteitsborging in het kader van de wettelijke controle van verduurzaamde champignons (RIKILT)
101.6010 Niveaucontrole op melk- en zuivelcontrole-instellingen in het kader van
Rijkstoezicht (RIKILT)
101.6040 Niveaucontrole op de laboratoria van hetCentraal Orgaanvoor Melkhygiëne
(RIKILT)
101.7020 Niveaucontrole op de laboratoria van de Rijksdienst voor de keuring van
Vee en Vlees (RIKILT)
101.8050 Kwaliteitsborging op het Comité van Graanhandelaren in het kader van
het aflatoxine B1onderzoek van grondstoffen (RIKILT)
101.8060 Kwaliteitsborging in het kader van de kwaliteitsdienst landbouwkundige
laboratoria (RIKILT)
505.0060 Normalisatie monsterneming en analyse (RIKILT)
505.0090 Normalisatie/harmonisatie van microbiologische methoden voor diverse
landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
505.0590 Normalisatie/harmonisatie bepaling zware metalen en spoorelementen
(RIKILT)
505.0603 Normalisatie/harmonistatie methoden van onderzoek voor residubepaling
en van diergeneesmiddelen op niet microbiologische wijze (RIKILT)
505.0990 Normalisatie/harmonisatie methoden van onderzoek voor
bestrijdingsmiddelen en (organische) contaminanten (RIKILT)
505.1090 Normalisatie/harmonisatie methodenvanonderzoek voor meststoffen (RIKILT)
505.1210 Normalisatie/harmonistie van radiochemische analysemethoden (RIKILT)
505.2090 Normalisatie/harmonisatie van onderzoek voor diervoeders (RIKILT)
505.6090 Normalisatie/harmonisatie methoden van onderzoek voor melk- en
zuivelprodukten (RIKILT)
303.6070 Advisering van het COZbij hetverkrijgen vancertificering door hetSTERLAB
(RIKILT)
303.9050 Advisering van BCR inzak keuring en keuringsmethoden (RIKILT)
505.0650 Produktie van referentiematerialen voor anabolica en Bèta agonisten in
opdracht van BCR(RIKILT)

224

PROGRAMMA 182

Ontwikkeling van screeningsmethoden voor kritische parameters ten behoeve van
IKB-systemen

Programmaleider

Vacature -RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Doelstelling:
Het ontwikkelen van screeningsmethoden die qua aard, betrouw baarheid, snelheid
en kostentoepasbaar zijn bij kwaliteitsbeheersingssystemen voor agrarische produkten.
Programmabeschrijving:
Handhaving en versterking van de marktpositie wordt in belangrijke mate bepaald
door de kwaliteit van de produkten. Produktkwaliteit wordt aan de ene kant
bepaald door de mate waarin wordt voldaan aan de eisen die door binnenlandse en
buitenlandse overheden worden gesteld aan de veiligheid van het produkt, anderzijds dient de kwaliteit aan te sluiten bij de specifieke wensen van de gebruiker.
Veiligheid van voedingsmiddelen iseen basisvoorwaarde. Produkten dienen, binnen
bepaalde grenzen, vrij te zijn van microbiële ziekteverwekkers (o.a. Salmonella,
Campylobacter), residuen van agrarische hulpstoffen (diergeneesmiddelen, groeibevorderaars), contaminanten (o.a. zware metalen, dioxinen) en natuurlijke toxische
stoffen (o.a. mycotoxinen). Beheersbare kwaliteit van agrarische produkten wordt
verkregen door controle en bijsturing in alle stadia van het produktieproces, de
zogenaamde Integrale Ketenbeheersing, 1KB. Hiervoor is het nodig te beschikken
over adequate meetmethoden voor het bepalen van kritische parameters in het
produktieproces. De te gebruiken methodieken en instrumenten dienen efficiënt,
betrouwbaar, economisch haalbaar en praktisch toepasbaar te zijn in diverse schakels
vandevoedselproduktieketen. Dehiermeeverkregen meetresultaten worden gebruikt
voor de sturing van volgende en voorafgaande schakels in de produktieketen.
Hierdoor kan controle van het eindprodukt worden vereenvoudigd en kunnen de
verliezen door afkeuringen worden verminderd. Bij keuringen op wettelijke normen
waar op grond van mogelijke gerechtelijke vervolging hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de resultaten gesteld worden, fungeren screeningsmethoden als zeef
voor verdachte monsters. Hierdoor kunnen dure bevestigings- of referentiemethoden
selectief worden toegepast.

Planning

Onderzoek enontwikkeling vanpraktischeensnellescreeningsmethoden dietoepasbaar
zijn indeproduktieketen.Voordecontrole opgroeibevorderaarsworden histochemische
methoden ontwikkeld. Voor de controle in de perioden voor en na de slachtfase
worden methoden ontwikkeld om snel en eenvoudig residuen of metabolieten van
dierbehandelingsmiddelen in diverse matrices aan te tonen. Ten behoeve van het
contaminantenonderzoek zal onderzocht worden of het voorkomen van bepaalde
(iso)enzympatronen indicatief kunnen zijn voor de aanwezigheid van dioxinen. Voor
de bewaking van microbiologische veiligheid van produkten zal gewerkt worden
aan de ontwikkeling van immunologische- en impedantietechnieken voornamelijk
voor de screening van pathogenen. Immunochemische methoden zullen worden
ontwikkeld voor de screening van natuurlijke toxinen.

Andere rel.
Programma's

179, 180, 181

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

Deontwikkeling vanscreeningsmethoden voor het aantonenvanhet gebruik
van dierbehandelingsmiddelen in de dierlijke produktieketen (RIKILT)
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*10.
*11.
*12.

Ontwikkeling van snelle screeningsmethoden voor de bepaling van
contaminanten in agrarische produktieketens (RIKILT)
De ontwikkeling van snelle screeningsmethoden voor microbiële
ziekteverwekkers in de dierlijke en plantaardige produktieketen (RIKILT)
De ontwikkeling van snelle screeningsmethoden voor natuurlijke toxische
stoffen in land- en tuinbouwprodukten (RIKILT)

Bovenstaande projecten zullen in 1992 nader geconcretiseerd worden. Materiaal
voor deze projecten zal ondermeer afkomstig zijn uit onderstaande 'oude' projecten:
505.0030 Ontwikkeling van microbiologische methoden van onderzoek voor diverse
landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
505.0032 Ontwikkeling en toepassing van de impedantie-techniek voor diverse
landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
505.0033 Ontwikkelen van methoden van onderzoek voor snelle detectie van
pathogène micro-organismen in voedingsmiddelen met behulp van DNAtechnieken (RIKILT)
505.0610 Ontwikkeling methoden van odnerzoek voor het aantonen en bepalen
van bacteriegroeiremmende stoffen op microbiologische wijze (RIKILT)
505.0600 Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen en bepalen
van diergeneesmiddelen op niet microbiologische wijze (RIKILT)
505.1250 Ontwikkeling van methoden van onderzoek naar overdracht van contaminanten in produktie- en voedselketens (RIKILT)
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PROGRAMMA 183

Fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor de meting van
gezondheidsbeinvloedende stof

Programmaleider

Vacature -RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Doelstelling:
Verbetering van onderzoeksmethoden en ontwikkeling van nieuwe analysemethoden
en -technieken.
Programmabeschrijving:
Het meten van gezondheidsbeinvloedende stoffen op residu-niveau in agrarische
Produkten stelt hoge eisen aan de detectiemethoden. Het gaat hierbij om een grote
verscheidenheid aan stofgroepen met per stofgroep somsvele nauwverwante componenten. Bovendien komen regelmatig nieuwe probleemstoffen indeaandacht waarvan
vaak niet bekend iswat de relevante actieve stoffen zijn. De analysemethoden die
in dit programma worden ontwikkeld moeten voldoen aan hoge eisen ten aanzien
van identificatie en/of kwantitatieve aspecten.Dezezogenaamde bevestigingsmethoden
spelen regelmatig een rol ingevalvangerechtelijke vervolging,waarbij een hoge mate
van betrouwbaarheid noodzakelijk is. Bij de ontwikkeling van bevestigingsmethoden
en -technieken voor een stof(groep) zijn de volgende drie hoofdlijnen van belang:
- Indien het biologische effect van destof gebaseerd isop een moleculair mechanisme,
bijvoorbeeld binding van een receptor, kan opheldering van dit mechanisme leiden
tot het ontwikkelen van een receptor voor analytische doeleinden. De kennis die
hieruit voortkomt kan tevens gebruikt worden voor de ontwikkeling van specifieke
screeningsmethoden.
- De (verdere) ontwikkeling van selectieve scheidingsmethoden. Scheidingsmethoden
kunnen daarbij intwee hoofdgroepen onderverdeeld worden nl. scheidingsmethoden
die gebruikt worden in de zuivering van analyten uit het te onderzoeken produkt
(affiniteits-chromatografie, dialyse, selectieve adsorptiechromatografie), en
scheidingsmethoden die in analytische zin worden gebruikt bij de uiteindelijke
gehaltebepaling (gas- en vloeistofchromatografie, electroforese).
- De (verdere) ontwikkeling van spectroscopische methoden waarmee de identiteit
van analyten op residu-niveau eenduidig vastgesteld kan worden. De belangrijkste
techniek daarvoor lijkt de massaspectrometrie te zijn. Ontwikkeling en verbetering
van detectiemethoden is essentieel voor het uitvoeren van de voornoemde
programma's van het RIKILT.

Planning

Onderzoek naar de vaak nog onbekende en moeilijk traceerbare verbindingen met
behulp van nieuwe analysetechnieken. Het accent zal vooral gelegd worden bij de
ontwikkeling van selectieve methoden voor de zuivering van monsterextracten, bij
voorkeur op basis van een geconstateerd biologisch effect dat ook bij de screeningsmethoden gebruikt wordt. Ontwikkeling van bevestigingsmethoden voor residuen
met behulp van spectroscopie. Voortzetting van het onderzoek naar de correlatie
van fysiologische effecten en dierbehandelingsmiddelen met behulp van NMR.

Andere rel.
Programma's

179, 180, 181

Indicatie
Omvang

25 mensjaar

Projecten

*13.
*14.

Ontwikkeling van selectieve scheidingsmethoden (RIKIILT)
Ontwikkeling van spectroscopische bevestigingsmethoden op residuniveau
(RIKILT)
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*15.

Onderzoek naar decorrelatievanfysiologische effecten en dierbehandelingsmiddelen met behulp van NMR en IR(RIKILT)

Bovenstaande projecten zullen in 1992 nader geconcretiseerd worden. Materiaal
voor deze projecten zal ondermeer afkomstig zijn uit onderstaande 'oude' projecten:
505.0110 Ontwikkeling methoden van onderzoek voor anticarcinogenen in
voedingsmiddelen (RIKILT)
505.0070 Ontwikkeling van methoden van onderzoek voor het verrichten van
identificaties cq. confirmaties (RIKILT)
505.0620 Ontwikkeling methoden van onderzeok voor het aantonen en bepalen
van hormonen (RIKILT)
505.0623 Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen van BetaAgonisten (RIKILT)
505.0740 Ontwikkeling van biotechnologische methoden van onderzoek (RIKILT)
505.1100 Ontwikkeling van non-destructieve methoden van onderzoek met behulp
van NMR (RIKILT)
505.1200 Ontwikkelen en toepasbaar maken van radiochemische analysemethoden
(RIKILT)
505.4002 Ontwikkeling van chromatografische metingen van onderzoek voor de
bepaling van koolhydraten in land- en tuinbouwprodukten (RIKILT)
505.5021 Ontwikkeling en verbetering van methoden van onderzoek van antinutritionele factoren (ANF's) (RIKILT)
505.6000 Ontwikkeling en verbetering methoden van onderzoek voor melk- en
zuivelprodukten (RIKILT)
505.0400 Ontwikkeling methoden van onderzoek van aantonen en bepalen van
bestrijdingsmiddelen en (organische) contaminanten (RIKILT)
505.0420 Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen en bepaling
mycotoxinen en marinetoxinen (RIKILT)
505.0500 Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen en bepalen
van diverse zware metalen en spoorelementen (RIKILT)
505.1200 Ontwikkeling en toepasbaar maken van radiochemische analysemethoden
(RIKILT)
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PROGRAMMA 184

Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal

Programmaleider

Bino, dr. RJ. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Kwalitatief goed uitgangsmateriaal iseen belangrijke voorwaarde voor een duurzame
en economisch verantwoorde plantaardige produktie. Aan plantaardig uitgangsmateriaal worden daarom hoge eisen gesteld wat betreft zuiverheid, gezondheid,
en fysiologische kwaliteit. Reproduktietechnologisch onderzoek zal leiden tot meer
diepgaande inzichten infactoren die de kwaliteit vanzaaden ander uitgangsmateriaal
bepalen. Deze kennis isnodig om kwaliteitsparameters objectief te kunnen vaststellen
en om technieken te ontwikkelen waarbij de intrinsieke eigenschappen van plantaardig uitgangsmateriaal snel en efficiënt kunnen worden bepaald. Het onderzoekterrein sluit aan bij ontwikkelingen in de biologie en de fysica. Door een synthese
van techniek- en kennisontwikkeling zal het onderzoek:
- mogelijkheden bieden tot het op niet-destructieve wijze bepalen van de kwaliteit
van reproduktieve organen (bv. zaad, bollen, vruchten);
- geeft het perspectieven om de fysiologische conditionering te optimaliseren;
- biedt het een handvat om de gezondheid van zaad in een voor gewasbescherming
gewenste richting te sturen. Deze mogelijkheden zullen leiden tot een verbetering
van de kwaliteit van zaad en ander plantaardig uitgangsmateriaal.
Concreet wordt binnen het programma gewerkt aan:
- deontwikkeling vansnelledetectietechnieken om pathogènebacteriën enschimmels
in uitgangsmateriaal aan te tonen gebaseerd op toepassing van geleidbaarheidsmetingen en moleculaire technieken;
- het gebruik van fysische waarnemingsmethoden gebaseerd op röntgenanalyse en
foto-akoestiek ter bestudering van fysiologsiche en fytopathologische processen in
uitgangsmateriaal;
- de toepassing van moleculaire en biochemische methoden om de kwaliteit van
uitgangsmateriaal objectief vast te stellen.
Deze methoden zijn gebaseerd op de analysevanchromosoomafwijkingen en vitaliteit
van membraamsystemen in het uitgangsmateriaal. Hoewel het onderzoek binnen
dit programma niet direct isgericht op analysevande rasafhankelijkheid van kwaliteitsbepalende factoren in het uitgangsmateriaal kunnen ontwikkelde technieken gebruikt
worden om het raseigenschappen te detecteren en kwantificeren. Resultaten uit dit
onderzoek zijn daarmee van belang voor toepassing binnen de DLO programma's
130 en 132. Voor evaluatie van het effect van een verbetering van de kwaliteit van
uitgangsmateriaal op opbrengstefficiency en teelteigenschappen zijn resultaten van
dit onderzoek van belang voor proefstations. Specifiek is in dit kader een project
geformuleerd door CPRO en het PTGnaar analyse en toetsing van kwaliteitsfactoren
in tomatezaad.

Planning

In 1992zullen fundamentele inzichten worden verworven in processen die de kwaliteit
van uitgangsmateriaal bepalen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in fysiologische, fytopathologische en technologische inzichten. In het fysiologisch onderzoek
zullen deeffecten van kwaliteitsverlies in zaadworden gerelateerd aan veranderingen
in de expressie van genen.
In het fytopathologisch onderzoek zullen nieuwe moleculaire en serologische
detectiemethoden een verdere studie naar de interacties in de microflora van zaden
mogelijk maken.Inhettechnologisch onderzoek zalde kwaliteit van uitgangsmateriaal
(zaad en bollen) worden geëvalueerd met akoestische en röntgenfotografische
technieken.
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Andere rel.
Programma's

27, 130, 131,AT7,AT12

Indicatie
Omvang

25 mensjaar

Projecten

*13.1.0.1 Non-destructief onderzoek van zaden middels beeldvormende technieken
(CPRO,J.van der Burg)
*13.1.0.2 Akoestische eigenschappen van zaden in relatie tot zaadkwaliteit (CPRO,
J. van der Burg)
*13.1.0.3 Non-destructieve evaluatie en materiaalkarakterisering van zaden middels
foto-akoestische metingen van de thermische en visco-elastische eigenschappen (CPRO, H. Jalink)
*13.2.0.1 Onderzoek op het niveau van DNA, RNA en eiwitten in relatie tot zaadkwaliteit (CPRO, H.L. Kraak)
*13.2.0.2 Onderzoek naar de relatie tussen oxidatieve stress en zaadkwaliteit
(CPRO, R. de Vos)
*13.3.0.1 Onderzoek naar kwaliteitsbepalende factoren met betrekking tot het tot
stand komen en het vaststellen van aanwezigheid van zaadinfecties en
het mechanisme van zaadoverdracht voor Xanthomonas campestris pv.
campestris in koolzaden (CPRO,A.A.J.M. Franken)
*13.3.0.2 Onderzoek naar kwaliteitsbepalende factoren met betrekking tot het tot
stand komen en het vaststellen van aanwezigheid van zaadinfecties en
het mechanisme van zaadoverdracht voor Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis in tomatenzaden (CPRO,A.A.J.M. Franken)
*13.3.0.3 Onderzoek naar kritische parametersvoor fysische bestrijding van pathogène
Xanthomonas spp. en Pseudomonas spp. in zaden van Brassica en
Phaseolus spp. (CPRO,C.J. Langerak)
*13.3.0.4 Onderzoek naar hetvoorkomen van relatiestussen enerzijds morfologische,
anatomische en chemische kenmerken in zaden en anderzijds de aard en
mate van zaadbesmetting (CPRO, C.J. Langerak)
*13.3.0.5 Ontwikkeling van een routine laboratoriummethode ter detectie van
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenzaden (CPRO,
A.A.J.M. Franken)
*13.3.0.6 Verbetering van erwten zaadkwaliteit en gewasopbrengst door beheersing
van de belangrijkste zaad overdraagbare ziekten (bacterie, schimmel en
virus) (CPRO,A.A.J.M. Franken)
*13.3.0.8 Gebruik van PCR-technieken voor detectie van pathogène bacteriën in
plantaardig uitgangsmateriaal (CPRO, B.Vosman)
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PROGRAMMA 185

Bedrijfskunde bos-, groen-, en natuurbeheer

Programmaleider

Sluijsmans, ir. J.J.L. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Indeprogrammeringsstudie bedrijfsgeoriënteerd onderzoek van 'De Dorschkamp' isde
problematiek van het beheer geordend naar de niveau'svan de besluitvorming in een
beheersbedrijf: het bestuur, de gebruiker, de planner en de uitvoerder. In organisatietermen gesproken: het strategisch, het organisatorisch en het uitvoeringsniveau.
Het uitvoeringsniveau speelt zich voornamelijk af op het niveau waarop verschillende
vegetatietypen zijn te onderscheiden die bij de diverse bedrijfstypen kunnen voorkomen. Al het onderzoek dat gericht is op de uitvoering van beheersmaatregelen
(operationele vlak) wordt uitgevoerd in dit nieuwe programma.
Onderzoek gericht op problemen van strategisch niveau op de verschillende bedrijfstypen vindt plaats in de programma's 16 en 116.
Indit bedrijfskundig onderzoek gaat het met nameom devertaling vande ecologische
wetmatigheden in concrete beheermaatregelen en arbeidstechnische maatregelen.
Zij vormt de schakel tussen het ecologisch onderzoek naar beheersregimes en het
bedrijfsgeoriënteerd onderzoek. Wat betreft bossen is prioriteit gegeven aan een
analyse van de kosten en effectiviteit van beheermaatregelen van nieuwe beheersvormen zoals ongelijkjarige gemengde bossen, bossen met accent natuur. Het vraagstuk 'zelf doen of uitbesteden' moet worden onderzocht evenals het ontwikkelen
van aangepaste werkmethoden, de gebruikswaarde van machines en de kwaliteit
van de arbeid. Bij natuurterreinen wordt prioriteit gegeven aan het beheer van
schraalgraslanden en heide en aan de natuurtechnische milieubouw. Bij stedelijk
groen onderhoud wordt prioriteit toegekend aan de kwaliteit van de arbeid, een
onderhoudsvademecum voor de groensector en de afweging uitbesteden / zelf
doen. Hieronder valt ook alle normstellingsgericht onderzoek bij IMAG. Dit heeft
betrekking op het ter beschikking stellen van tijdnormen voor groenvoorzieningen
(in samenwerking met de VOA-werkgroepe 'Normen Groenvoorzieningen') en het
standaardiseren van plantenamen van houtige gewassen en vaste planten (in samenwerking met de Stichting 'Beurshal' en het Proefstation voor de Boomteelt te
Boskoop). Samen met informaie over gebruikte uitrusting is een prototype van een
beheerssysteem (IMAG-GROENCompAS) voor deze sector ontwikeld, als instrument
voor bedrijfsbesturing en beleidsvorming.

Planning

Andere rel.
Programma's

In samenwerking met de VOA-werkgroep 'Normen Groenvoorzieningen' zullen
normen worden verzameld voor onderhoud van bermen, straten, watergangen,
recreatievoorzieningen en begraafplaatsen, alsmede ontrbrekende werkzaamheden
in het huidige bestand. Tezamen met bestaande verzameling van normen voor
stedelijk groen wordt een nieuwe uitgave voorbereid van het tijdnormenboek voor
groenvoorzieningen. Ook de normen voor bosonderhoud van het SBBzullen in de
nieuwe uitgave worden opgenomen. Recent is op verzoek van de Nederlandse
Golffederatie besloten om ook de normen voor het onderhoud van golfterreinen in
het boek op te nemen.
In samenwerking met de stichting 'Beurshal' en het Proefstation voor de Boomteelt
te Boskoop iseenherziening en uitbreidingvoorgenomen vanhetbestand plantenamen
in de boomteelt. In samenwerking met voornoemde werkgroep en het bedrijfsleven
wordt een inhoudelijke relatie tot stand gebracht met de RAW-systematiek van
uniforme beschrijvingen. De activiteiten ten aanzien van het beheerssyteem 'IMAGGROENCompAS' worden beëindigd.

15, 17, 119, AT11, AT12
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Indicatie
Omvang
Projecten

5 mensjaar
De capaciteit die het IBN in dit programma inbrengt, is op het niveau van projecten
niet geheel zichtbaar.
In verband met de oprichting van het IBN in augustus 1991,bevindt het projectenbestand van het IBN zich in een 'reorganisatiefase'.
3075
3076
3077
3079
3082
3083
3084
3094
20.3.11

Vademecum voor aanleg enonderhoud in het bos-,natuur- en gemeentelijk
groenbeheer (IBN,J. Sluijsmans)
Voorstudie naar de kwaliteit van de arbeid in de groenvoorziening (IBN,
J. Sluijsmans)
Voorstudie naar de bedrijfskundige/economische afweging van uitbesteding
van werk in het gemeentelijk groen (IBN,J. Sluijsmans)
Praktijkstudie naar het functioneren van groenbeherende organisaties
(IBN, J. Sluijsmans)
Voorstudie naar maatregelen om compostering van plantenafval te
stimuleren (IBN,J. Sluijsmans)
Implementatie van arbeid- en machinenormen in de groenvoorziening en
(kleinschalig) bosbeheer (IBN,J. Sluijsmans)
Actualisering en ontwikkeling van arbeid- en machinenormen in de
groenvoorziening en (kleinschalig) bosbeheer (IBN,J. Sluijsmans)
Onderzoek naar mogelijkheden voor thermische onkruidbestrijding (IBN,
J. Sluijsmans)
Aanpassentijdnormen voor groenvoorzieningen en buitensportaccomodaties
en koppeling IMAG-normen aan RAW-systematiek (IMAG, P.van Lookeren
Campagne)
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PROGRAMMA 186

Stress en adaptatie

Programmaleider

Blokhuis, dr.ir. H.J. - IVO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Bepaalde omstandigheden in de veehouderij kunnen er toe leiden dat zware eisen
worden gesteld aan het adaptatievermogen van de dieren. Uitvoering van de
normale gedragspatronen kan door de huisvesting worden bemoeilijkt en soms zelfs
onmogelijk gemaakt. Wanneer de adaptatiestrategieën waarover dedieren beschikken
niet geheel of inhetgeheel niet slagenverliest het dier decontrole overzijn omgeving;
dit hangt veelal samen met een lage voorspelbaarheid van deze omgeving. Dieren
komen zo in een stress toestand. Een chronische stress toestand geeft aanleiding tot
storingen in het gedrag en fysiologische veranderingen die aanleiding kunnen geven
tot pathologische condities (verminderd weerstandsvermogen). Het welzijn en de
gezondheid van de dieren zijn dan duidelijk in het geding.
Een belangrijke vraag binnen het programma betreft de mate waarin de dieren zich
aan de houderij-omgeving kunnen aanpassen (beheersbaarheid, voorspelbaarheid).
Het gaat daarbij o.a. om de definiëring van relevante omgevingsaspecten en de
bestudering van de capaciteiten van het dier (waarin, naast individuele verschillen,
bijvoorbeeld door selectieook aanzienlijke verschillentussen lijnen kunnen voorkomen)
en de factoren die hierop van invloed zijn. Een tweede vraag betreft de effecten
van aanpassingsreacties (stress) op de gezondheid van de betrokken dieren. Zowel
ethologische als fysiologische parameters zullen worden bestudeerd.
Een en ander zal een belangrijke bijdrage leveren aan het betrouwbaar gebruik van
criteria voor de beoordeling vanwelzijn cq.huisvestingssystemen. Eisenmet betrekking
tot huisvesting en management kunnen nader worden gedefinieerd terwijl minder
geschikte dieren of lijnen voor de fokkerij kunnen worden uitgesloten. Ook gedragstoringen kunnen vanuit deze achtergrond beter begrepen worden. Ook kunnen
belangrijkevorderingen worden gemaakt m.b.t.eenbeter begripvande achtergronden
van verschillen in gezondheid, produktie en reproduktie tussen verschillende dieren.

Planning

Bij runderen zullen (gedrags-)testen worden ontwikkeld aan de hand waarvan voor
het (jonge) rund relevante adaptatiemechanismen en tevens verschillen in respons
tussen individuele dieren, kunnen worden gekarakteriseerd. In dit kader zullen
uiteenlopende nieuwe meettechnieken (gedrag, fysiologie) worden uitgewerkt en
getoetst. Bij volwassen dieren zal tevens worden begonnen met het onderzoek naar
de relatie tussen de individuele reaktie en het ziekte risico (individuele ziekte
geschiedenis). In internationaal verband wordt gewerkt aan het tot stand brengen
van een samenwerkingsverband op het terrein van stress en gezondheid.
De verschillen in stress respons tussen koeien vormen mogelijk mede een verklaring
voor de individuele verschillen in automatisch meetbare koevariabelen t.b.v. bronsten ziektedetectie, zoals deze in programma 105 worden bestudeerd.
De mogelijkheden voor evaluatie van het welzijn van (mogelijk) transgene kalveren
in de tweede fase van het mastitis project zullen worden geanalyseerd en ten
behoeve hiervan zal een plan worden opgesteld.
Bij de varkens zal aandacht worden besteed aan problemen in het kader van groepshuisvestingssystemen. Eenvandebelangrijkste storendefactoren ineen groepskraamstal
is de onrust die ontstaat indien biggen hun eigen zeug of speen niet kunnen terugvinden. De achtergronden van cross suckling zullen nader worden geanalyseerd. De
experimentele periode van dit onderzoek zal in 1992 worden afgerond.
Eveneens in het kader van groepshuisvesting zal worden gewerkt aan het tot stand
brnegen van internationale samenwerking m.b.t. de wijze waarop zeugen het beste
kunnen worden voorbereid op het groepsleven tijdens de dracht. De meer toegepaste
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aspecten van groepshuisvesting komen aan de orde in programma 106, waarin PV,
IMAG-DLO en TFDL-DLO participeren.
Een onderzoekplan m.b.t. de behandeling van slachtvarkens op het slachthuis zal
worden uitgewerkt.
Bij pluimvee worden de dieren die, in een experimentele model situatie, al dan niet
stereotypieën ontwikkelen nader getypeerd op basis van hun individuele gedragsen fysiologische stress respons in diverse testen. Aan de hand van de resultaten van
dit onderzoek zullen de testen, worden uitgebreid of verminderd of zo mogelijk
verbeterd.
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. In dit kader zullen verschillen in verenpikken tussen
enkele lijnen worden gekwantificeerd. Tevens zal worden onderzocht of lijnen die
meer verenpikken ook meer steriotypieën vertonen.
Het onderzoek, in samenwerking met LUW en Universiteit Leuven m.b.t. ascites
wordt voortgezet. Erzal worden nagegaan in hoeverre het niveau van het werkzame
schildklierhormoon T3 in het bloed (beïnvloed door genetische achtergrond van
kuikens of voeding) van invloed is op de gevoeligheid voor ascites.
Andere rel.
Programma's

70, 71,105, 106, 152,VZ3, VZ14, VZ18

Indicatie Omvang

20 mensjaar

Projecten

041
1005
*1023
*105
*304
*305
*306
*307
*308

De invloed van omgevingsfaktoren op de stofwisseling van slachtkuikens
in relatie tot adaptatie en gezondheid (COVP, C.W. Scheele)
De invloed van huisvestingsvariabelen op het paringsgedrag van
slachtkuikenouderdieren (COVP,J.van Rooijen)
Adaptatiestrategiëen en gestoord gedrag bij pluimvee (COVP, G. Beuving/
H.J. Blokhuis)
Welzijn van melkvee bij transgenese voor resistentie tegen mastitis (IVO,
CG. van Reenen)
Individuele variatie in stress-respons en de relatie met ziektegevoeligheid
van melkkoeien (IVO, H. Hopster)
Het voorkomen van cross-suckling van biggen in groepshuisvesting (IVO,
G. van Putten)
De ontwikkeling van aanpassingsmechanismen bij runderen (IVO, CG. van
Reenen)
Behandeling van slachtvarkens in relatie tot stress en vleeskwaliteit (IVO,
E. Lambooij)
Coping mechanismen bij zeugen in relatie tot wisselingen in huisvesting
en training (IVO, G. van Putten)
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PROGRAMMA 187

Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas

Programmaleider

Neeteson, dr.ir. J.J.- IB-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Het grote overschot aan stikstof in de Nederlandse landbouw door het hoge gebruik
van geïmporteerde krachtvoergrondstoffen en van kunstmest gaat gepaard met
grote verliezen aan stikstof naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en afspoeling)
en naar de atmosfeer (ammoniakvervluchtiging en denitrificatie).
Beleidsdoelstellingen in het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw,
de Derde Nota Waterhuishouding, het Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissie
van de Landbouw en het Rijn en Noordzee Aktie Programma vragen om een herziening van het gebruik van stikstof in de landbouw.
In het advies van de Commissie Stikstof aan de ministers van LNV, VROM en V&W is
aangegeven dat er bij een aantal gewassen (beweid grasland, snijmais, aardappelen
en een aantal vollegrondsgroenten; tezamen ongeveer 2/3e van het landbouwareaal
uitmakend) bij toepassing van de huidige stikstofbemestingsadviezen veel nitraat
aan het eind van het groeiseizoen in de bodem achterblijft. Dit is ongewenst omdat
het in de bodem achterblijvende nitraat in de herfst en winter kan uitspoelen naar
het grondwater. Er is dan ook dringend behoefte aan het ontwikkelen van zodanige
stikstofbemestingsadviezen voor deze gewassen dat er zonder al te grote opbrengstdervingen voldaan kan worden aan de door het beleid gestelde milieunormen.
Teneinde in staat te zijn om dergelijke bemestingsadviezen te ontwikkelen dient de
kwantitatieve bijdrage van de relevante processen in de stikstofkringloop in bodem
en gewas op perceelsniveau bekend te zijn in afhankelijkheid van het teeltsysteem
en bijvoorbeeld de grondsoort. Hiertoe is in de eerste plaats meer kennis nodig op
het gebied van twee processen die zich in de bodem afspelen: mineralisatie/-immobilisatie van stikstof en denitrificatie.
Met behulp van simulatiemodellen waarin deafzonderlijke processen zijn opgenomen
kan de stikstofkringloop in bodem en gewas in zijn geheel beschreven worden en
kan op elk gewenst moment in het groeiseizoen (en daarna!) aangegeven worden
of er bij een bepaalde bemestingsstrategie stikstofverliezen naar het milieu optreden
en of het gewas over voldoende stikstof kan beschikken.
Als de modellen in staat zijn de stikstofdynamiek in bodem en gewas voldoende
nauwkeurig te beschrijven, kunnen zij de basisvormen voor de opstelling van milieukundig en teeltkundig verantwoorde stikstofbemestingsadviezen.
Het onderzoek vindt plaats bij verschillende opengrondsteelten (grasland, ruwvoedergewassen vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen) en heeft betrekking op het
geïntegreerd gebruik van dierlijke mest (of mestverwerkingsprodukten) en kunstmest.
Onder geïntegreerd gebruik vandeze meststoffen wordt verstaandat er naar gestreefd
wordt in eerste instantie zoveel mogelijk (voor zover milieu- en teeltkundig verantwoord) dierlijke mest te gebruiken en de hiermee toegediende stikstof eventueel
(eveneens voor zover milieu- en teeltkundig verantwoord) aan te vullen met kunstmeststikstof.
Het onderzoek bestaat steeds uit twee delen:
(1) kwantificering deelprocessen in de stikstofhuishouding in bodem en gewas en
(2) modellering van de stikstofdynamiek in bodem en gewas.

Planning

I. Grasland
Er zal onderzoek gestart worden naar de invloed van de hoogte van de stikstofbemesting op de emissie van stikstof naar het milieu en de opbrengst en kwaliteit
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van gras onder beweiding. Hiertoe zal getracht worden zoveel mogelijk processen in
de stikstofhuishouding van de bodem en het gewas op perceelsniveau te kwantificeren bij verschillende bemestingsstrategieën. Dit onderzoek zal waarschijnlijk plaatsvinden op de CABO-DLO proefboerij Droevendaal. Aanvullend onderzoek naar
mineralisatie/immobilisatie van stikstof en denitrificatie zal onder laboratoriumomstandigheden plaatsvinden. Er zal ook veld- en laboratoriumonderoek gedaan
worden naar de stikstof dynamiek onder mest- en urineplekken. Een aandachtspunt
isverder de ruimtelijke variabiliteit van de hoeveelheid minerale stikstof binnen
beweide graslandpercelen.
De in het experimentele onderzoek verkregen resultaten zullen verwerkt worden in
simulatiemodellen voor de stikstofhuishouding in bodem en gewas. Ter toetsing van
deze modellen zullen op een aantal andere beweide graslandpercelen (extensieve)
metingen worden verricht.
Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met CABO-DLO verricht en sluit dan
ook goed aan bij het onderzoek van DLO-programma 178.
II. Snijmais
Er zal onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden om de stikstofbenutting door
mais te verhogen. Met behulp van simulatiemodellen - eventueel gevolgd door
proefveldonderzoek - zal nagegaan worden of de stikstofbenutting verbeterd kan
worden door de stikstof in rijen in plaats van breedwerpig toe te dienen.
Erzalook onderzoek gestartworden naar deorganische stof dynamiek op maispercelen
waarop gedurende lange tijd zeer hoge dunne-mest giften zijn gegeven. Er wordt
hierbij vooral aandacht geschonken aan de (middel-)lange termijn effecten op het
vrijkomen van stikstof uit de organische stof.
III. Vollegrondsgroenten
Onlangs gestart onderzoek naar de stikstofstromen in de vollegrondsgroenteteelt
zal worden voortgezet.
Het betreft hier met name onderzoek naar de behoefte van verschillende gewassen
aan stikstof gedurende de groeiperiode en de mineralisatie van stikstof uit de
bodem-organische stof en gewasresten.
Het onderzoek naar de verfijning van het zogenoemde stikstofbijmestsysteem (NBSsysteem) zal worden voortgezet.
IV. Akkerbouwgewassen
Onderzoek naar de mineralisatie van stikstof op akkerbouwpercelen zal worden
voortgezet. Het zoeken naar mogelijkheden ter verhoging van de stikstofbenutting
door aardappelen zal eveneens worden voortgezet.
Andere rel.
Programma's

1, 4, 30, 48, 50, 114, 124, 178, 188, AT1, AT4,AT8, VZ4

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

450
1024
1025
1026

Kwantificering en modellering van nutriëntenstromen in de vollegrondsgroenteteelt (IB,W.P. Wadman)
Kwantificering vanstikstofmineralisatieen-immobilisatie in graslandsystemen
(IB, J. Hassink)
Kwantificering van denitrificatie en N20-produktie in graslandsystemen
(IB, W.J. Corré)
Modellering van stikstof- en koolstofstromen in graslandsystemen (IB,
E.L.J. Verberne)
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*1027
* 1028
1029
1030
1031
*1032
* 1043
*816
799

7232
15511
LEM19

Kwantificering van stikstofmineralisatie en immobilisatie in de akkerbouw
(IB, vacature)
Ontwikkeling van adviesmodellen voor de stikstofbemesting van landbouwgewassen (IB, vacature)
Mineralisatie van stikstof uit organische meststoffen (IB,W.P. Wadman)
Modellering van fysische, chemische en biologische processen in de grond
en opname van water en nutriënten door gewassen (IB, P.de Willigen)
Modellering van de opname van nutriënten door plantewortels (IB,
M. van Noordwijk)
Ontwikkeling en toetsing van methoden voor wortel-ecologisch onderzoek
(IB, M. van Noordwijk)
Bodemfysisch en meteorologisch onderzoek in relatie tot toekomstig
N-onderzoek op de CABO-proefboerij Droevendaal (IB,J.A. Kipp)
Groei en functioneren van het wortelstelsel van maïs in relatie tot de
benutting en verliezen van stikstof (CABO,J.J. Schröder)
Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en
kwaliteit van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van het
nutriëntenaanbod (CABQ, A.L. Smit)
Gewasgroei, vochtvoorziening, N-huishouding op De Marke (SC, Hack)
Vermindering nitraatuitspoeling (SC,Jansen)
Stikstof-emissie in geïntegreerde akkerbouw (SC, Hack)
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PROGRAMMA 188

Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen

Programmaleider

Ehlert, ir. P.A.I. - IB-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Inde Nederlandse landbouw wordt een groot aantal mest- en afvalstoffen toegepast.
Bij de afvalstoffen gaat het niet alleen om stoffen als vliegas, zuiveringsslib of
(verontreinigd) havenslib, maar ook om stoffen die als nevenprodukten of als reststromen ontstaan bij de (agrarische) industrie, de verwerking van (huishoudelijk)
afval (bijvoor beeld compost) of mestoverschotten (bijvoorbeeld mestkorrels). Op de
Nederlandse landbouw wordt grote druk uitgeoefend om deze stoffen als meststof
te gebruiken. Hun betekenis als nutriëntenbron of als bodemverbeterend middel
wordt in een aantal gevallen daarbij ondergeschikt gemaakt aan (economische)
overwegingen betreffende afvalverwerking/verwijdering.
Regelmatigverschijnen ernieuwe produkten opdemarkt.Voorzover zij niet voorkomen
op de lijst van meststoffen, dient er voor deze nieuwe produkten een ontheffing te
worden verleend in het kader van de onder de Meststoffenwet vallende algemene
maatregel van bestuur, het Meststoffenbesluit 1977.
Alvorenseendergelijke ontheffing kanworden verleend,dienen deze nieuwe produkten
o.a.onderzocht te zijn op hun landbouwkundige werking enop mogelijke ongewenste
milieu-effecten.
Het onderzoek binnen dit programma heeft tot doel om de expertise op het gebied
van mest- en afvalstoffen binnen het Landbouwkundig Onderzoek te handhaven.
Deze expertise levert de noodzakelijke, wetenschappelijke onderbouwing voor de
activiteiten van de Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit op het
gebied van de beoordeling van de landbouwkundige waarde en de milieu-effecten
van bestaande en nieuwe mest- en afvalstoffen.

Planning

Het onderzoek in 1992 richt zich op de valorisatie van nevenproduktstromen in de
aardappelzetmeelverwerkende industrie, en de toetsing van de landbouwkundige
waarde vancompost, kalkhoudende afvalprodukten en produkten van mestverwerking.
Voor wat betreft de nutriënten, ligt de nadruk op fosfaat en kalium.

Andere rel.
Programma's

4, 48, 50, 114, 187,AT8

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

*429
*430
*431
499
1033
*1034
*1035
*1036
*1037

Lange termijn gedrag fosfaat (IB,W.J. Chardon)
Modellering lange termijn gedrag fosfaat (IB,W.J. Chardon)
Gedrag van kalium, fosfor en stikstof in de bodem (modellering) (IB,J. Bril)
Advisering ten aanzien van verwijdering kalium uit protamylasse (IB,J. Bril)
Opdrachten betreffende de landbouwkundige waarde van mest- en
afvalstoffen (IB, K.W. Smilde)
Meststoffenbesluit (IB, P.A.I. Ehlert)
Effecten van atmosferische depositie en mestoffen op de zuurgraad van
landbouwgronden (IB, H. Loman)
Effecten vanbemesting op de kaliumdynamiek indebodem (IB,P.A.I. Ehlert)
Effectenvan bemesting op defosfaatdynamiek indebodem (IB,P.A.I. Ehlert)
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PROGRAMMA 193

Risico-inschattingsonderzoek bij introduktie van transgene levende organismen in
het milieu

Programmaleider

Kimman, dr. T.G. / Stiekema, dr. W.J. -CDI-DLO/CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De relevantie van onderzoek naar de eventuele risico's bij introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu voor het beleid is groot.
Bij toename van de kennis zal de overheid gemakkelijker tot toelating van deze
organismen kunnen overgaan en minder stringente voorwaarden stellen hetgeen
voor het bedrijfsleven - vanuit kostenoogpunt - van groot belang is.Van belang zijn
de eigenschappen van het nieuw ontwikkelde organisme in relatie tot het milieu
waarin het geïntroduceerd wordt.
Voor planten wordt voorzien in onderzoek naar een aantal risico-families waarvoor
introductie vangenen plaatsvindt enwaarvoor eenverhoogde kansvan genoverdracht
tussen cultuurplanten en nauw verwante soorten bestaat. Tevens zal de stabiliteit in
fysische aanwezigheid en biologische expressie van transgenen worden onderzocht.
Wat betreft deontwikkeling vangerecombineerde levendevaccinsheeft dit onderzoekprogramma ten doel kennis te genereren over de biologische eigenschappen van
recombinant DNA-vaccins. Daarnaast wordt beoogd een betere inschatting mogelijk
te maken van risico's bij toepassing in het milieu. Naast kennis zal dit prenormatief
onderzoek tevens bouwstenen aandragen noodzakelijk voor het formuleren van
veiligheidscriteria en methoden voor toetsing.

Planning

Voor het CPRO-aandeel in het programma:
- Onderzoek naar de fysische en genetische stabiliteit van transgenen in koolzaad
en zijn wilde varianten en onderzoek naar het lot van eentransgen in een populatie
indien al dan niet selectiedruk wordt uitgeoefend.
- Onderzoek naar de mate van overdracht van genen van Engels raaigras en cultuurpeen naar zijn wilde verwanten.
- Verspreidingspatronen vanspontane ensubspontane plantenpopulaties in Nederland
en van daarmee verwante cultuurplanten.
Voor het CDI-aandeel in het programma:
Het onderzoek zal zich in 1992 richten op bestudering van mogelijke veranderingen
in pathobiologisch gedrag van zowel een geattenueerde als een virulente stam van
het virus van de ziekte van Aujeszky als gevolg van de inbouw van heterologe
genetische informatie. Veranderingen in pathobiologische eigenschappen van de
recombinantvirussen zullenzowel invivo(biggen) alsinvitro (weefselkweek) bestudeerd
worden. Daarnaast zullen moleculair-biologische technieken voor de detectie van al
dan niet latent aanwezig recombinantvirus in weefsels van geïnfecteerde biggen
geëvalueerd worden.Tenslottezal recombinatie tussen recombinantvirus en homoloog
veldvirus bestudeerd worden.

Andere rel.
Programma's

63, 64, 68

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

01.1.0.2. Stabiliteit van transgenen in Brassica (CPRO,W. Stiekema)
01.2.1.2. Vaststelling van de biologische veiligheid van in het milieu brengen van 2
transgene modelplanten, koolzaad en suikerbiet (CPRO,W. Stiekema)
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06.1.1.2. Methodenonderzoek voor risico-analyse van Engels raaigras (CPRO/UvA,
A.P.M, den Nijs)
*12.1.0.1. Effecten van genoverdracht van cultuurpeen naar wilde peen te velde
(CPRO, F.van der Zweep)
12.1.0.4. Verspreidingspatroon van spontane en subspontane plantenpopulaties in
Nederland en van daarmee verwante cultuurplnaten in relatie tot het
veiligheidsonderzoek van transgene planten (CPRO,W.A. Brandenburg)
*58
Ziekte van Aujeszky (CDI, Tj. Kimman)
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PROGRAMMA 194

Onderzoek interactie visserij- en natuurfunktie Noordzee

Programmaleider

Heesen, dr. H.J.L. - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

In 1992 zal een begin worden gemaakt met een lange termijn programma op het
snijvlakvannatuurbeheer envisserij.Onderzoek zalverrichtworden naar veranderingen
in vispopulaties (soorten, aantallen en verspreiding) en de effecten daarvan op
populaties van zeevogels en zeezoogdieren, alsmede in samenhang daarmee naar
eventuele veranderingen in verspreiding, dichtheid en samenstelling van het
benthos.
Deverdere invulling van het programma, zowel qua doelen inhoud alseen uitwerking
daarvan in projecten, zal in 1992 door RIVOen IBN plaatsvinden. Het programma
zal in belangrijke mate expertise ontwikkeling gaan bevatten.

Planning

In 1992zaleenverdere invulling van het programma plaatsvinden (samen met IBN-DLO).

Andere rel.
Programma's
Indicati
Omvang

10 mensjaar

Projecten
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3.

Wettelijke en ondersteunende taken

Naast het uitvoeren van onderzoek, worden binnen een aantal DLO-instituten taken
uitgevoerd die, al dan niet voorkomend uit wettelijke verplichtiningen, adviserend
of dienstverlenend vanaard zijn. Dezetaken,eveneensbeschreven in programmavorm,
worden in dit hoofdstuk uitgewerkt.
Adviserende of dienstverlenende taken kenmerken zich door het toegepaste karakter.
Om deze taken ook in de toekomst op het huidige of op een hoger niveau te
kunnen blijven uitvoeren, is aan deze taken een stuk onderzoek gekoppeld waarin
nieuwe kennis wordt gegenereerd. Daar waar dit onderzoek te scheiden isvan 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 en Visserij. 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 deel Ivan het onderzoekplan in hoofdstuk 6 verder
uitgewerkt.
De in dit hoofdstuk beschreven taken dienen anders beschouwd te worden dan de
onderzoekprogramma's. Dienstverlenende taken zijn in principe continue van aard.
Aanvangsjaar en eindjaar hebben dan ook veel meer de betekenis van 'evaluatiemoment'. Verder zijn de dienstverlenende taken die ondersteunend zijn aan het
landbouwkundig onderzoek alleen zichtbaar gemaakt voor intern gebruik: het zijn
de taken die voor het op een kwalitatief hoogstaand niveau uitvoeren van onderzoekprogramma's nodig zijn. Deze taken kunnen dan ook beschouwd worden als
overhead op de onderzoekprogramma's.
Taken die dienstverlenend zijn aan het bedrijfsleven worden in principe tegen
betaling uitgevoerd.
De volgende dienstverlenende taken zijn beschreven:
Titel
81.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
166
167.
168.
169.
170.
172.
173.
174.

Blz.
Onderzoek visbestanden en interspecifieke relaties visserij
245
Advisering, ondersteuning en beheer Informatietechnologie MNLV
246
Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccomodatie Landbouwkundig
Onderzoek
247
Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten
248
Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen
249
Registratie-en kwekersrechtonderzoek
250
Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het
secretariaat van de verschillende rassenlijstcommissies
252
Diagnostiek, Produktie en Service Gewasbescherming en Luchtverontreiniging
253
Landbouwtechniek en expertisefunctie
254
Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten
256
Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij 258
Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve
van de dierhouderij en visteelt
260
Rijkskwaliteitscontrole vandiergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik
261
Toxicologie en Milieu
262
Elektronenmicroscopie
263
Instrumentatie
264
Onderzoek en Advisering geavanceerde informatietechnologie
265

243

175.
189.
190.
191.
192.
195.

Landbouwwiskunde en statistiek
Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van land- en tuinbouwprodukten
Literatuurdocumentatie
Literatuurinformatie
Publicatieondersteuning
Beoordeling vande landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen
en hun milieu-effecten

266
267
269
270
272
273
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PROGRAMMA 81

Onderzoek visbestanden en interspecifieke relaties visserij

Programmaleider

Boddeke dr. R. - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Visbestandsonderzoek wordt verricht om de visbestanden op een zodanig peil te
kunnen houden, dat de continuiteit van de visserijbedrijfstak zo goed mogelijk
gewaarborgd wordt. Verkennend onderzoek wordt gedaan naar de functionele
verbanden tussen de omvang van de vispopulaties via o.a. voedselconcurrentie en
predatie is er sprake van onderlinge kwantitatieve beinvloeding van visbestanden.
Dit onderdeel zal voor de zeevissoorten verder worden uitgewerkt en voor de zoetwatervissoorten worden geïntroduceerd. Het doel is om op basis van de gevonden
interacties de bestandsbepalingen te verbeteren en te vergemakkelijken. Het onderzoek vloeit voor het overgrote deel voort uit internationale verdragsverplichtingen
(ICES).

Planning

De in het programma beschreven taken worden conform de in internationaal
verband gemaakte afspraken voortgezet.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

35 mensjaar
30010
30011
30012
30015
30017
30018
30019
40013
40014
40016
40021
40022
40023
50024
50025
50026
50027
50028
50031
50033

longonderzoek (RIVO, F.A. van Beek)
Scholonderzoek (RIVO, A.D. Rijnsdorp)
Tarbot- en Grietonderzoek (RIVO,A.D. Rijnsdorp)
Schaaldieronderzoek (RIVO, R. Boddeke)
Interspecifieke relaties (RIVO, N. Daan)
Schar- en botonderzoek (RIVO, A.D. Rijnsdorp)
Bestandsopnamen platvis (RIVO, F.A. van Beek)
Haringonderzoek (RIVO,A. Corten)
Makreelonderzoek (RIVO, A. Eltink)
Rondvisonderzoek (RIVO, H. Heessen)
Horsmakreel onderzoek (RIVO, A. Eltink)
Invloed hydrografie op visbestand (RIVO, A. Korten)
Zilversmeltonderzoek (RIVO, H. Heessen)
Ontwikkeling vistuigen binnenvisserij (RIVO,W. Dekker)
Visserij in gesloten beheerssystemen (RIVO,W. Dekker)
Monitoring visstand grote rivieren (RIVO,W.G. Cazemier)
Anadrome vissoorten (RIVO,W.G. Cazemier)
Waterbouwkundige werken en vispassages (RIVO,W.G. Cazemier)
Bestandsopnamen Ijsselmeer (RIVO,W. Dekker)
Bestandsschattingen Ijsselmeer (RIVO,W. Dekker)
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PROGRAMMA 154

Advisering, ondersteuning en beheer Informatietechnologie MLNV

Programmaleider

Lopik, drs R.A.M, van -TFDL-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

De ondersteuning op het terrein van de Informatietechnologie betreft alle directies
en diensten ressorterend onder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, alsmede de instellingen die door het Ministerie van LNV voor 50% of meer
worden gesubsidieerd. De ondersteuning wordt uitgevoerd in opdracht van de
Directie Organisatie & Efficiency en DLO.

Planning

- advisering over hard- en software;
- inkoop, installatie hard- en software;
- technisch beheer systeemprogrammatuur w.o. VMS en Oracle;
- technisch applicatiebeheer van door het Ministerie van LNV in gebruik zijnde
algemene applicaties;
- testen, beoordelen en implementeren van (nieuwe) versies systeemprogrammatuur;
- testen en beoordelen van nieuwe hardware;
- bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen zoals kantoorautomatisering;
- het verrichten van kwaliteitscontroles aan applicaties;
- het bijdragen aan het onderzoek van het ECIT;
- beheer en ontwikkeling AGRO-net;
- hetorganiseren en inhoudelijk bijdragen aan professioneletechnische automatiseringsopleidingen;
- het overdragen van kennis aan het veld.

Andere rel.
Programma's

155, 174

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten
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PROGRAMMA 155

Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccommodatie Landbouwkundig Onderzoek

Programmaleider

Meerman, ir. H.J. - TFDL-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

a. Nieuwbouw
Ontwerp en realisering van de specifieke onderzoekaccommodatie zoals onderzoekkassen, klimaatkamers, onderzoekstallen d.m.v. het opstellen van programma's van
eisen, ontwerpen (doen ontwerpen) van installaties, het aanbesteden van de werken,
het zorgdragen voor het toezicht op de bouw en installatie en het op grond van
metingen, opleveren van de accommodaties. Het wijzigen van accommodaties en
installaties op basis van verouderde onderzoekeisen vormt een onderdeel van dit
programma.
b. Onderhoud
De basis voor het onderhoud vormt de binnen dit programma op te stellen voortschrijdende meerjarenplanning en-begroting. Opgrondvan budgetten en onderzoekprioriteiten worden de werken uitgevoerd onder inschakeling van adviesbureaus,
aannemers en installateurs. De procedures lopen parallel aan onderdeel a.
De werkzaamheden worden verricht in opdracht van de Directie Materiële Zaken.

Planning

In1992staanonderstaande projecten uit hetvoortschrijdend meerjaren bouwprogramma
op de planning om uitgevoerd te worden.

Andere rel.
Programma's

154, 173

Indicatie
Omvang

25 mensjaar

Projecten

- Nieuwbouw kassen IPO-DLO (TFDL)
- Nieuwbouw klimaatkamers CABO-DLO (TFDL)
- Nieuwbouw klimaatkas CABO-DLO (TFDL)
- Nieuwbouw broederij COVP-DLO (TFDL)
- Nieuwbouw konijnenstal COVP-DLO (TFDL)
- Bouw en inrichting DNA/lsotopenlaboratorium LBO-Lisse (TFDL)
- Nieuwbouw kassen L36-L64, PBN-Aalsmeer (TFDL)
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PROGRAMMA 156

Boekhouddocumentatie en verslaggeving van bedrijfsuitkomsten

Programmaleider

Groot drs. N.S.P. de - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Regelmatige verzameling en bewerking van boekhoudkundige gegevens voor de
informatievoorziening van het beleid van EG, nationale overheid en georganiseerd
bedrijfsleven, voor de voorziening van basisgegevens voor het landbouw-economisch
onderzoek alsmede voor de algemene informatie voorziening ten aanzien van de
ontwikkeling van de rentabiliteit, inkomen en financiële positie in de diverse sectoren
van land- en tuinbouw, visserij en bosbouw en van naar regio, type, omvang en
andere structuurkenmerken onderscheiden bedrijven. Het betreft grotendeels een
wettelijke verplichting tot rapportering aan het EG-informatienet voor land- en
tuinbouwbedrijven.

Planning

De bestaande boekhouddocumentatie zal worden voortgezet.
Er zal daarbij aandacht gegeven worden aan verdere automatisering, voortgaande
implementatie van onderzoekresultaten zoals analyse- en planningssystemen (met
het oog op aansprakelijkheid van de vrijwillige deelname). Met betrekking tot de
bosbouw is er sprake van een integratie van de verslaglegging van bedrijven kleiner
dan 50 ha. Er zal een begin worden gemaakt met de opbouw van de documentatie
van de niet-particuliere sector t.b.v een geaggregeerd, nationaal bosbouwresultaten
overzicht.

Andere rel.
Programma's

86, 87, 88, 129

Indicatie
Omvang

75 mensjaar

Projecten

20101
20202
30103
30102
30104
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
50101

Bedrijfsuitkomsten particuliere bosbouw (LEI)
Opzet databank bosbouw (LEI)
Bedrijfsuitkomsten landbouw (LEI)
Samenstelling boekhoudnet (LEI)
Financiële positie landbouwbedrijven (LEI)
Groenteteelt glas 1991 (LEI)
Snijbloemen glas 1991 (LEI)
Potplanten glas 1991 (LEI)
Groenten open grond 1991 (LEI)
Fruitteelt 1990 (LEI)
Bloembollen 1990 (LEI)
Boomkwekerij 1990 (LEI)
Champignons 1990 (LEI)
Opstellen normen duurzame produktiemiddelen (LEI)
Veldinvent./plantopstand diverse sectoren tuinbouw (LEI)
Normen SBE/BSSdiverse sectoren tuinbouw (LEI)
Steekproef rent. onderzoek diverse sectoren tuinbouw (LEI)
Samenstelling van representatief tuinbouwboekhoudnet (LEI)
Boekhouding kottervisserij (LEI)
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PROGRAMMA 157

Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen

Programmaleider

Lodder, K. -LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Regelmatige verzameling en bewerking van statistische gegevens voor de informatievoorziening van beleid (beleidsinformatie voor overheid engeorganiseerd bedrijfsleven,
marktinformatie voor marktpartijen e.d.), voor de voorziening van basisgegevens
voor het landbouw-economischonderzoek envoor dealgemene informatievoorziening.
Ten dele betreft het de verzorging van onderdelen van nationale gegevens op basis
van een taakverdeling met CBSen Produktschappen. Ten dele betreft het tevens de
nakoming van nationaleverplichtingen tot rapportering aan internationale organisaties
als EGen Eurostat.

Planning

Er zal gewerkt worden aan o.a. de volgende publikaties: Landbouwcijfers, Tuinbouwcijfers,Agrarisch weekoverzicht. Verder komt er o.a. eenjaarstatistiek voor veevoeders
en voor kunstmeststoffen en worden er voorzieningenbalansen voor land- en tuinbouwprodukten opgesteld alsmede een maand- en jaaroverzicht agrarisch handelsverkeer.
Ook zal aandacht worden gegeven aan de databanken EXMIS en PRIMAVERA terwijl
er ook gewerkt zal worden aan het beschikbaar krijgen van internationale gegevens.
In samenwerking met CBSen het Ministerie van LNV zal het mutatie-onderzoek
worden voortgezet.

Andere rel.
Programma's

55, 86, 87, 91

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10216
10211
10212
10214
10215
10212
10217
10219
10220
10201

Agrarisch weekoverzicht (LEI)
Maandblad prijsstatistiek (LEI)
Overige prijzenstatistiek (LEI)
Landbouwcijfers (LEI)
Tuinbouwcijfers (LEI)
Overige statistiek en documentatie (LEI()
Jaarstatistiek veevoeders (LEI)
Jaarstatistiek kunstmest (LEI)
Ned. Agrarisch handelsverkeer (LEI)
Databank Exmis (LEI)
Databank Primavera (LEI)
Documentatie voorzieningsbalans (LEI)
Documentatie USDA rapporten (LEI)
Updaten OECD-reeks (LEI)
Werkzaamheden t.b.v. publicatie door Eurostat (LEI)
Werkzaamheden t.b.v. publicatie door OECD (LEI)
Werkzaamheden t.b.v. publicatie door LNV (LEI)
Mutatieonderzoek
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PROGRAMMA 158

Registratie- en kwekersrechtonderzoek

Programmaleider

Ghijsen, ir. H.C.H. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het CPROverricht in opdracht van de Raad voor het Kwekersrecht onderzoek aan
planterassen die voor verlening van kwekersrecht of voor registratie in het Nederlands
rassenregister zijn aangemeld. Het registratie- en kwekersrechtonderzoek (RKO)
heeft tot doel vastte leggen of een aangemeld rasvoldoet aan eisenvan onderscheidbaarheid, homogeniteit enbestendigheid. Dezeeisenzijnvastgelegd inde Nederlandse
Zaaizaad- en Plantgoedwet, die voor wat betreft het kwekersrecht is gebaseerd op
het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekprodukten. Een drietal vaste
deskundigen, benoemd door de Raad voor het Kwekersrecht en in dienst van het
CPRO,zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het onderzoek en voor
de rapportage er van aan bedoelde raad.

Planning

Het wettelijk voorgeschreven technisch onderzoek naar de onderscheidbaarheid,
homogeniteit, bestendigheid, nieuwheid en naamgeving aan de in 1992 in onderzoek
zijnde rassen zal worden uitgevoerd. In internationaal verband (UPOV) zal worden
samengewerkt bij het opstellen en harmoniseren van beschrijvingsrichtlijnen voor
dit onderzoek.
Verder zaltijd besteedworden aan het verzamelen en uitbreiden van de noodzakelijke
sortimentskennis t.b.v. de groepsindelingen binnen de gewassen.
De expertise over afhankelijkheid van de rassen onderling zal verder opgebouwd
worden i.v.m. de introductie van biotechnologische technieken in de veredeling en
het bepalen van de begrippen herkenning, erkenning en minimumrasafstand. De
introductie en toepassing van nieuwe technieken zal worden onderzocht.

Andere rel.
Programma's

130, 159, AT12, VZ10

Indicatie
Omvang

40 mensjaar

Projecten

10101
10102
10103
10104
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319

Rko Granen (CPRO,J. de Haan)
Rko Handels- en voedergewassen (CPRO, D. Klein Geltink)
Rko Grassen (CPRO, D. Klein Geltink, K. Nienhuis)
Rko Aardappel (CPRO, D. Klein Geltink, J. de Haan)
Rko Greontegewassen met vlezige vruchten (CPRO, N. van Marrewijk, N.
Drouen)
Rko Peulvruchten (CPRO, N. van Marrewijk, N. Drouen)
Rko Koolgewassen (CPRO, N. van Marrewik, H. de Greef)
Rko Bol(groente)gewassen (CPRO, N. van Marrewijk, H. de Greef)
Rko Knol- en wortelgewassen (CPRO, N. van Marrewijk, H. de Greef)
Rko Blad- en stengelgewassen (CPRO, N. van Marrewijk, S.van der Wal)
Rko Eetbare paddestoelen (CPRO, N. van Marrewijk, N. Drouen)
Rko Alstroemeria (CPRO,J. Barendrecht, T. Kwakkenbos)
Rko Anjer (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse)
Rko Anthurium andreanum (CPRO,J. Barendrecht)
Rko Freesia (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse)
Rko Gerbera (CPRO,J. Barendrecht, T. Kwakkenbos)
Rko Lelie (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse)
Rko Roos (CPRO,J. Barendrecht, T. Kwakkenbos)
Rko Overige snijbloemen (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse,T.
Kwakkenbos)
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10320
10321
10322
10323
10324

Rko Overige bol- en knolgewassen (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse,
T. Kwakkenbos)
Rko Overige houtige gewassen (CPRO,J. Barendrecht, N.Pieterse,
T. Kwakkenbos)
Rko Overige potplanten (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse,T. Kwakkenbos)
Rko Vaste planten (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse, T. Kwakkenbos)
Rko éénjarig zaai- en perkgoed (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse,
T. Kwakkenbos)
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PROGRAMMA 159

Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van de
verschillende rassenlijstcommissies

Programmaleider

Bakker, ir. J.J.-CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Volgens artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet kunnen voor groepen van
cultuurgewassen rassenlijsten worden aangehouden. Dit heeft geresulteerd in het
Besluit Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen, het Besluit Aanbevelende
Rassenlijst Groentegewassen, het Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bosbouwgewassen,
het Besluit Aanbevelende Rassenlijst Siergewassen en een aantal daarbij behorende
beschikkingen.
De Rassenlijst voor Landbouwgewassen en die voor Bosbouwgewassen hebben een
bindend karakter. Het samenstellen van de diverse rassenlijsten en het voeren van
de secretariaten van de commissies is in handen gelegd van het CPRO. Daarnaast is
er de Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen en die voor Groentegewassen (EEG-rassenlijsten). Het CPROvoert voor Nederland het overleg in de
'Working Groups' betreffende deze rassenlijsten.

Planning

Naast het voeren van de secretariaten van de Commissies van de verschillende rassenlijsten zullen in 1992 de aanbevelende rassenlijsten, te weten die voor landbouwgewassen, voor vollegrondsgroentegewassen en voor glasgroentegewassen samengesteld worden. Begonnen zal worden met het opstarten van de rassenlijst voor
siergewassen deel bloembollen. Verder zullen gegevens worden verzameld voor de
Rassenlijst voor Bomen en Rassenlijst voor Fruitgewassen.
De Nederlandse bijdrage aan de negentiende uitgave van de Gemeenschappelijke
Rassenlijst voor Landbouwgewassen zal verzorgd worden.

Andere rel.
Programma's

130, 131,132, 158, VZ10, AT6,AT12

Indicatie
Omvang

10 mensjaar

Projecten

10.1.0.3
10.2.0.1
10.2.0.2
10.3.0.1
10.4.0.1
10.4.0.2
10.1.0.4

Rassenlijst voor landbouwgewassen (CPRO,J. Bakker)
Rassenlijst voor Vollegrondsgroentegewassen (CPRO,J. Bakker)
Rassenlijst voor Glasgroentegewassen (CPRO,J. Bakker)
Rassenlijst voor Siergewassen (CPRO,J. Bakker)
Rassenlijst voor Fruitgewassen (CPRO,J. Bakker)
Rassenlijst voor Bomen (CPRO,J. Bakker)
EG-rassenlijsten (CPRO,J. Bakker)
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PROGRAMMA 160

Diagnostiek, produktie en service gewasbescherming en luchtverontreiniging

Programmaleider

Leeuwangh, ir. J. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het gaat om een continue dienstverlening. Het betreft:
1. De productie en levering van antisera tegen virussen en bacteriën (ten behoeve
van o.a. de NAK's), van inocula van o.a. schimmels, bacteriën en virussen (ten
behoeve van o.a. plantenveredelingsinstituten en -bedrijven), van feromonen
(t.b.v. instituten en bedrijven), van monoklonale antistoffen (ten behoeve van
onderzoekers en bedrijven);
2. het incidenteel verrichten van rassentoetsingen tegen diverse ziekten (ten behoeve
van o.a. bedrijven), en
3. het verlenen van service (diagnostiek, advisering e.d.) op het gebied van luchtverontreiniging(schade) (ten behoeve van overheden en bedrijven).

Planning

Conform deomschrijving vandoelen inhoudzalhetprogramma worden gecontinueerd.
De levering van inocula houdt tevens in dat veranderingen in de genetische samenstelling van deze ziekteverwekkers (pathotypen) worden geanalyseerd.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

5 mensjaar
80001
80002
80003

[ DPSProduktie-inocula, antisera en feromonen (IPO,J. Leeuwangh)
IDPSopdrachten en adviseringen (IPO,J. Leeuwangh)
IRassentoetsingen (IPO,J. Leeuwangh)
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PROGRAMMA 161

Landbouwtechniek en expertisefunctie

Programmaleider

Vries, ir. R.L. de - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Informatieverstrekking aan het eigen instituut, het landbouwkundig onderzoek, de
landbouwvoorlichting en het landbouwbedrijfsleven. Dit programma omvat de
volgende thema's:
- Technische aspecten van veiligheid en arbeidsomstandigheden in de landbouw
Onderzoek naar veiligheid, trillingsgedrag en geluidsniveau van machines.
- Keuren van bedrijfsuitrustingsonderdelen in de landbouw
Het IMAG voert testen en keuringen uit voor zowel de overheid als het particuliere
bedrijfsleven. Ook worden landelijk opererende keuringsstations voor trekkers en
landbouwspuiten gecontroleerd en begeleid.
- Algemene handels- en aannemingsvoorwaarden voor de bedrijfsuitrusting
DeStichting Mechanisatiecentrum iseenoverlegorgaan waarin overheid en particulier
bedrijfsleven participeren met als doel het bevorderen van een doelmatige mechanisatie van de landbouw. Gewerkt wordt aan het verbeteren van de diverse handelsen onderhoudsvoorwaarden voor computer's hard- en software. Het IMAG voert
het secretariaat van de Stichting Keuring Landbouwspuiten en coördineert de
diverse activiteiten.
- Databank landbouwtechniek
Dedatabank landbouwtechniek, een Europese organisatie met Nederland alscentraal
punt, verzamelt enverwerkt technische gegevensenprijzenvan landbouwwerktuigen
en trekkers met het doel deze vast te leggen en in diverse vormen aan geïnteresseerden beschikbaar te stellen.
- Coördinatie Europese samenwerking
Hetwerk isineerste instantie gericht op het onderhouden vanop onderzoek gerichte
contacten met de Europese Gemeenschap en de European Community club of
Advanced Engineering for Agriculture.
- AGBIS-bouwkosteninformatiesysteem
Het bouwkosteninformatiesysteem AGBISwordt voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen aangepast. De informatie dient als basis voor diverse berekeningen zowel
intern als ten behoeve van bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen.

Planning

Het keuren en testen van bedrijfsuitrustingsonderdelen, bepaald door wettelijke
eisen en internationale afspraken, wordt onverminderd voortgezet en zal zich, met
name gericht op het milieu, uitbreiden.
AGRIMACH,de Databank Landbouwtechniek wordt zowel nationaal als internationaal,
geconcentreerd op relevante onderwerpen, voortgezet.
Eenbegeleidingscommissie i.o. draagt zorgvoor dejuiste afstemming. Hetbouwkosteninformatiesyteem AGBIS wordt uitgebreid met een aantal milieu-aspecten:
afbreekbaarheid, energiegebruik, ammoniakemissie, enzovoort.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang

5 mensjaar
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Projecten

18.1.01
18.1.21
18.1.31
18.1.41
30.1.02

Keuringen en onderzoek naar keuringsmethoden t.b.v. de bedrijfsuitrusting
in de landbouw (IMAG, R.L. Vries)
Algemene handels- en aannemingsvoorwaarden voor de bedrijfsuitrusting
in de land- en tuinbouw (IMAG, A.J.G. Helwig)
Databank landbouwtechniek (IMAG, R.L. Vries)
Onderzoekcoördinatie landbouwtechnisch onderzoek Europa enVS
(IMAG, R.L. Vries)
Ontwikkeling van een systeem voor raming van bouwkosten van agrarische
bedrijfsgebouwen (AGBIS) (IMAG, D. Swierstra)
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PROGRAMMA 166

Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten

Programmaleider

Terpstra, dr. C. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het programma richt zich op het verbeteren, toepassen en in stand houden van
diagnostische en differentieel diagnostische methoden voor mond- en klauwzeer
(MKZ), varkenspest (VP), Afrikaanse varkenspest (AVP), Afrikaanse paardenpest en
andere, niet in de EGvoorkomende, aangifteplichtige virusziekten zoals bluetongue,
runderpest en paarde-encephalitiden.
Een snelle en adequate laboratorium diagnostiek isvan vitaal belang voor een doeltreffende ziektebestrijding en beperking van de schade voor de veehouderij, de
vlees- en melkverwerkende industrie en de export van dieren en dierlijke produkten.
De directe schade die hieruit kan voortvloeien wordt geïllustreerd door de 1982-'85
VP-epizoötie (f. 214 miljoen) en de kliene AVP uitbraak in 1986 (f. 23 miljoen). De
indirecte schade a.g.v. vervoersverboden, exportbelemmeringen e.d. iseen veelvoud
van de genoemde bedragen. Zonodig worden bij een serie uitbraken van MKZ en
vanVPvaccinaties ingezet. Aan de ontwikkeling van een serologisch differentieerbaar
vaccin tegen varkenspest isdoor DLO en bedrijfsleven (PVV) middels doelsubsidies
een hoge prioriteit toegekend. Het programma omvat de volgende thema's:
1. Onderzoek praktijkmateriaal en wetenschappelijke advisering:
- Onderzoek van verdacht materiaal (organen, bloedmonsters), surveillance van
bedreigde regio's t.b.v de Officieel Vrije Status, onderzoek t.b.v. gezondheidscertificering van te exporteren fok- en gebruiksdieren.
- Wetenschappelijke advisering aan beleidsinstanties (VD,RW), gezondheidsdiensten
en internationale organisaties (EEG, FAO,OIE) inzake wettelijke regelingen,
bestrijdings maatregelen i.g.v. een uitbraak, efficiency van vaccinatiecampagnes,
in- en uitvoer van levende dieren en dierlijke produkten.
2. Ontwikkeling van meer gevoelige en/of snellere methoden voor virus detectie,
(sub)typering en differentieel diagnostiek:
- Ontwikkeling van de PCR(Polymerase kettingreactie) voor detectie van MKZ- en
VP-virus in organen en seceta en exceta (o.m. sperma).
- Ontwikkeling van serologische tests voor differentiatie van antilichamen tegen
veld- en vaccinvirus voor zowel MKZ alsVP.
3. Immunologische en biochemische karakterisatie van MKZ- en VP-virussen:
- Onderzoek van immunologisch belangrijke epitopen m.b.v. monoclonale antilichamen, localisatie en analyse van RNA-sequenties welke coderen voor immunologisch relevante antigene domeinen m.b.v synthetische peptiden en/of
recombinant DNA-expressies.
4. Vaccinontwikkeling en epidemiologisch onderzoek
- Ontwikkelingvaneenserologischdifferentieerbaar VP-vaccin(externe financiering).
- Onderzoek i.v.m. wettelijke registratie van noodvoorraden MKZ olie emulsie
vaccinsvoor runderen envarkens(werkzaamheid,onschadelijkheid, houdbaarheid,
enzovoort).
- Implemetatie vaneenepidemiologisch computermodel voor aerogene verspreiding
van MKZ.

Planning

Onderzoek van verdacht praktijkmateriaal (met inbegrip van de surveillance t.b.v. de
Officieel Vrije Status voor varkenspest), en wetenschappelijke advisering aan beleidsinstanties en internationale organisaties wordt voortgezet. In verband met het
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beëindigen vandevaccinatietegen MKZ,zalvoorrang worden gegeven aan onderzoek
t.b.v. de wettelijke registratie van een olie emulsie vaccin voor noodinentingen en
aan de implementatie van een epidemiologisch computermodel voor predictie van
aerogene verspreiding van MKZ-virus.
Het wegvallen van de binnengrenzen in de EGper 1-1-1992 maakt het noodzakelijk
dat het apparaat voor de diagnostiek van Veewetziekten optimaal wordt toegerust.
Nieuwemeergevoeligetechnieken zoalsPGR, genoomsequentie analyseen monoclonale
'finger-printing' zullen voor de verschillende dierziekten worden uitgewerkt. De
nadere karakterisering van Lelystad agens, de recent geïdentificeerde veroorzaker
van Abortus Blauw, en de ontwikkeling van diagnostische technieken zullen met
prioriteit voortgezet worden.
Andere rel.
Programma's

63, 69, 167

Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

47
MKZ vaccincontrole en epidemiologisch onderzoek (CDI, C. Terpstra)
*49at/md Varkenspest en exotische virale dierziekten (CDI, C. Terpstra)
109
Lelystad agens (CDI, G. Wensvoort)
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PROGRAMMA 167

Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij

Programmaleider

Dokter dr. P.-CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het progamma verschaft de middelen om ziekten bij landbouwhuis dieren te diagnosticeren en te bestrijden. Het CDIfungeert als productie-eenheid voor de bereiding
vaneenbreedscalavanstandaard produkten enalsproductiepotentieel ter beschikking
van de Minister van LNV in geval van plotselinge noodzaak enig produkt te bereiden.
De standaard produkten zijn te karakteriseren als ten eerste: noodzakelijk, doch
voor de industrie niet aantrekkelijk om te produceren vanuit commercieel oogpunt,
of, ten tweede: van zodanig belang, dat de overheid aanwezigheid en kwaliteit
zeker wil stellen door het instituut het monopolie voor de productie te geven (bv.
MKZ-vaccin en tuberculines).
De hoofdthema's zijn:
A) Dienstverlening en advisering
- De levering van vaccins, diagnostica, biologische reagentia, bloedproducten,
immuunsera en controle sera, t.b.v. de diergeneeskunde, aan onder andere de
laboratoria van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, en de Rijksdienst
voor de Keuring van Vee en Vlees en aan dierenartsen.
- Optreden als referentie-laboratorium voor deze testen.
- Registratie in binnen- en buitenland, van vaccins en diagnostica.
B) Kwaliteit
- Onderzoek naar systemen en methoden nodig om tot een optimale kwaliteitsbeheersing van producten en diensten te komen.
- Het ontwerpen en op peil houden van een kwaliteitssysteem.
- Het uitvoeren van kwaliteitscontoles.
C) Veiligheid
- Controles op, of afwezigheid van, contamimatie, steriliteit en/of inactivatie van
de produkten.
- Het voorkomen dat tijdens de productie medewerkers en/of omgeving met
ziekteverwekkers in aanraking kunnen komen.
D) Efficiency en innovatie
- Onderzoek naar verdere optimalisatie van bestaande diagnostische technieken
en introductie van nieuwe vindingen in de standaard diagnostiek.
- Onderzoek ter verbetering van bestaande produkten en productiemethoden.

Planning

Andere rel.
Programma's

Demeesteactiviteiten zullen op hetzelfde niveauwordenvoortgezet met uitzondering
van de MKZ-vaccin productie. De productie van de MKZ-vaccin volgens de Frenkelmethode ten behoeve van de jaarlijkse entcampagne is beëindigd.
Dewerkzaamheden in 1992 zullen zijn: het voltooien van de registratie van de MKZvaccin productie volgens de BHK-methode (kweek in Baby Hamster Kidney cellen),
het uitvoeren van de referentie-taak v.w.b. MKZ-vaccins en de zaken die verband
houden met destand-byfunktie die het CDIheeft v.w.b.vaccinproduktie en het beheer
van de noodvoorraad.
De ontwikkeling van een kwaliteitsbeheersingssysteem voor diagnostische reagentia
en hulpmiddelen t.b.v. het verwerven van de Sterlab certificatie van diagnostisch
onderzoek (programma 166) zal afgerond worden.

63, 64, 65, 166, 168
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;?
Projecten

35 mensjaar
46
71
73
76
79

Onderzoek van mond- en klauwzeervaccins (CDI, C. van Maanen)
Produktie van virologische diagnostica en begeleiding van het gebruik
(CDI, J.Th. van Oirschot)
Produktie tuberculine en overige biologicals (CDI, P. Dokter)
Onderzoek kwaliteitsbewaking (CDI, G. Wiers)
Produktie van SPF,MDF èn kiemvrij proefdiermateriaal (CDI, P. Kroon)

*9

PROGRAMMA 168

Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak)ten behoevevandedierhoc
en visteelt

Programmaleider

Haagsma, dr. J. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het programma 'Diagnostiek en Referentietaak' is gericht op het verbeteren van
gezondheidszorg en welzijn van landbouwhuisdieren (m.n. herkauwers, varkens,
pluimvee en paarden) envissen door middel van het verrichten van bijzonder diagnostisch onderzoek en door een referentietaak ten behoeve van de Veterinaire Dienst,
de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren, andere instellingen en instanties die
betrokken zijn bij de gezondheidszorg voor dieren, en praktizerende dierenartsen.
Bij ziekten met een zoönotisch karakter wordt tevens een bijdrage geleverd aan de
verbetering van de volksgezondheid (hondsdolheid, tuberculose, miltvuur).
Door instandhouding vaneen uitgebreide expertise op hetgebiedvande infectieziekten,
wordt indirecttevenseen bijdrage geleverd aandeoplossing vande mestproblematiek
en de totale kwaliteitszorg van de dierlijke produktie. Het bijzondere diagnostische
onderzoek richt zich vooral op specialistische onderzoekingen m.b.t. infectieziekten
die routinematig niet bij de Gezondheidsdiensten voor Dieren plaatsvinden.
Daarnaast vindt onderzoek plaats t.b.v. import en export van landbouwhuisdieren
en vissen of in het kader van door de wet voorgeschreven onderzoekingen (hondsdolheid, miltvuur, amerikaans vuilbroed bij bijen). Hoogkwalitatief onderzoek bij de
export van dieren isbelangrijk i.v.m. de concurrentiepositie van Nederland. Er dient
voortdurend te worden geëvalueerd hoe nieuwe (bio)technologische ontwikkelingen
kunnen worden toegepast om detaken binnen dit programma optimaal uit te voeren.

Planning

In overeenstemming met de programmabeschrijving:
a. Het verrichten van specialistische diagnostische onderzoekingen voor de onderkenning van infectieziekten bij landbouwhuisdieren/vissen.
b. Onderzoek in verband met import/export.
c. Uitvoering van onderzoek in het kader van de veewet en andere door de overheid
verplichte onderzoekingen.
d. Uitvoering van referentietakenten behoeve van genoemde regionale gezondheidsdiensten voor dieren en de overheid.
e. Specifieke advisering met betrekking tot diagnostische problematiek.
f. Deontwikkeling vaneenkwaliteitsbeheersingssysteem ten behoevevanhetverwerven
van de Sterlab-certificering voor diagnostisch onderzoek zal worden afgerond.

andere rel.
rogramma's
iicatie
ivang
>cten

63, 64, 65, 82,83, 166, 167

35 mensjaar
01

Diagnostiek en bijbehorend onderzoek van visziekten i.v.m. aquacultuur
(CDI, O.L.M. Haenen)
14
Mycobacteriële infecties en sensitinen (CDI, F.van Zijderveld)
16
Anaerobe infecties (CDI,J. Haagsma)
18
Algemeen bacteriologisch entaxonomischonderzoektbv dierziekteproblemen
(CDI, E.A. ter Laak)
24
Etiologische, immunologische en epidemiologische aspecten van mastitis
(CDI, U. Vecht)
36at/m d Epidemiologisch onderzoek m.b.t. helminthen (CDI, F. Borgsteede)
53
Virusinfecties bij paarden (CDI,C. van Maanen)
59
Enzoötische leukose bij het rund (CDI,J.van Oirschot)
68
Rabiësdiagnostiek (CDI,J.Th. van Oirschot)
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PROGRAMMA 169

Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik

Programmaleider

Lensing drs. H.H. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

In dit programma worden de werkzaamheden vervat, die samenhangen met de op
1 mei 1987 operationeel geworden Diergeneesmiddelenwet en met de reeds langer
van kracht zijnde Bestrijdingsmiddelenwet. De doelstelling van het programma is
het ondersteunen van het kwaliteitsbeleid van het Ministerie van LNVen het uitvoeren
van technisch wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de rijkskwaliteitscontrole
van de in Nederland toe te passen diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik. Met betrekking tot de registratie van deze middelen
impliceert dit het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van beoordelingen van
de produktdossiers. Voor de partijkeuring van de immunobiologische diergeneesmiddelen betekent het advisering, partijprotocol-beoordeling en controle-onderzoekingen van monsters. Bovendien vindt onderzoek plaats ter bewaking en onderbouwing van de rijkskwaliteitscontrole van genoemde middelen. Ten aanzien van de
immuno-biologische diergeneesmiddelen endesinfectiemiddelen voor diergeneeskundig
gebruik, wordt in het bijzonder ontwikkelings- en standaardisatie-onderzoek verricht,
dat betrekking heeft op zowel controle-methodieken, bijbehorende standaarden en
referentiepreparaten als op de fundering van de normstelling voor deze middelen.
Voorts worden activiteiten verricht ten behoeve van de internationale harmonisatie
van de kwaliteit van de tevoren genoemde middelen, ondermeer in het kader van
de Raad van de Europese Gemeenschappen en de Europese Farmacopee.
Eveneens voorziet dit programma naast een expertise functie in een referentie functie
m.b.t. de wetenschappelijke advisering en voorlichting aan personen en instanties
en de levering van standaarden en referentiepreparaten. Toezicht op de kwaliteit
van geleverde produkten is in het maatschappelijke verkeer noodzakelijk. Een goede
kwaliteit vandediergeneesmiddelen endebestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik betekent een substantiële ondersteuning van de bestrijding van dierziekten,
van een duurzame dierhouderij en van de Nederlandse exportpositie. Een slechte
kwaliteit kan daarentegen zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid, de kwaliteit en
het welzijn van het dier en een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Planning

Naast de voortzetting van de hoofdtaak binnen dit programma, zal mogelijk het
zogenaamde toetsonderzoek en de ontwikkeling van expertise met betrekking tot
gezelschapsdieren ter hand genomen worden. Thans isvan beleidswege nog geen
duidelijkheid t.a.v. deze taak.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

81
82
83
84
86

Rijkskwaliteitscontrole van immunobiologische diergeneesmiddelen (CDI,
H.H. Lensing)
Ontwikkelings- enstandaardisatie onderzoek m.b.t.de rijkskwaliteitscontrole
van immunobiologische diergeneesmiddelen (CDI, H.H. Lensing)
Rijkskwaliteitscontrole van desinfectiemiddelen en insecticiden voor
idergeneeskundig gebruik (CDI, H.H. Lensing)
Rijkskwaliteitscontrole van farmaceutische diergeneesmiddelen (CDI, H.H.
Lensing)
Onderzoek van transportmechnismen in het maagdarmkanaal van
varkens (CDI, L.P. Jager)

261

PROGRAMMA 170

Toxicologie en milieu

Programmaleider

Baars, dr. A.J. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Onderzoek naar en inventarisatie van de effecten van potentieel toxische stoffen bij
landbouwhuisdieren en wilde fauna, teneinde veterinaire problemen op te lossen,
risico's in te schatten en de wetenschappelijk kennis te vergroten. Dit omvat tevens
onderzoek metbetrekkingtot devraagwelkefactoren,naastde chemisch-toxicologische,
een rol spelen in de wisselwerking tussen (beschermde) diersoorten en hun milieu.
Door middel van onderzoek aan gestorven in het wild levende dieren wordt de
relatie tussen de gezondheidstoestand van dieren en veranderingen in het leefmilieu
bestudeerd. Tevens worden nevenwerkingen c.q. misbruik van bestrijdingsmiddelen
opgespoord, en worden diersoort bedreigende infectieziekten geïdentificeerd. Op
grond van de onderzoeksresultaten worden beleidsvoerende instanties geadviseerd
met betrekking tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van ongewenste
sterfte. Op basis van concrete vraagstellingen van CDI-onderzoekers, Gezondheidsdiensten voor Dieren en de Algemene Inspectiedienst wordt onderzoek verricht ter
vaststelling van de oorzaken van vergiftigingsgevallen bij landbouwhuisdieren,
inclusief onderzoek van potentieel bedreigende milieuverontreinigingen.
Dit omvat tevens het adviseren van dierenartsen en overheidsinstanties, en het vaststellen van overtredingen. Als onderdeel van een samenwerkingsproject RIVM-CDIRIKILTwordt de bijniercel van het varken onderzocht op zijn bruikbaarheid als in
vitro model voor de interacties van toxische stoffen met hormonale systemen.
Onderzoek naar de lotgevallen van cadmium in het organisme draagt bij tot het
inzicht in de mogelijke effecten van cadmium op bijvoorbeeld de fertiliteit en de
voortplanting na langdurige blootstelling. In samenwerking met het IBNworden de
overdracht van cadmium, de eiwitbinding en de effecten bestudeerd in de keten
bodem-worm-mol. De in genoemde kaders ontwikkelde analytisch chemische en
toxicologische methoden worden tevens ter beschikking gesteld aan de Gezondheidsdiensten voor Dieren, ter ondersteuning van hun diagnostisch onderzoek.

Planning

1. Ongewijzigde voortzetting van het op aanvraag van derden te verrichten (ondersteunende) toxicologisch onderzoek van landbouwhuisdieren en wilde fauna.
2. Onderzoek naar de aluminiumbelasting van zangvogels met het doel de negatieve
invloed op de reproduktie (waarvoor sterke aanwijzingen bestaan) na te gaan
van de toenemende mobiliteit van aluminium o.i.v. verzuring van het milieu (i.s.m.
het Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Heteren.)
3. Onderzoek naar de invloed van veelgebruikte diergeneesmiddelen en milieuverontreinigende stoffen op de hormoonproduktie van endocriene celsystemen
van rund en varken in vitro.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

10 mensjaar
06
12
80

Infectieziekten en intoxicaties bij de wilde fauna (CDI, J.van Dijk)
Veterinaire toxicologie in praktijksituaties (CDI,A.J. Baars)
Biochemische toxicologie van cadmium bij landbouwhuisdieren (CDI,A.J.
Baars)
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PROGRAMMA 172

Elektronenmicroscopie

Programmaleider

Boekestein, dr.ir. A. -TFDL-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Uitvoeren van elektronenmicroscopisch onderzoek in opdracht van het landbouwkundig onderzoek met de volgende technieken: (cryo-)scanning elektronenmicroscopie, (cryo-) scanning transmissie elektronenmicroscopie, röntgenmicroanalyse en confocale scanning laser microscopie. In het kader hiervan worden
nieuwe prepareer-, microscopiseer- en analyseermethoden ontwikkeld.
2.1 Kwantitatieve elementanalyse van individuele intercellulaire compartimenten
zoals vacuoles en cytoplasma tbv het landbouwkundig onderzoek. Voor dit doel
zullen vooral cryofixatie en cryoprepareerprocedures worden gebruikt, gevolgd
door röntgen-microanalyse uitgevoerd in een elektronenmicroscoop.
2.2 Ultrastructurele analyse van celmembramen en tonoplast in samenwerking met
instituten en vakgroepen. Voor dit doel zullen vooral cryofixatie en vriesbeek/
vriesets methoden worden gevolgd. Voor transversale doorsneden zal gebruik
worden gemaakt van vriessubstitutie gevolgd door ultramicrotomie en eventuele
immunogoud-labelling voor specifieke membraaneiwitten.
3. Het samen met instituten en vakgroepen verrichten van onderzoek in het kader
van de driedimensionale beeldverwerking van beelden verkregen met confocale
scanning laser microscopie.

Planning

In 1992zullen deactiviteiten,die hier inprogrammavorm beschreven zijn, ongewijzigd
worden voortgezet.

Andere rel.
Programma's

174

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten
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PROGRAMMA 173

Instrumentatie

Programmaleider

Kampers, dr.ir. F.W.H. - TFDL-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Binnen een multidisciplinaire onderzoeksorganisatie als DLO is regelmatig behoefte
aan instrumentarium dat niet zonder meerte koop is,of aantechnische ondersteuning
ten aanzien van meetmethodiek, apparatuur of interpretatie van resultaten. Het
programma Instrumentatie richt zich op het beschikbaar stellen van faciliteiten en
expertise om aan deze behoefte te voldoen. In het kader daarvan worden apparaten
en instrumenten ontwikkeld die specifiek zijn voor een bepaald onderzoek, worden
methodes onderzocht om een te onderzoeken parameter te converteren naar een
meetbare grootheid en worden sensoren ontwikkeld die een signaal afgeven dat
evenredig ismet degrootte van de parameter. Data-acquisitie op,aanof in biologische
objectenvereist meestaldat desensorendraadloos zijnverbonden met deverwerkingsapparatuur. Vaak moeten de metingen continu en automatisch worden verricht,
moeten de meetdata opgeslagen worden en verwerkt met een computer. Binnen dit
programma wordt ondersteuning verleend aan onderzoekers bij de optimalisatie
van meetmethodieken ten aanzien van nauwkeurigheid, meetfouten en betrouwbaarheid van de metingen. Om te waarborgen dat meetresultaten goed zijn moet
bestaande meetapparatuur op gezette tijden, en nieuw ontwikkelde vóór gebruik
gekalibreerd worden. Activiteiten die nauw gerelateerd zijn aan de IJkwet.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan aan, en advies geleverd bij het opzetten van
nieuwe meetsystemen. Zeer specialistische metingen kunnen door programmamedewerkers zelf worden uitgevoerd.

Planning

- Ontwikkeling van instrumentatie ten behoeve van het landbouwkundig onderzoek
- Ondersteuning bieden aan het landbouwkundig onderzoek
- Onderzoek aan nieuwe technologische ontwikkelingen

Andere rel.
Programma's

155, 174

Indicatie
Omvang

35 mensjaar

Projecten

Afsluiting van de ontwikkeling van een diëlectrische tensiometer (TFDL)
Afsluiting vandeontwikkeling vaneenexperimentele plethysmograaf (TFDL)
Opdrachten (ca. 500 /jr) t.b.v. DLO-instituten en LUW (TFDL)
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PROGRAMMA 174

Onderzoek en Advisering geavanceerde informatietechnologie

Programmaleider

Lopik, Drs. R.A.M, van - TFDL-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het programma omhelst advisering en onderzoek (in nauwe samenhang) op de
volgende terreinen:
-Technische infrastructuur (hardware, systeemsoftware, datacommunicatie);
voorbeelden: VAX, PC,VMS, MSDOS, OS2, AGROnet, WAGnet;
- Informatiesystemen (databasemanagementsystemen, analysemethoden, analysehulpmiddelen, CASE); voorbeelden: Oracle, IEW, CASE*Dictionary, NIAM;
- Kantoorautomatisering (tekstretrieval, documentverwerking, de KA-omgeving);
voorbeelden: Text Retrieval, SQL, desktop publishing, KA-omgeving (b.v. AII-in-1);
- Kennissystemen (expertsystemen en ontwikkelingsmethoden); voorbeelden:
melkkwaliteit. Animal Farm, Advisering RIN, fruitteelt, bloembollenteelt;
- Beeldverwerking (2D- en 3D beeldverwerking, zowel als hulpmiddel voor als
onderwerp van het onderzoek); voorbeelden: invoering TCL-lmage, 3-d beeldverwerking voor CSLM (TFDL, CPRO). CT(SC) en wortelstructuren (CABO).

Planning

Voortzetting van de hier in programmavorm beschreven activiteiten. Ten dele hebben
deze activiteiten vorm gekregen in projecten (zie hieronder).

Andere rel.
Programma's

154, 172, 173

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

Methodenontwikkeling van 3-D beeldverwerking ten behoeve van bodemonderzoek (TFDL)
Onderzoek naar de toepasbaarheid van 'structured document processing'
(TFDL)
Toepasbaarheid van object georiënteerde technieken voor systeemanalyse
bouw en prototyping (TFDL)
Toepassing van beeldverwerking in het landbouwkundig onderzoek (TFDL)
Toepassing van expertsystemen in het landbouwkundig onderzoek en
binnen het departement (TFDL)
AGROpost, onderzoek naar integratie van electronische post en gescande
documenten met postregistratie (TFDL)
Onderzoek naar de mogelijkheden van automatische ondersteuning van
systeembeheerstaken: registratie / evaluatie probleemmeldingen, beheer
van hardware- en software-configuraties (TFDL)
Onderzoek naar toepasbaarheid van en richtlijnen voor Computer Aided
Systems Engineering bij systeemanalyse, systeemontwerp en bouw van
applicaties (TFDL)
Onderzoek naar eisen en mogelijkheden van 'werkplekautomatisering'
(TFDL)

PROGRAMMA 175

Landbouwwiskunde en statistiek

Programmaleider

Jansen, ir. A.A.M. - GLW-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het programma isgericht op het beschikbaar maken van bestaande en nieuwe
methoden die van belang zijn voor de doelmatigheid van het landbouwkundig
onderzoek bij instituten en proefstations. De doelgroep wordt gevormd door de
instituten van DLO en de proefstations van DATen DVZ. Voor directe participatie in
het onderzoek vandeze instellingen worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.
Daarnaast wordt door GLW,t.b.v. het onderhouden van de expertisefunktie, onderzoek verricht op het terrein van de kwantitatieve methoden. Daaraan kan door
medewerkers van de onderzoekinstellingen worden deelgenomen eveneens op basis
van te sluiten overeenkomsten.
De hoofdonderdelen van het programma zijn:
I. Participatie in de onderzoekprogramma's van de instellingen via directe ondersteuning op het terrein van de toepassing van wiskundige methoden.
II. Onderzoek gericht op het verwerven, toepasbaar maken en beschikbaar maken
van bestände en nieuwe methoden die voor het landbouwkundig onderzoek
van belang zijn.
III. Voorlichtingsprogramma landbouwwiskunde.

Planning

Voortzetting van de participatie in de onderzoekprogramma's van de instellingen
zoals geregeld in samenwerkingsovereenkomsten. Verschuiving in het onderzoek in
de richting van methodologie voor het ondersteunen van modelbouwprojecten. Zo
mogelijk dit onderzoek versterken door inzet van extra capaciteit en realiseren van
een AlO-project. Realiseren van de module toegepaste statistiek in de PHLO-cursus
Onderzoektechniek.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang

15 mensjaar

Projecten

100
200
300
*6000
*6100
*6200
8000

Statistischeenwiskundige ondersteuning enonderzoek t.b.v. DLO-instituten
(GLW, A.A.M. Jansen)
Statistische en wiskundige dienstverlening t.b.v. proefstations AT en VZ
(GLW, A.A.M. Jansen)
Statistische en wiskundige dienstverlening derden (GLW, A.A.M. Jansen)
Methodologie voor toepassing bij systeemmodellen (GLW, A. Keen)
Bouw en evaluatie van modellen (GLW, M.J.W. Jansen)
Onderzoek naar statistische modellen (GLW,A. Keen)
Algemene voorlichting en cursussen (GLW, A.A.M. Jansen)
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PROGRAMMA 189

Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van landen tuinbouwprodukten

Programmaleider

Vacature -RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Binnen dit programma zijn deaanhet RIKILTopgedragenwettelijkeen ondersteunende
taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van land- en tuinbouwprodukten zichtbaar gemaakt. De uitvoering, in organisatorische zin, vindt plaats binnen de diverse
onderzoekprogramma's van het RIKILT.
De wettelijke en ondersteunende taken zijn samengevoegd in een drietal clusters:
A. Risico-evaluatie van gezondheidsbeïnvloedende stoffen, micro-organismen en
processen in de produktieketen. Het gaat hierbij om de kwantificering van
toxicologische risico's van bedreigende factoren in de voedselketen evenals de
kwantificering van risico's van besmetting en verspreiding van pathogène microorganismen en de produktie van toxinen in de diverse schakels van de keten.
Tevens zullen residu toxicologische, analytische en voederverwerkingsaspecten
van diergeneesmiddelen en meststoffen beoordeeld worden in het kader van de
toelating en in het kader van het (inter-)nationale normeringsbeleid.
Kennisvantechnologische processen geeft hierbij de mogelijkheid om de microbiële
besmetting beter te traceren en, waar mogelijk terug te dringen.
Deuitvoering vindt, organisatorisch gezien,plaats insamenhang met de aktiviteiten
beschreven in programma 179.
B. Bewaking van de kwaliteit van land- en tuinbouwprodukten Ten behoeve van de
Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van LNV, treedt het RIKILT op als
controle-laboratorium. De basisvoor deze controle isvastgelegd in verordeningen,
produkts-chapsverordeningen, vleeskeuringswet en de nationale programma's
'Hormonen' en 'Overige stoffen'. Doel van de activiteiten is de onderbouwing
met analysegegevens van strafmaatregelen, welke betrekking kunnen hebben op
handelingen welke bedreigend zijn voor de gezondheid van mens en dier alsook
op handelingen met een frauduleuze achtergrond. Onderzoek met een routinematig karakter wordt waar mogelijk en efficiënt onder borging van het RIKILT
door contractlaboratoria uitgevoerd. De uitvoering van deze cluster vindt,
organisatorisch gezien, plaats in samenhang met de aktiviteiten beschreven in
programma 181.
C. Borging Controle- en monitoringtaken die formeel aan het RIKILTzijn opgedragen
kunnen uit efficiencyoverwegingen uitbesteed worden aan andere laboratoria.
Daarnaast zijn een aantal controle-laboratoria onder rijkstoezicht van het RIKILT
gesteld. Voor beide typen van 'controle op afstand' worden borgingsprogramma's
ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij gaat hetom het makenvangevalideerde controleen referentiematerialen, leveren van onderzoekmethoden, niveauvergelijking van
resultaten en het adviseren over kwaliteitssystemen voor laboratoria (certificeren).
De uitvoering van deze cluster vindt, organisatorisch gezien, plaats in samenhang
met de aktiviteiten beschreven in programma 181.

Planning

Uitvoering van taken die voortvloeien uit het wettelijk toezicht op controlerende
instanties. Onderzoek naar gezondheidsbedreigende facetten voor mens en dier, o.a.
door chemisch,microbiologisch en/of microscopisch onderzoek van door de Algemene
Inspectie Dienst genomen monsters. Beoordeling van dossiersvan diergeneesmiddelen
en meststoffen. Ontwikkeling van borgingsprogramma's met als doel 'controle op
afstand' speciaal voor controlerende instanties.
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Andere rel.
Programma's

179, 181

Indicatie
Omvang

20 mensjaar

Projecten

16.
*17.
18.

Bewaking van de kwaliteit van land- en tuinbouwprodukten op basis van
wettelijke regelingen (RIKILT)
Borging (RIKILT)
Beoordeling van agrarische hulpstoffen (RIKILT)

Bovenstaande projecten zullen in 1992 nader geconcretiseerd worden. Materiaal voor
deze projecten zal ondermeer afkomstig zijn uit onderstaande 'oude' projecten:
101.8040 Beoordeling dossiers diergeneesmiddelen (RIKILT)
101.8030 Beoordeling dossiersenanderewerkzaamheden ten behoevevanVeevoederoverlegorgaan (RIKILT)
101.8020 Bureau- en secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van registratie en
toelating van meststoffen (RIKILT)
101.8010 Dossierbeoordeling in het kader van de Meststoffen-wet (RIKILT)
202.0200 Radionucliden in agrarische produkten t.b.v. certificering (RIKILT)
202.0210 Radionucliden in agrarische produkten (interventieregeling EEG) (RIKILT)
202.1010 Onderzoek monsters meststoffen (RIKILT)
202.2010 Onderzoek mmonsters diervoeders en grondstoffen voor voederdoeleinden
(RIKILT)
202.3010 Onderzoek monsters oliën, vetten, vette produkten en oliezaden (RIKILT)
202.3020 Onderzoek monsters oliezaden in het kader van de wettelijke controle
(RIKILT)
202.4010 Onderzoek monsters akkerbouwprodukten en tuinbouwprodukten (RIKILT)
202.6010 Onderzoek monsters melk- en zuivelprodukten (RIKILT)
202.6011 Onderzoek monsters magere melkpoeder, vetkern en -mengvoeders op
grond van verordeningen (EEG) 172S/79 en 3714/84 (RIKILT)
202.6020 Onderzoek monsters melk, zuivel- en eiprodukten bestemd voor het
Wereldvoedselprogramma (RIKILT)
202.6021 Onderzoek monsters (gedenatureerde magere melkpoeder op grondverordening (EEG) 1725/79 en 3714/84 (RIKILT)
202.7011 Onderzoek monsters biologisch of ander materiaal op aanwezigheid van
hormonen (RIKILT)
202.7016 Onderzoek diverse monsters Beta-Agonisten (RIKILT)
202.7017 Onderzoek diverse monsters op aanwezigheid van stoffen welke behoren
tot de groep Beta-Agonisten (RIKILT)
404.0030 Onderzoek landbouw- en visserijprodukten voor de consumentenorganisaties (RIKILT)
404.0729 Project Kernongevallenbestrijding (PKOB)Werkgroep Technische Informatie
(RIKILT)
404.0760 Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV) (RIKILT)
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PROGRAMMA 190

Literatuurdocumentatie

Programmaleider

Slijkhuis, drs. H. / Schippers, drs. J.M. - PUDOC-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Dedocumentatietaak bestaat uit eentweetal onderdelen. Heteersteonderdeel betreft
het opbouwen, coördineren en beheren van het documentatiebestand AGRALIN.
Dit bestand bevat op dit moment voornamelijk beschrijvingen van artikelen uit
tijdschriften. Behalve met een eigen documentatiebijdrage wordt het documentatiebestand opgebouwd met bijdragen van een aantal andere instellingen (vakgroepen
LUW, DLO-instituten en proefstations AT/VZ). Dit samenwerkingsverband op documentatiegebied (kortweg het documentatienetwerk genoemd) wordt instand gehouden
door PUDOC-DLO d.m.v. opleiding, begeleiding, taakafbakening en kwaliteitsbeheer.
Een onlangs afgeronde herbezinning op het genoemde documentatiebestand in
AGRALIN heeft een aanzienlijk aangescherpt selektiebeleid opgeleverd. Erwordt in
de nieuwe opzet alleen gedocumenteerd uit tijdschriften, die niet of zeer onregelmatig gedekt worden in andere (veelel internationale) landbouwkundige bestanden.
Deze keuze is gebaseerd op het gegeven dat deze bestanden steeds gemakkelijker
onder bereik van gebruikers komen. Denk hierbij aan online-technieken (ook direct
door de eindgebruiker) en het beschikbaar komen van deze bestanden op CD-ROM.
In deze vorm uitgebracht zijn zij zeer geschikt om direct door de eindgebruiker
doorzocht te worden. In het licht van de bovengenoemde ontwikkelingen is het niet
verantwoord documentatie-activiteiten dubbel u i t t e voeren.
De gegevens in het documentatiebestand nieuwe stijl betreffen enerzijds vooral de
praktijkgerichte Nederlandstalige landbouwliteratuur (in brede zin) en anderzijds
buitenlandse literatuur voor zover deze relevant isvoor de Nederlandse praktijksituatie.
Het op deze wijze gedefinieerde en in AGRALIN opgebouwde unieke documentatiebestand kanbeschouwdworden alscomplementair aandebelangrijkste internationale
landbouwkundige bestanden.
Het tweede onderdeel binnen het programma betreft de documentatie-activiteiten
ten behoeve van AGRIS (het landbouwkundige informatiesysteem van de FAO). Dit
houdt in dat PUDOC-DLO de opname (d.i.selectie, ontsluiting, beschrijving en invoer)
van relevante gegevens van in Nederland verschenen wetenschappelijke landbouwkundige publicaties verzorgd. PUDOC-DLO isvan overheidswege aangewezen als
AGRIS-invoercentrum voor Nederland.

Planning

1. Onderzoek naardewenselijkheid en haalbaarheid vanhet inAGRALIN documenteren
(opartikelniveau)vancongresverslagen. Hetargument hiervoor isdat dezeverslagen
veelal de meest 'verse' informatie bevatten. Daarnaast kan geconstateerd worden
dat deze verslagen in het algemeen onregelmatig tot vrij slecht in andere relevante bestanden ontsloten worden. Een proef (zij het met geringe omvang) heeft
voldoende indicaties opgeleverd om deze activiteit nader te bestuderen.
2. Onderzoek naar de mogelijkheid om gebruik te maken van scanning en imagerecognition technieken om het documentatieproces sneller en efficiënter te laten
verlopen.

Andere rel.
Programma's

191

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

- Realisatie van een uniek documentatiebestand in Agralin, welke complementair is
aan internationale landbouwkundige documentatiebestanden (PUDOC, H. Slijkhuis)
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PROGRAMMA 191

Literatuurinformatie

Programmaleider

Slijkhuis, drs. H. / Schippers, drs. J.M. - PUDOC-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

De activiteiten binnen dit programma betreffen een groot aantal onderdelen. Deze
activiteiten worden voor een deel uitgevoerd insamenwerking met de in Wageningen
aangestelde vakgebiedsbibliothecarissen. Voor de duidelijkheid moet hier tevens
vermeld worden dat een aantal activiteiten in dit programma betrekking hebben op
van oudsher specifieke bibliotheektaken. Deze vermenging van activiteiten in dit
programma is het gevolg van de integratie van een afdeling van de UB-LUW met de
afdeling van PUDOC-DLO die zich in hoofdzaak bezig hield met specifiek literatuuronderzoek.
Bij literatuurinformatie moet ondermeer gedacht worden aan geautomatiseerd
literatuuronderzoek in (internationale) gegevensbestanden; veelal landbouwkundig
maar ook zonodig op vele andere terreinen. Deze activiteit omvat zowel retrospectief
literatuuronderzoek (online) als geautomatiseerde literatuurattendering. Om de
verkregen resultaten van geautomatiseerd literatuuronderzoek zo efficiënt mogelijk
bij de gebruiker te kunnen afleveren is een electronische levering van deze gegevens
aan gebruikers (op diskette) ontwikkeld.
De ontvanger kan deze gegevens direct en snel inlezen in persoonlijke of instituutsgebonden documentatie- of informatiesystemen (hetzij op PC-niveau hetzij op VAXniveau). Hiervoor is het bestandsbeheersprogramma CARDBOX-Plus beproefd en
beschikbaar. Uiteraard blijft levering op papier ook tot de mogelijkheden behoren.
Als gevolg van technische ontwikkelingen kunnen nieuwe electronische informatieprodukten bij de gebruikers geïntroduceerd worden. Hierbij moet gedacht worden
aan gegevensbestanden op CD-ROM (Compact Disc) en op diskette ('Current Contents
on Diskette' en referaattijdschriften op diskette). Onderzoek, introduktie, opleiding,
begeleiding en een help-desk functie worden binnen dit programma ontwikkeld en
operationeel gemaaktt.b.v. gebruikers die deze produkten gaan gebruiken. Dit laatste
isnodig omdat door deze nieuwe ontwikkelingen de gebruikers zelf moeten omgaan
met deze op de eindgebruiker gerichte produkten. Tevens dreigen de gebruikers
door het gebruik van deze nieuwe produkten gekoppeld met gebruikersvriendelijk
opslag ter plekke overspoeld te raken met informatie. Nieuwe ontwikkelingen
liggen ook in het verschiet met betrekking tot het zelf door de eindgebruiker zoeken
in de online beschikbare gegevensbestanden. De drempel hiervoor ligt hoger dan
voor het zelf zoeken m.b.v. de 'stand alone' produkten als CD-ROM. Het is ook
duidelijk dat zelf online zoeken een nog intensievere opleiding en ondersteuning
van de eindgebruiker vereist. Dit proces van zelf zoeken in electronische gegevens
bestanden past in het geheel van toenemende belangstelling voor, kennis van en
bereidheid tot het omgaan met bestanden, systemen, PC's en netwerken bij de
eindgebruiker.
Een activiteit m.b.t. informatieverschaffing is ook het produceren en uitgeven van
een op de Nederlandse landbouw gerichte 'Current Contents' van praktijkgerichte
literatuur. Dit attenderingsbulletin wordt onder de naam 'AGRILOPER' op de markt
gebracht.
In het kader van literatuurinformatie en het omgaan daarmee wordt veelal op aanvraag adviesgegeven m.b.t. het opzetten en/of gebruiken van documentatiesystemen.
Voor de UB-LUW worden activiteiten op het gebied van collectievorming uitgevoerd.
Innauwesamenwerking metde Bibliotheek vandeLUWwordt gewerkt aan coördinatie
van collectievorming. Mede in het licht van landelijke ontwikkelingen zal coördinatie
van de collectievorming ruimte aandacht krijgen. Tevens wordt gewerkt aan versterking van de infrastructuur van het netwerk waardoor op meer plaatsen de
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gemeenschappelijke landbouwkundige catalogus in AGRALIN geraadpleegd kan
worden, zowel in bibliotheken als op de werkplek. Ook zal 'online ordening'op
korte termijn tot de mogelijkheid gaan behoren.
Eveneens wordt sinds kort een actief aanschaffingsbeleid gevoerd met betrekking
tot de genoemde nieuwe informatieprodukten zoals CD-ROM.
Ter ontsluiting van zowel de publicaties, beschreven in de catalogus als in het
documentatiebestand in AGRALIN,wordt een onderwerpsontsluitingssysteem in
stand gehouden. In dit kader worden tevens internationale ontwikkelingen gevolgd
en wordt deelgenomen aan een internationaal project ('International Unified
Agricultural Thesaurus'). In het kader van het verbeteren van de toegang tot en het
gebruik van gegevensbestanden door de eindgebruiker wordt deelgenomen aan een
internationaal project ('Expert system to assist retrieval from agricultural databases').
Als voortvloeisel uit het bovengenoemde worden regelmatig een aantal cursussen
georganiseerd: Gebruik CARDBOX-Plus, Zoeken in AGRALIN, ONIine literatuuronderzoek voor eindgebruikers. Zoeken met behulp van CD-ROM, Bibliotheekgebruik en
literatuuronderzoek.
Om een groot deel van de bovengenoemde activiteiten en de activiteiten in het
programma Literatuurdocumentatie te kunnen uitvoeren wordt een computersysteem
(AGRALIN) ter ondersteuning van bibliotheek-, informatie- en documentatietaken
onderhouden.
Planning

1. Stimuleren van het zoeken in AGRALIN op de werkplek via de OOC (Openbare
Online Catalogus)
2. Stimuleren vaneindgebruikers om zelf online te zoeken in internationale gegevensbestanden en het scheppen van de voorwaarden daarvoor
3. Stimuleren van de introductie en het gebruik van nieuwe electronische informatieprodukten
4. Introduceren van een directe electronisch levering van literatuurinformatie op de
PCvan de eindgebruiker via transport over netwerken
5. Onderzoek naar de mogelijkheden van scanning en image recognition technieken
voor het efficiënter produceren van het attenderingsbulletin 'AGRILOPER'.

Andere rel.
Programma's

190

Indicatie
Omvang

5 mensjaar

Projecten

1.
2.
*3.
*4.
*5.
*6.
*7.

Online zoeken inAgralin op dewerkplek via de Openbare Online catalogus
(PUDOC, H. Slijkhuis)
Opleiden en begeleiden van eindgebruikers (onderzoekers) van online
informatiesystemen (PUDOC, H. Slijkhuis)
Introduktie van CD-ROM en CCOD 9Current Content on Diskette) (PUDOC,
H. Slijkhuis)
Onderzoek naar toepasbaarheid van het informatieprodukt 'Electronic
Journals' (referaattijdschriften op diskette) (PUDOC, H. Slijkhuis)
Onderzoek i.s.m. afd. I&D-LUW naar toepassingsmogelijkheden van
netwerkfaciliteiten voor literatuuronderzoek (PUDOC/LUW, H. Slijkhuis)
International Unified Agricultural Thesaurus (PUDOC/CABI/NAL/FAO,
H. Slijkhuis)
Expert system tot assist retrieval form agricultural databases (PUDOC/ZADI/
CABI/ILB, H. Slijkhuis)
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PROGRAMMA 192

Publicatieondersteuning

Programmaleider

Walkate, J.C.M. / Schippers, drs. J.M. - PUDOC-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Binnen dit programma worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van adviseren
over en verzorgen van landbouwkundige wetenschappelijke publikaties. Onder
advisering wordt verstaan: kennisoverdracht, begeleiding en het optreden als intermediair bij (aspecten van) wetenschappelijk publiceren.
Dit betekent dat auteurs gedurende allefasen van het publikatieproces ondersteuning
kunnen ontvangen, vanaf het idee voor een publikatie tot en met het moment van
verschijnen.Ookwordt advieshulp geboden bij hetzoeken naar hetjuiste uitgeefkanaal.
De publikaties die uitgegeven worden zijn gericht op onderzoekers, studenten en
andere geïnteresseerden, zowel in Nederland als daarbuiten.
Daarnaast wordt door PUDOC-DLO ook zelf een aantal publikaties uitgegeven. In
het programma istevens opgenomen de bureauredactie van een aantal wetenschappelijk landbouwkundige tijdschriften. Daarnaast isde cursus 'Schriftelijk rapporteren'
een vast onderdeel van het programma 'Publikatie-ondersteuning.

Planning

In 1992 zal PUDOC-DLO naast begeleiding van auteurs bij het publikatieproces, ook
zelf een aantal publikaties uitgeven. Op dit moment, het derde kwartaal 1991,kan
nog niet aangegeven worden hoeveel publikaties dat zullen zijn. Verder zal in 1992
de cursus 'Schriftelijk rapporteren' weer gegeven worden.

Andere rel.
Programma's
Indicatie
Omvang
Projecten

10 mensjaar
- Redactie van boeken en tijdschriften (PUDOC, J.C.M. Walkate)
- Cursus schriftelijk rapporteren (PUDOC, J.C.M. Walkate)
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PROGRAMMA 195

Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten

Programmaleider

Ehlert, ir. P.A.I. - IB-DLO

Aanvangsjaar

1983

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

In de raamwet Meststoffenwet zijn de kwaliteitsvoorschriften voor de deugdelijkheid
en veiligheid van meststoffen vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur
'het Meststoffenbesluit 1977'. Deze maatregel omvat een aantal beschikkingen die
de kwaliteit en de controle ervan regelen. Produkten die thans vallen onder de
definitie van meststof en daarvoor bestemd worden en die niet opgenomen zijn in
de Lijst van Meststoffen mogen niet in het vrij handelsverkeer worden gebracht. De
definitie van meststoffen omvat thans produkten waarvan nutriënten de belangrijkste
waardegevende bestanddelen zijn naast kalkmeststoffen, andere (an)organische
bodemverbeterende middelen, groeimedia, grondmengsels, bacteriostatische middelen
(nitrificatieremmers) alsmede preparaten op basisvan micro-organismen en enzymen.
Een ontheffing van verbodsbepalingen is dan noodzakelijk. In die situatie wordt de
Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen van kracht. Het instituut
voor bodemvruchtbaarheid heeft alslidvandeadviserinde Commissievan Deskundigen
inzake het Meststoffenbesluit bij de toelating van deze meststoffen een taakstelling
t.a.v. de beoordeling van de landbouwkundige waarde en milieu-effecten van meststoffen. Stoffen dievoor hergebruik inde Nederlandse Landbouw worden aangeboden
vormen een belangrijke groep produkten. De dossierbeoordeling daartoe wordt
indien nodig ondersteund met literatuuronderzoek en empirisch landbouwkundig
onderzoek. Tevens wordt technisch-wetenschappelijke ondersteuning gegeven aan
de beleidsverantwoor delijke directies t.b.v. internationaal overleg over harmonisatie
van normen en regelgeving en voorbereiding van nationale regelgeving.

Planning

Voortzetting van dossierbeoordeling en het verlenen van technisch-wetenschappelijke
ondersteuning aan beleidsverantwoordelijke directies.

Andere rel.
Programma's

1, 4, 45, 48, 114, 187, 188

Indicatie
Omvang

0 mensjaar

Projecten

1034

Meststoffenbesluit (IB, P.A.I. Ehlert)
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Bijlage 1: Lijst met afkortingen
AGRALIN
AID
AIO
ANF
AT
ATO
BION
CABO
CBS
CBT
CDI
CGN
CIMMYT
CIP
CLM
CLS
COVP

Agrarisch Literatuur Informatiesysteem Nederland
Algemene Inspectie Dienst
Assistent in Opleiding
A n t i Nutritionele Factoren
Directie Akker- en Tuinbouw
DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
Stichting Biologisch Onderzoek Nederland
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen in Nederland
DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut
Centrum voor Genetische Hulpbronnen in Nederland
International Center for Maize and W h e a t Research
International Center for Potato Research
Centrum voor Landbouw en Milieu
Closed Loop Spraying System
DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij
'Het Spelderholt'
CPB
Centraal Plan Bureau
CPRO
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
DGIS
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking
DLO
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DVZ
Directie Veehouderij en Zuivel
DWT
Directie Wetenschap en Technologie
EG
Europese Gemeenschap
ESA
European Space Agency
EUR
Erasmus Universiteit Rotterdam
FAO
Food and Agricultural Organisation
GATT
General Agreement on Tariffs and Trades
GIS
Geografisch Informatie Systeem
GLW
DLO-Groep Landbouwwiskunde
GPP
Geïntegreerde Plantaardige Produktie
IAC
Internationaal Agrarisch Centrum
IB
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
IBC-TNO TNO-Instituut voor Biotechnologie en Chemie
IBN
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
ICARDA
International Center f o r Research in t h e Dry Areas
ICES
International Council f o r t h e Exploration of t h e Sea
IITA
International Institute for Tropical Agriculture
1KB
Integrale Ketenbeheersing/bewaking
IKC
Informatie Kennis Centrum
ILOB-TNO TNO-Instituut voor Voeding en Fysiologie van Landbouwhuisdieren
IMAG
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
INRA
Institut National de la Recherche A g r o n o m i q u e
INSP-LO
Informatica Stimuleringsplan Landbouwkundig Onderzoek
IPO
DLO-Instituut vor Planteziektenkundig Onderzoek
ISRIC
International Soil Reference Information Centre
IUCN
International Union f o r Conservation of Nature and natural resources
IVO
DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
IVVO
DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek
LBO
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
LEI
DLO-Landbouw-Economisch Instituut
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LUW / LU Landbouw Universiteit
MKV
Directie M i l i e u , Kwaliteit en Voeding
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MLNV
NAK
NBLF
NBP
NIPG-TNO
NMR
NRLO
OIE
OR
PAGV
PAK's
PB
PBN
PC
PCB's
PCLB
PFW
PHLO
PR
PTG/PTOG
PUDOC
PV
PVV
PWS
RGD
RIKILT
RIVM
RIVO
RIZA

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna
Natuurbeleidsplan
Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg
Nucleair Magnetic Resonance
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
Office International des Epizooties
Directie Openluchtrecreatie
Proefstation voor de A k k e r b o u w en de Groenteteelt in de Vollegrond
Polycylische aromatische koolwaterstoffen
Proefstation voor de Boomteelt
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Proefstation voor de Champignoncultuur
Poly Chloor Bifenylen
Programmacommissie Landbouwbiotechnologie
Proefstation voor de Fruitteelt W i l h e l m i n a d o r p
Post Hoger Landbouw Onderwijs
Proefstation voor de Rundveehouderij
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
Proefstation voor de Varkenshouderij
Produktschap voor Vee en Vlees
Provinciale Waterstaat
Rijks Geologische Dienst
DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en t u i n b o u w produkten
Rijksinstituut voor Milieuonderzoek
DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater

RS
RUG
RUL
RUU
RVV
RWS
SBB
SC
SOW
STIGAS
SWOKA
TFDL
TNO
TU
UvA
UPOV
VD
VOA
VROM
V&W
VZ
WVC

Remote Sensing
Rijks Universiteit Groningen
Rijks Universiteit Leiden
Rijks Universiteit Utrecht
Rijksdienst voor Keuring vanVeeen Vlees
Rijkswaterstaat
Staatsbosbeheer
DLO-Staring C e n t r u m , Instituut voor o n d e r z o e k vanh e t Landelijk Gebied
Stichting Wereldvoedselvoorziening
Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten A a n g e l e g e n h e d e n
DLO-Technische en Fysische Dienst voor de L a n d b o u w
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Technische Universiteit
Universiteit van A m s t e r d a m
Internationale unie tot bescherming van kweekprodukten
Veterinaire Dienst
Vereniging voor Bedrijfskunde
Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ministerie voor Verkeer en Waterstaat
Directie Veehouderij en Zuivel
Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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