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1 Inleiding en leeswijzer
1.1. Inleiding
Voor u ligt deel II van het onderzoekplan voor 1991 van de instituten van de
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).
Het onderzoekplan heeft primair tot doel de onderzoekvoornemens voor 1991
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. Dit
is uitgewerkt in deel I van het onderzoekplan.
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 als trekkerinstituut en
wijst een programmaleider aan.
Behalve dat onderzoekprogramma's deonderzoeksinspanning inzichtelijk maken, worden ze ook gebruikt voor wetenschappelijke sturing. De combinatie
van projecten wordt namelijk zógekozen, dat resultaten uit het ene project direct geïntegreerd kunnen worden in andere projecten uit het programma, zodat er geen kennis verloren gaat. Voor het optimaliseren van deze wetenschappelijke meerwaarde zijn de programmaleiders verantwoordelijk. In dat proces
zullen zijregelmatig een beroep moeten doen opexpertise buiten het instituut.
De programmaleider brengt daarom advies uit aan de instituutsdirectie 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.
Onderzoekprogramma's zijn in het algemeen een combinatie van toepassingsgericht en strategisch onderzoek. Naast toepassingsgericht onderzoek vindt
binnen DLO onderzoek met een 'strategisch' karakter plaats, omervoor te zorgen dat kennis en kunde wordt ontwikkeld die in de toekomst leidt tot nieuwe
onderzoekprogramma's en dewetenschappelijke basis opdelangere termijn op
peil houdt.
Door een onderzoekprogramma te laten bestaan uit toepasssingsgericht 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 onderzoekaktiviteiten beheersbaar.
Omdat met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij afgesproken is dat over het strategisch onderzoek pas achteraf verantwoording hoeft te
worden afgelegd is in de programma's dit type onderzoek niet expliciet zichtbaar gemaakt.
1.2. Leeswijzer
In Deel II van het Onderzoekplan voor 1991wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle onderzoekprogramma's (hoofdstuk 2)en van dewettelijke en ondersteunende taken die eveneens in programma-vorm zijn beschreven (hoofd-

stuk 3). Bij ieder programma wordt aangegeven wie de programmaleider is,
welk instituut het programma trekt, het aanvangsjaar en geplande eindjaar
(of evaluatiejaar), een korte beschrijving van doel en inhoud en voorts wordt
aangegeven met welke andere DLO-, AT- en VZ-programma's er raakvlakken
bestaan. Tenslotte wordt bij de programma's een overzicht gegeven van de projecten binnen dit programma die in 1991in uitvoering zijn ofworden genomen.
Voor de instituutsaanduiding wordt de afkorting van het trekkerinstituut gebruikt. Dit hoeft echter niet te betekenen dat alleen dat instituut onderzoekprojecten heeft in het betreffende programma. Door de projectenlijst na te
lopen kan gevonden worden welke instituten nog meer deelnemen met onderzoekprojecten. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de projectenlijst bij programma 122
('Klimaatverandering, landbouw en natuur'; getrokken door het RIN) dat er
nog 7 andere instituten deelnemen.
Door bij elk programma aan te geven met welke andere DLO-, AT- en VZprogramma's er raakvlakken bestaan, wordt een beeld gegeven van de samenhang van het betreffende programma met andere (onderzoek-)programma's in
de omgeving van dat programma. De samenhang tussen instituten onderling
en tussen instituten en proefstations wordt op deze wijze zichtbaar gemaakt.
Deprogramma's van deproefstations, beschreven in onderzoekplannen die uitgegeven zijn door de directies AT en VZ, worden aangeduid met de afkorting
ATofVZ plus een volgnummer. Dit volgnummer correspondeert met de nummering die in deze onderzoekplannen is gevolgd.
In de bijlagen is aangegeven welke programma's nieuw zijn ten opzichte van
de 'Proeve van een Onderzoekplan' uit 1989 (bijlage 1)en worden de in de programma's gehanteerde afkortingen verklaard (bijlage 2).

2. Onderzoekprogramma's
De v o l g e n d e o n d e r z o e k p r o g r a m m a ' s beschrijven de o n d e r z o e k i n s p a n n i n g v a n
D L O voor 1 9 9 1 :
Onderzoekprogramma's
1. Bodembiologie
2. Risico-inschattingsonderzoek bij introductie van transgene organismen
in het milieu
3. Fysisch Bodembeheer
4. Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
5. Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie
6. Waterbeheer
7a. Systematische bodemkundige informatie
7b. Toegepaste landinventarisatie en landevaluatie
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. Bedrijfsvoering Bosbouw en Terreinbeheer
17. Beheer bomen en beplantingen in steden
19. Natuurbeheer en -ontwikkeling in kustwateren
21. Evaluatie terreinbeheer
22. Beheer van dierpopulaties
23. Landschapsontwikkeling
24. Ecologische processen in versnipperd landschap
25. Ontwikkeling en toepassing van moleculair-biologische technieken t.b.v.
het plantenveredelingsonderzoek
26. Ontwikkeling en toepassing van celbiologische technieken voor de overdracht van genenmateriaal (en selectie op celniveau)
27. Ontwikkelingsbiologisch veredelingsonderzoek
28. Exploitatie van genetische variatie, sortimentsverruiming en bouwplanverbreding
29. Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen
30. Gewasfysiologie en produktkwaliteit: onderzoek naar biotische en abiotische beperkingen voor opbrengstverhoging en produktkwaliteit
31. Biotisch en abiotisch stresstolerantieonderzoek gericht op verbetering
van de opbrengststabiliteit en produktie efficiëntie
32. Plantenfysiologie en produktkwaliteit: Regulatie van morfogenese,
orgaangroei en veroudering bij planten
33. Bodemecologische aspecten van gewasbescherming
34. Fysiologische aspecten 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: Resistentieveredeling via genetische
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PROGRAMMA 1

Bodembiologie

Programmaleider

Dr. J.A. van Veen - IB

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het besef dat debodem eerder een kwetsbaar ecosysteem is met specifieke kenmerken
dan een onveranderlijke en onaantastbare massa is in het laatste decennium sterk gegroeid. Dit kwam veel later dan de zorg die in de zestigerjaren ontstond over de kwetsbaarheid van atmosferische en aquatische ecosystemen. Eerst, toen voorvallen zoals
'Lekkerkerk' en de 'Volgermeerpolder' zich voordeden en de aantasting van de bodem
en zijn functies door intensieve landbouwpraktijken duidelijk merkbaar werden ontstond einde jaren zeventig een algemene bezorgdheid over de bodem en het funktioneren ervan. Dit leidde tot intensivering van het bodemecologisch onderzoek en het
bodembiologische onderzoek in het bijzonder. De geringe kennis van dynamiek van de
populaties van organismen in de bodem, vooral veroorzaakt door ontoereikende analyse-mogelijkheden, 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 dekennis van het functioneren van het bodem-ecosysteem heeft
verbeterd en geschikte methoden en technieken zijn ontwikkeld, ontbreekt op verschillende terreinen van debodembiologie nog steeds essentiële achtergrondinformatie, die
noodzakelijk is om de kennis bij de verschillende problemen met succes in de praktijk
tebrengen. Dit betreft gebieden van debodembiologie, zoals de afbraak van bodem-verontreinigende stoffen, de biologische controle van bodemgebonden ziekten en -plagen
en plantenutriëntenhuishouding. In dit programma zal derhalve ruime aandacht geschonken worden aan fundamenteel bodembiologisch onderzoek inclusief methodiekontwikkeling.

Recente ontwikkelingen in de landbouw en het milieubeheer, die gekenmerkt worden
door een sterk toegenomen vraag naar alternatieven voor de gangbare intensieve landbouw,instandhouding cqverbetering van bodem als medium voor degroei van planten
en als filter voor drinkwater en het verwijderen van chemische verontreinigingen,
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 funktioneren van organismen in de bodem in relatie tot de kwetsbaarheid en werking van het bodemecosysteem opbasis 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 is onderverdeeld in een vijftal gebieden van onderzoek, nl.
1. Algemeen bodembiologisch onderzoek
2. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemvruchtbaarheid.
3. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot gewasbescherming
4. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot natuurbeheer
5. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemverontreiniging.
11

Andere rel.
programma's
Projecten

:
: Projecten binnen het algemeen bodembiologisch onderzoek zijn:
401
Simulatie van warmte- en stofoverdracht in een composthoop (IB)
408
Oecologie en oecofysiologie van de schimmel Drechmeria coniospora in relatie tot zijn nematofage eigenschappen (IB)
418
Invloed van de atmosferische C0 2 -concentratie op de snelheid en grootte
van de C-fluxen en koolstofinhoud van een atmosfeer-plantbodem-ecosysteem (IB)
420
Microbiologische aspecten van de invloed van de associatie van regenwormen en micro-organismen ontwikkeling en stabiliteit van bodemaggregaten
(IB/LUW/B&S/PcBB)
421
Regulatie van microbiële activiteit in de rhizosfeer (IB)
423
Ecologie van geïntroduceerde bacteriën in de bodem (IB/IPO)
424
Overdracht en stabiliteit van genetisch materiaal in de bodem (IB/IPO)
425
Lange-termijn afbraak en opbouw van organische stof en mineralisatie van
stikstof (IB)
458
Veldwaarnemingen: dichtheden van organismen, bemonstering Lovinkhoeve 1991 (IB)
459
Omschrijving functionele groepen en bepalen van de fysiologische parameters (IB)
460
Verbetering van de methode om van bacteriën de aantallen en activiteit en
van schimmels de biomassa te bepalen (IB)
461
Bepaling van de actieve fractie van protozoën in de grond (IB)
462
Protozoën en N-mineralisatie bepaling op de Lovinkhoeve (IB)
463
Bepalen van de abiotische factoren welke groei in de grond beïnvloeden (IB)
464
Beschrijving van de ruimtelijke verdeling van biologische activiteit in de
bouwvoor (IB)
465
Effect van begrazing vanbacteriën doorprotozoën opdeafbraaksnelheid van
stikstof-arme organische stof (IB)
466
Het effect van de bacterivore nematoden Rhabditis en Acrobeloides op de
afbraaksnelheid van organische stof in Lovinkhoeve-grond onder uitsluiting
van predatie op nematoden en onder aan- en afwezigheid van protozoën als
voedselconcurrenten van de nematoden (IB)
468
De rol van mycofage protozoën in de overleving van schimmelsporen in de
grond (IB)
469
Populatiedynamica van de belangrijkste begrazers van bacteriën en schimmels en hun bijdrage aan de koolstof- en stikstofdynamiek in gangbare en
geïntegreerde teeltsystemen (IB)
487
Trofïsche interacties in de bodem (IB)
7102
Gedrag van debodemstructuur in relatie tot het functioneren van bodemecosystemen bij een vorm van 'gangbare' en 'geïntegreerde' akkerbouw (SC)
MIB01 Karakterisering leefmilieu bodem(micro)organismen (SC)
14.520
Biologische bestrijding door middel van microbieel verrijkte dierlijke mest;
het benutten van al ofniet bewerkte dierlijke mest als substraat om antagonisten tegen bodempathogenen in teeltsystemen te introduceren (IPO)
14.525
Oogstzekerheid en voetziekten bij erwt; classificeren van bodemtypen op basis
van hun receptiviteit voor voetziekte veroorzakende schimmels bij erwt en
een nadere analysevan dehieraan ten grondslag liggende mechanismen (IPO)
14.526
Een bodemreceptiviteitstoets voor Rhizoctonia solani (IPO)
14.527
Ecologie van deoverleving en activiteit van antagonisten tegen bodempathogenen (IPO)
14.5. .
Plant-gerelateerde inductie van antagonistische aktiviteit tegen bodempathogenen (IPO)
299.0001 Derolvan protozoën in denutriënten-turnover van natuurlijke bodems (RIN)

12

Projecten binnen hetbodembiologisch onderzoek inrelatie tot de bodemvruchtbaarheid
zijn:
388
422
426

442

Kwantificering van de stifstofstromen op intensief beweid grasland (IB)
Dynamiek van Azospirillum in de rhizosfeer van tarwe (IB)
Processtudies van biologische koolstof- en stikstof-turnover in bodem-plant
ecosystemen bij verschillende vormen van akkerbouw en bij (beweid) grasland (IB)
Simulatie van de N-huishouding van de grond en de N-opname en droge stofproduktie van al dan niet beweid grasland (IB)

Projecten binnen het bodembiologisch onderzoek in relatie tot de gewasbescherming
zijn:
405
14.507
14.518
14.519
14.522
14.524
14.528
14.521
14.5..
14.5. .
14.529
17.005
17.006
17.014

Dynamiek van Rhizoctonia solani in vruchtwisselingssystemen met aardappel (IPO/IB)
Overleving van Sclerotinia sclerotiorum in de bodem (IPO)
Ecologie en specificiteit van de overdracht van plantevirussen door
Olpidium-schimmels (IPO)
Ecologische samenhang tussen Pythiumschimmels en peen (IPO)
Epidemiologie en biologische bestrijding van bodemschimmels in substraatteeltsystemen (IPO)
Ecologische interacties bijFusarium-verwelkingsziekte van anjer in natuurlijke en kunstmatige substraatteeltsystemen (IPO)
Populatiedynamica van pathogène Erwinia spp bij 'groen rooien' van aardappelen (IPO)
Invloed van gewassen op rustsporen van Polymyxa betae en de rol hiervan
op de epidemiologie van rhizomanie in suikerbieten (IPO)
Ecologie van de overleving van virusoverdragende nematoden (Trichodoridae) in de bodem (IPO)
Ecologie van de overleving van wortelknobbelnematoden (Meloidogyne) in
de bodem (IPO)
Effecten van hennep en nieuwe oliehoudende gewassen opbodemziekten en
vruchtwisseling (IPO)
Bestrijding emelten met graslandisolaten dieBacillus thuringiensis-toxinen
produceren (IPO)
Bestrijding van engerlingen met insekteparasitaire nematoden (IPO)
Biologische bestrijding van nematoden met gemanipuleerde micro-organismen en hun gen produkten (IPO)

Projecten binnen het bodembiologisch onderzoek in relatie tot het natuurbeheer zijn:
725
766
767
xxx

Een vergelijkend onderzoek naar de rol van dominante plantesoorten in de
nutriëntenkringloop in heide-ecosystemen (CABO)
De kringloop van nutriënten in grasland oecosystemen in relatie tot het beheer (CABO)
Simulatie van produktie en nutriëntenhuishouding van wegbermvegetaties
(CABO)
De veredeling van koolstof over plant- en bodemcompartimenten tijdens de
groei van meerjarige planten bij een verhoogd C0 2 -gehalte in de atmosfeer

dB)
xxx

Bodembiologische aspecten van de bos- en groeiplaats ontwikkeling (project
in wording) (IBG)
13

en tenslotte zijn projecten binnen het bodembiologisch onderzoek in relatie tot de
bodemverontreiniging:
017.0001 Ontwikkeling van toetsen voor dosis-effektrelaties van milieuvreemde (en/of
potentieel toxische) stoffen op bodemmicrobiota (RIN)
017.0002 De invloed van zware metalen op adaptie en selektie van bodemmicro-organismen (RIN)
017.0006 Onderzoek naar de speciatie van zware metalen in relatie met de beschikbaarheid voor bodembiota, met name bodemmicro-organismen (RIN)
125.0001 Onderzoek naar derelatie tussen debeschikbaarheid van een stofin de bodem
en de toxiciteit voor en de mate van bioaccumulatie in regenwormen (RIN)
125.0002 Onderzoek naar de speciatie van zware metalen in relatie met de beschikbaarheid voor de bodembiota, met name bodemmacrofauna (regenwormen)
(RIN)
299.0002 Effekten van milieuverontreinigende stofconcentraties op de terrestrische
microfauna (RIN)
322.5001 Onderzoek naar referentiewaarden voor zware metalen interrestrische organismen in Nederlandse natuurgebieden (RIN)
345.4007 Doorgifte en effecten van cadmium en zink in de voedselketen bodem -regenworm -mol (RIN)
227
Doorgifte en effecten van zware metalen interrestrische voedselketens (RIN)
327
Ecologische bodemtypologie (RIN)
367
Diffuse bodemverontreiniging in landelijke gebieden (RIN)
415
Versnelde omzetting van nematiciden in de bodem (IB)
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PROGRAMMA 2

Risico-inschattingsonderzoek bij introductie van transgene organismen in het
milieu

Programmaleider

Dr. W.J. Stiekema - CPO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Derelevantie 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 van genen plaatsvindt en waarvoor een verhoogde kans van genoverdracht tussen
cultuurplanten en nauw verwante soorten bestaat. Tevens zal de stabiliteit in fysische
aanwezigheid en biologische expressie van transgenen worden onderzocht.

Andere rel.
programma's
Projecten

01.1.9.5 Study of gene dispersal from plants (CPO)
01.1.0.2 Stabiliteit van transgenen in Brassica (CPO)
06.1.1.2 Risico-analyse in Engels raaigras (CPO)
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PROGRAMMA 3

Fysisch Bodembeheer

Programmaleider

Dr. A.L.M, van Wijk -SC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het programma omvat het wetenschappelijk onderbouwen van maatregelen en beheerswijzen voor intacthouding (c.q.verbetering) vanhetfysisch bodemmilieu in relatie
tot bodemfuncties ten behoeve van landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer. Dit
krijgt gestalte doormiddel vanlaboratorium- enveldonderzoek, alsmede modelontwikkeling ten behoeve van het fysisch bodemmilieu. Water-, gas-en warmtehuishouding
worden bestudeerd in samenhang met de structuur vandebodem. Er worden criteria
ontwikkeld voor het optimaal functioneren vandebodem in relatie tot diverse bodemfuncties. Hetprogramma richt zich ophet aandragen van oplossingsmogelijkheden op
het gebiedvanbodemconservering, bodemverdichting, bodemverlies door erosie enoxydatie vanorganische stof,fysische aspecten ophetgebiedvanbodemverontreiniging en
-sanering. Onderzocht wordt hetgedrag vanbodems onder invloed vandynamischebelastingen. In samenhang hiermee worden berijdings- en grondbewerkingssystemen
ontwikkeld die met inachtneming van het bedrijfsrendement optimale condities voor
gewasgroei mogelijk maken. Deinvloed vanhetfysisch bodemmilieu ophet functioneren van bodemecosystemen in relatie tot geïntegreerde plantaardige produktie wordt
bestudeerd.
Voornemens voor 1991 betreffen:
- ontwikkeling/automatisering van bodemfysische meetmethoden;
- interacties bodemstructuur, bodemorganismen, beworteling, grondbewerking en
bodemgebruik; effecten losmakende en verdichtende processen; ontwikkeling van
methoden voor bodemstructuuronderzoek;
- heterogeen transport vanwater en stoffen indebodem; transportprocessen in relatie
tot nutriëntendynamiek in de wortelzone;
- modellering grondgedrag (bodemverdichting) bij verschillende berijdingssystemen;
kwantificering gewaseffecten in relatie tot de bodemconditie;
- bodemdegradaties als gevolg van erosie, oxydatie/zakking van veengronden, verlies
van organische stof;
- effecten/technieken van bodemsanering;
- toepassingsmogelijkheden van continuummechanica in de bodemkunde;

Andere rel.
programma's
Projecten

1, 4, 7a, 8, 43, 44,45, 47, 108, 114
439
440
441
442
322
337
423
7080
MIB03
MIB04
MIB05
MIB07
359

Automatisering metingen en bepalingsmethoden (SC)
Ontwikkeling bodemfysische bepalingsmethoden (SC)
Modulair meetsysteem Sinderhoeve (SC)
Regionalisering bodemfysische punt-informatie (SC)
Cursus Micromorfologie (SC)
Oorzaken verspreiding preferent transport (SC)
Toepassingsmogelijkheden scannings- en 3D-analysetechnieken in het
bodemstructuuronderzoek (SC)
Preparatietechniek en slijpplaten (SC)
Toepassingsmogelijkheden fysische analyse van stoffen in debodem (SC)
Methoden beeldanalyse (SC)
Archiefsysteem slijpplaten (SC)
Vervaardiging slijpplaten ISRIC (SC)
Transport van opgeloste stoffen (SC)
16

17111
17104
17109
19105
429
430
431
BOC05
271
7079
7189
7199
7209
425
473
474
475
482
263
398
420

470
471
472
476
481
489
10.1.50

Simulatie fysische processen in zwellende/krimpende gronden (SC)
Zakking veengronden door diepe ontwatering (SC)
Oxidatieverliezen veengronden (SC)
Kwantificering produktieverliezen ten gevolge van onvoldoende draagkracht (SC)
Mechanisch gedrag onverzadigde gronden (SC)
Modelontwikkeling bodemverdichting (SC)
Effect dynamische bodembelasting onder veldcondities (SC)
Modellering oxidatie en consolidatie veengronden (SC)
Losmaken ondergrond zeekleigronden (SC)
Lage druk berijdingssysteem in de landbouw (SC)
MER-Spinder (SC)
Laboratoriumonderzoek rijpingsparameters (SC)
Verwering en verzuring bosgronden NW.Europa (SC)
Continuummechanica (Leeropdracht LUW) (IB)
Fysische meetmethoden (IB)
Optimaliseringstechnieken toegepast op het systeem bodem/plant (IB)
Transportprocessen in de bewortelbare zone (IB)
Simulatie van transport van water en opgeloste stoffen (IB)
Bestrijden van het stuiven van grond en andere materialen om economische
en hygiënische redenen (IB)
Invloed van het lage-druk berijdingssysteem op de structuur van de grond,
de zaaibedkwaliteit en de beworteling van het gewas (IB)
Microbiologische aspecten van de invloed van associatie van regenwormen
en micro-organismen op ontwikkeling en stabiliteit van bodemaggregaten
(IB)
Evaluatie van het effect van losmakende en verdichtende processen op de
bodemstructuur (IB)
Organisatorische enredactionele activiteiten inhet kader van deISTRO(IB)
Theorie van structuurvorming bij perforatie van grond door wortels en
bodemdieren (IB)
Gedrag van sediment-windtunnels t.b.v.het experimenteel bepalen van hoeveelheden bodemdeeltjes die bij winderosie worden vervoerd (concept) (IB)
De kwaliteit van het zaaibed en de bodemstructuur in het groeiseizoen (IB)
Nutriëntentransport conventionele en low-input teeltsystemen (IB)
Machine-grondrelatie (IMAG)
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PROGRAMMA 4

Bodemverontreiniging, bodembescherming e n bodemsanering

Programmaleider

Dr. P.E. Rijtema -SC; Dr. W. Salomons - IB

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het handhaven c.q.verbeteren van de kwaliteit van debodem en het grondwater in het
landelijk gebied. Het programma is onderverdeeld in drie nauw samenhangende deelgebieden.
Bodemverontreiniging
Het verrichten 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 voorhet 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 emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar bodem,
water en lucht. Het ontwikkelen van modellen om effecten van bodembeschermingsmaatregelen opregionale schaal te voorspellen. Het onderbouwen van dewet- en
regelgeving op het gebied van bodembescherming.
Bodemsanering
Het verrichten van onderzoek naar demilieu-risico's van verontreinigde bodemlokaties
in verband met (her)gebruik van deze lokaties. Onderzoek naar maatregelen om de
emissie van stoffen vanuit lokale verontreinigingsbronnen inhet landelijk gebiedtebeperken. Onderzoek naar methoden om vervuilde grond biologisch te reinigen en ontwikkeling van criteria voor hergebruik van deze grond. Ontwikkeling van methoden
en modellen voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.).
Voornemens voor 1991 zijn voor wat betreft het aandeel van het Staring Centrum:
- Bodemverzuringsonderzoek op nationale en Europese schaal;
- Landbehandeling van organische microverontreinigingen;
- Modellering van lotgevallen en transport van organische microverontreinigingen;
- Ontwikkeling van laboratorium- onderzoeksmethoden.
Voornemens voor 1991 zijn voor wat betreft het aandeel van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid:
- Modellering van het gedrag van kalium, fosfaat en stikstof in debodem voor verschillende bemestingsregimes waaronder dierlijke mest;
- Ontwikkelen van een speciatiemodel voor metalen in de bodem ter beschrijving van
transport en opname door gewassen;
- Ontwikkelen van methodieken om de bindingsvormen van macro-nutriënten en metalen in de bodemoplossing te bepalen;
- Onderzoek naar de chemische samenstelling en de aard van de verschillende vaste
componenten in dierlijke mest.

Andere rel.
programma's

3, 5, 44, 114
18

Projecten

: 153
294
4841
7075
7113
7156
7160
7169
7175
12009
12507

Pyrietbepaling in veengronden (SC)
Referentiewaarden zware metalen (SC)
Dioxine Lickebaertgebied (SC)
Effecten zure depositie op vitaliteit Ned. bossen (SC)
Dataverzameling, evaluatie en toepassing bodemverzuringsmodel (SC)
Kritische depositieniveaus Europa (SC)
Kritische depositieniveaus Nederland (SC)
Hydrologische modelberekening Fase IV (SC)
Bodemverzuringsonderzoek in bossen (SC)
Adsorptiegedrag organische microverontreinigingen (SC)
Ontwikkeling chemische analysemethoden ten aanzien van waterkwaliteit
(SC)
13006
Stikstofhuishouding (SC)
13009
Zuurneutraliserende processen (SC)
13801
Grondwaterkwaliteitsmodellen (SC)
14513
Waterkwaliteit Put van Weber (SC)
15014
Bescherming waterwingebieden Gelderland (SC)
15015
Effecten aanvoer gebiedsvreemd water kwelgebied (SC)
15507
Biologische reiniging vervuilde grond (SC)
15508
Effecten wateraanvoer natuurgebieden (SC)
15513
Praktische toepasbaarheid biologische grondreinigingstechnieken (SC)
15514
Klei-Protocol (SC)
15801
Monstername en monsterbehandeling (SC)
BONA3 Bodemverzuring natuurterreinen (SC)
MICH7 Transport vluchtige stoffen (SC)
REMI6 MER-opdrachten (SC)
434
Mobiliteit van arseen in de grond (IB)
435
Speciatie van zware metalen in bodemvocht gedurende het seizoen en als gevolg van landbouwkundige ingrepen (IB)
436
Methode-ontwikkeling voordekarakterisering van opgelost organisch materiaal in mest en in mest/grond-extracten, gekoppeld aan speciatie van metalen (IB)
437
Beleid t.a.v. zware metalen: normen voor de grond; onderzoek naar bodem/
gewas-relaties (IB)
438
Fysich-chemische meetmethoden (Laboratorium) (IB)
380
Effecten van atmosferische depositie en meststoffen op de zuurgraad van
natuurterreinen en(tropische)cultuurgronden en debeheersing van de kalktoestand (IB)
390
Ammoniakemissie uit en vanaf de grond na in- of opbrengen van dierlijke
mest (IB)
392
De rhizosfeer-pH als schakel tussen bodem-pH en het funktioneren van het
wortelstelsel (IB)
419
De invloed van zure depositie op de miroflora van Douglas (IB)
428
Mobiliteit van anorganisch en organisch fosfaat in bemeste grond (IB)
429
Lange termijn gedrag van fosfaat (IB)
430
Modellering lange termijn gedrag van fosfaat (IB)
431
Gedrag van kalium in de grond (IB)
432
Mobiliteit van kalium in bemeste grond (IB)
433
Experimentele en modelmatige bestudering van processen en het transport
van P,Ken metalen in deonverzadigde zoneinbemeste en onbemeste bodemsystemen (IB)
479
Diffuse bronnen (IB)
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PROGRAMMA 5

Bestrijdingsmiddelen in b o d e m en water; Aquatische ecotoxicologie

Programmaleider

Dr.ir. M. Leistra en dr. P. Leeuwangh -SC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het beleid ten aanzien van de toelating en toepassing van bestrijdingsmiddelen dient
onderbouwd te worden door wetenschappelijk onderzoek. De nadruk van dit programma valt enerzijds op de lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en
oppervlaktewater. Anderzijds worden vooral de effecten van de middelen op waterorganismen bestudeerd.
De persistentie in bodem en water wordt bestudeerd in verband met de werkingsduur
en de duur van de effecten op nietdoelwit organismen. De vorming van omzettingsprodukten wordt gevolgd en aandacht wordt besteed aan debetekenis ervan. De adsorptieen transport-verschijnselen worden bestudeerd in verband met de dynamiek van de
blootstelling van deorganismen inbodem en water. De kombinatie van persistentie- en
transport-eigenschappen zijn bepalend voor de risico's van emissie vanaf de plaats van
toedienen en van transport over grotere afstanden. In verband met de drinkwatervoorziening wordt speciale aandacht besteed aan de mate van uitspoelen van bestrijdingsmiddelresiduen naar het grondwater en aan de lotgevallen in de grondwaterzone.
Door de grote verscheidenheid aan middelen en toepassingssituaties speelt het ontwikkelen van rekenmodellen en het toepassen ervan bij schatting en voorspelling een grote
rol. Gestandaardiseerde laboratorium-toetsen voor de effecten van bestrijdingsmiddelen op waterorganismen moeten een zekere mate van voorspelling opleveren van de
effecten inhet veld.Derelatie tussen effecten inhet laboratorium en die in onder (semi)
praktijkomstandigheden wordt daarom in detail bestudeerd.
Eerste vereisten zijn het op adequate wijze beschrijven van deblootstelling en het doorgronden van de blootstelling-effect relaties. Zowel de invloed van bestrijdingsmiddelen
op soorten als op de samenstelling en het funktioneren van levensgemeenschappen
worden bestudeerd.
Een essentiële voorziening voor dit onderzoek is het proefslotencomplex 'De Sinderhoeve' te Renkum. De mogelijkheden van biomonitoring in het veld in kombinatie met
chemische analyses worden verder ontwikkeld.
Een begin is gemaakt met het onderzoek naar het terugdringen van de bovengrondse
belasting van oppervlaktewaer, o.a. in een filtratie-project.

Andere rel.
programma's

1, 4, 6, 147, AT4

Projecten

389
390
391
446
2168
4205
7135
7137

Testsysteem ter bepaling van de afbraakbaarheid van bestrijdingsmiddelen
in oppervlaktewater (SC)
Invloed van toepassingstechniek, bodemeigenschappen en klimaatomstandigheden op de effectiviteit van bodembehandelingsmiddelen (SC/HLB)
Invloed van bestrijdingsmiddelen opde waterkwaliteit in fruitteeltgebieden
in de Noordoostpolder (SC, ZWO)
Modelleren van de regionale verspreiding van bestrijdingsmiddel-residuen
via het grondwater (SC, LUW)
Verspreiding bestrijdingsmiddelen in het stroomgebied van de Drentsche Aa
(SC, RIVM, vHI)
Emissievanbestrijdingsmiddelen en eutrofiërende stoffen inde bollenstreek
van Noord-Holland (SC)
Omzetting en transport van bestrijdingsmiddel-residuen in de grondwaterzone (SC)
Exotoxicologische risico-inschatting voor bestrijdingsmiddelen in opper-
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7138
7139
7140
7141
7172
7176
7201
42502
309
310

vlaktewater (SC, RIN, LUW)
Versnelde omzetting van nematiciden in de bodem (SC, IB, HLB)
Gedrag van bestrijdingsmiddelen inboven-en ondergrond ivm mogelijke verontreiniging van het grondwater (SC)
Gedrag en emissie van bestrijdingsmiddelen in twee hydrocultuursystemen
in de glastuinbouw (SC, PTG, PAGV)
Organic chemicals in soil pore water and their bio-availability, as criteria for
soil contamination (SC)
Uitspoeling van bestrijdingsmiddelen bij enkele teeltsystemen in de fruitteelt (SC, PFW, ROC's)
Reiniging van bestrijdingsmiddelen-bevattend afvalwater met het CarboFlo systeem (SC)
Omzetting van 1,2-dichloorpropaan in ondergrondmaterialen (SC)
Beheer proefsloten Sinderhoeve (SC)
Ecosysteem metabolisme alsparameter voor debestudering van effecten van
pesticiden in proefsloten (RIN)
Onderzoek naar de effecten van pesticiden in aquatische micro-ecosystemen
(RIN)
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PROGRAMMA 6

Waterbeheer

Programmaleider

Dr. J. Hoeks - SC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

In het verleden was het waterbeheer in Nederland vrijwel uitsluitend gericht op de rol
van water alsproduktiefactor voor delandbouw en dedrinkwatervoorziening. Het besef
is echter gegroeid dat in het landelijk gebied, naast de landbouw, vele andere functies
afhankelijk zijn van het voorkomende grond-en oppervlaktewater. Vooreen goed waterbeheer ishet noodzakelijk omrekening te houden met deinteracties 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.
Onderzoeksvoornemens voor 1991 zijn in het bijzonder de ontwikkeling en operationalisering van modellen op het terrein van de regionale water- en stoffenhuishouding in
relatie tot integraal waterbeheer, de waterhuishouding van geïntegreerde landbouwsystemen in relatie met klimaatseffecten, en de intensivering van het onderzoek naar
de waterhuishouding van bossen en natuurterreinen. Voorts zal aandacht worden
besteed aan debetrouwbaarheid van invoergegevens bij detoepassing van modellen op
gebiedsniveau.

Andere rel.
programma's
Projecten

4, 12, 108, 114
4846
6158
7190
10036
10037
10039
10040
15010
18106
42102
73003
73004

Relatie gietwater- en drainagewaterkwaliteit glastuinbouw (SC)
Wateraanvoer Noord Limburg (SC)
Earth Observation Satellite project, voorstudie (SC)
Niet-lineaire programmering regionaal waterbeheer (SC)
Relatie tussen oppervlaktewater en grondwater Drenthe (SC)
Beleidsondersteuning waterbeheer Groote Peel (SC)
Effecten bufferbassins in Groote Peel (SC)
Recirculatie substraatteelten (SC)
Groei- en produktiemodellen bloembolgewassen (SC)
Gebruik restwarmte bodemverwarming vollegrondstuinbouw (SC)
Geohydrologische aspecten van waterbeheersingsplannen (SC)
Laboratoriumbepaling doorlatendheid (SC)
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73006
74021
75007
75008
76021
76022
76024
76025
76026
77001
79038
79041
AGRO 2
AGRO 3
AGRO 4
GEHY 1
7200
REWA 1
REWA 2
REWA 4
REWA 5
INWA 1
INWA 2
REMI 5
32301

Hydrologische eigenschappen drainagematerialen (SC)
Beheer en onderhoud waterlopen (SC)
Dynamiek water/nutriënten potplanten (SC)
Ruimtelijke spreiding planttranspiratie (SC)
Watervoorziening, verdamping en produktie (SC)
Wateropname en grasgroei (SC)
Verdamping kale grond/gewas (SC)
Voorspelling bodemvocht aardappelen (SC)
Verdamping van bossen (SC)
Bedrijfsbegeleidingssysteem t.b.v. beregening (SC)
Hydrologie rondom Zoommeer (SC)
Grondwaterpeilen nabij Twentekanalen (SC)
Verwerken meteogegevens (SC)
Ontwikkelen agrohydrologische modellen (SC)
Parameterisatie fysische processen (SC)
Interactie grond oppervlaktewater op regionale schaal (SC)
Relatie wegconstructie bermbeplanting (SC)
Kwantificering betrouwbaarheid regionale modellen (SC)
Vermindering fosfaatuitspoeling (SC)
Modellering verblijftijden op regionale schaal (SC)
Verdrogingsondezoek (SC)
Optimalisering regionaal waterbeheer (SC)
Natuurbeleidsplan -fase 1 (SC)
Bufferzones vervolg (SC)
Methoden economische analyse regionale waterhuishouding (SC)
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PROGRAMMA 7a : Systematische bodemkundige informatie (SBI)

Programmaleider

Ing. H. Rosing - SC

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Vanuit de taakstelling van het Staring Centrum en lettend op de zeer concrete maatschappelijke behoeften aan actuele,kwantitatieve en landsdekkende bodemkundige informatie richt de aandacht binnen het subprogramma Systematische Bodemkundige
Informatie zich de komende jaren op:
- ontwikkeling Bodemkundig Informatiesysteem (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 van een nieuwe dynamische classificatie voor 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 grondwatertrappen-informatie;
- 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 ofkortlopend onderzoek, o.a. ten
behoeve van beleidsadvisering en -ondersteuning.
Voornemens voor 1991:
- voortzetting van het onderzoek naar statistisch betrouwbare informatie van de ruimtelijke variabiliteit van kaarteenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 :50 000 (upgrading);
- ontwikkeling van functionele criteria voor het vaststellen van veranderingen in de
grondwaterhuishouding en het ontwikkelen van een methode om de regionale omvang hiervan vast te stellen (verdrogings- en actualiseringsonderzoek);
- onderzoek naar de regionale differentiatie van grondwaterkarakteristieken n a a r
grondwatertrap, bodemgebruik, grondsoort en neerslagoverschot;
- onderzoek naar nieuwe parameters voor de karakterisering van het grondwaterstandsverloop en toetsing hiervan aan bestaande karakteristieken;
- onderzoek naar mogelijkheden voor schematische en regionale differentiatie van bodemkenmerken opgeslagen in het BIS ten behoeve van het bodembeschermingsonderzoek (met name fosfaat- en nitraatproblematiek);
- onderzoek naar toepassing van GIS-technieken (ARC-INFO) voor bewerking van de
gegevens in het BIS voor zeer uiteenlopende onderzoeksvragen;
- voortzetting van de samenstelling van detoelichtingen bijdeBodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000 (afronding Ie opname).

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 4, 6, 7b, 8, 12, 13, 14, 23 en 114
218
386
50121
50144
50191

Digitaliseren gedrukte bodemkaart 1 :50 000 (SC)
Landelijke steekproef beekeerdgronden (SC)
Bodemkaart 1 : 50 000 Assen West (SC)
Bodemkaart 1 : 50 000 Medemblik/Staveren (SC)
Bodemkaart 1 :50 000 Alkmaar West (SC)
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50212
50243
50283
50420
50473
51322
51604
SBI 1
SBI 2
SBI 4
SBI 6
SBI 7
SBI 8
SBI 9
369
7205

Bodemkaart 1 :50 000 Zwolle Oost (SC)
Bodemkaart 1 : 50 000 Zandvoort/Amsterdam W (SC)
Bodemkaart 1 : 50 000 Almelo Oost/Denekamp (SC)
Bodemkaart 1 : 50 000 Zierikzee West en Oost (SC)
Bodemkaart 1 :50 000 Cadzand Middelburg (SC)
Revisie Bodemkaart 1 : 50 000 Amersfoort O (SC)
Revisie Bodemkaart 1 : 50 000 Peer-Sittard (SC)
Grondwaterstandkarakteristieken gedifferentieerd naar grondwatertrap,
bodemgebruik, grondsoort en neerslagoverschot (SC)
Landelijke steekproef kaarteenheden: nieuwe steekproef (SC)
Bodem en grondwater opnieuw in kaart (Drenthe) (SC)
Regionale differentiatie bodemkenmerken (SC)
Ontwikkeling toetsingscriteria en identificatiemethoden ten behoeve van
verdrogingsonderzoek (SC)
Schematisering BIS-gegevens voor het nitraatonderzoek (SC)
Ontwikkeling nieuwe parameters voor karakterisering grondwaterstandsverloop (SC)
Landelijke stambuisinventarisatie; beheer en ontwikkeling 'on line' grondwaterstandenarchief DGV/TNO (SC)
Bodemfysische vertaling Bodemkaart Gelderland (SC)
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PROGRAMMA 7b : Toegepaste landinventarisatie en landevaluatie

Programmaleider

Drs. J.A.M, ten Cate - SC

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 zoals landgebruik met een meervoudige doelstelling, uit
produktie nemen van landbouwgronden ten gunste van bosaanleg en natuurgebieden,
toename van openlucht-recreatie en behoud van landschappelijk waardevolle gebieden
hebben een grotere en veranderde vraag naar basisgegevens tot gevolg. Het landinventariserend onderzoek speelt hierop in met opname van nieuwe gegevens, kwantificering van gegevens, ontwikkeling en toepassing van methoden voor geïntegreerd onderzoek als bijdrage tot een systeembeschrijving van gebieden, toepassing van nieuwe
meetmethoden, en 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 opde 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.
Voornemens voor 1991 zijn o.a.:
- het opstellen van een nieuwe grondwatertrappen-indeling voor de uiterwaarden;
- het opzetten van een programmapakket voor het gebruik van bodemkundige vlak- en
puntgegevens voor het maken van afgeleide kaarten (BOPAK II);
- het ontwikkelen van een methode voor systeembeschrijving van bodeminrichtingsgebieden;
- het landinventariserend onderzoek ten behoeve van landinrichting alsmede bodemgeschiktheidsonderzoek;
- het bodemkundig-hydrologisch onderzoek in verband met de verdrogingsproblematiek;
- het samenstellen van een kaart van Nederland, schaal 1 :50 000, met mestuitrijbeperkingen;
- het medewerken aan het fosfaatverzadigingsonderzoek van de Nederlandse zandgronden, schaal 1 : 50 000;
- het ontwikkelen van een geïntegreerd modulair systeem voor kwantitatieve landevaluatie, met name voor verdrogingsonderzoek.

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 4, 6, 7a, 8, 12, 13, 14, 23, 114 en 115
432
1169
1172
1177

Handleiding bodemgeografische karteringen (SC)
Oude Veenkoloniën, blok 1 en 2, bezwarenbehandeling (SC)
Oude Veenkoloniën, blok 3 en 4, bezwarenbehandeling (SC)
Sauwerd, bezwarenbehandeling (SC)
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1180
1666
2706
2707
2708
3306
3308
3313
4841
5149
5140
5793
5794
5795
5798
7168
VEB022
VEB023
VEB024
VEB025
VEB026
VEB027
VEB028
VEB029
VEBO30
VEB031
VEB032
VEB033
VEB034
VEB035
VEB036
VEB037
VEB038
VEB039
VEBO40
VEB041
VEB042
VEB043
VEB044
VEB045
VEB046
VEB047
VEB048
VEB049
VEBO50

Oldambt, bezwarenbehandeling (SC)
Bodem en hydrologie Achtkarspelen, Drachten, Eestrum (SC)
Bodem en hydrologie Stadsrand Zwolle (SC)
Bodem en hydrologie uitbreiding Saasveld-Gammelke (SC)
Bodem en hydrologie Enschede-Zuid (SC)
Bodemfysische parameters pompstations Oost-Gelderland (SC)
Bodem en hydrologie Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu Hengelo
(Gld.) (SC)
Landinventarisatie Ochten-Opheusden, fase 2 (SC)
Bodem en hydrologie Lickebaert (SC)
Bodemkundig onderzoek Sint Annaland (SC)
Sluis-Oostburg, bezwarenbehandeling (SC)
Bodem en hydrologie waterwingebied Helmond (SC)
Bodem en hydrologie waterwingebied Lieshout (SC)
Bodem en hydrologie waterwingebied Rucphen-Hoeven (SC)
Bodem en hydrologie Wintelre, Vessem (SC)
BOPAK II (SC)
Landinventarisatie De Leyen-West (SC)
Landinventarisatie Schoonebeek (SC)
Bodemkundig onderzoek Stavenisse (SC)
Bodem en hydrologie B-Driehoek (Zuidholland) (SC)
Bodem en hydrologie uitbreiding Duiven-Westervoort (SC)
Bodem en hydrologie uitbreiding Ooypolder (SC)
Standaardreeks en schatting Breskens-Zuidzande (SC)
Standaardreeks en schatting Schoondijke (SC)
Standaardreeks en schatting Driebruggen (SC)
Standaardreeks Melderslo (SC)
Schattingen Melderslo (SC)
Standaardreeks en schattingen Biervliet (SC)
Bodem en hydrologie waterwingebied Huybergen (SC)
Bodem en hydrologie waterwingebied Brabant (SC)
Verlaging en toedeling waterwingebied Hellendoorn (SC)
Verlaging en toedeling waterwingebied Havelte (SC)
Verlaging en toedeling waterwingebied Ooststellingwerf (SC)
Verlaging en toedeling waterwingebied Weerseloscheweg (SC)
Bodem en hydrologie uitbreiding waterwingebied Helmond (SC)
Bodem en hydrologie uitbreiding waterwingebied Lieshout (SC)
Bodem en hydrologie uitbreiding waterwingebied Rucphen-Hoeven (SC)
Kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, met uitrij- beperkingen (SC)
Erosie Zuid-Limburg (SC)
Fosfaatverzadiging Nederlandse zandgronden (SC)
Ontwikkeling geïntegreerd modulair systeem voor verdrogingsonderzoek
(SC)
Ontwikkeling systeembeschrijvingen (SC)
Verfijning grondwatertrappen-indeling (SC)
Geofysisch onderzoek (SC)
Aanpassing hydrologisch model MUST 2 (SC)
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PROGRAMMA 8

Ontwikkeling van landinventarisatie- e n landevaluatiemethoden

Programmaleider

Dr.ir. J.J. de Gruijter/Ir. H.A.J. van Lanen - SC

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Landinventarisatiemethoden
Debehoefte aan kwantitatieve gegevens over bodemvariabelen en de betrouwbaarheid
van bodemkaarten is sterk gestegen door het toenemende 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 bemonsteringsstrategieën, nieuwe classificatietechnieken en nieuwe
interpolatietechnieken.
Landevaluatiemethoden
Het landevaluatieonderzoek richt zich op de ontwikkeling van methoden voor de bepaling van de geschiktheid of de kwetsbaarheid van een stuk land in relatie tot de eisen
die er door één bepaalde functie ofgroep van functies aan worden gesteld. Daarbij gaat
het om een integratie van landkenmerken en hun geografische verbreiding met kennis
over processen.
Het onderzoek zalzich in de eerstkomendejaren vooral richten 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').
Voornemens voor 1991 zijn:
Binnen het subprogramma Landinventarisatiemethoden zal de ontwikkeling van een
steekproeftechniek voor de beschrijving van de ruimtelijke variabiliteit binnen kaarteenheden worden afgerond. Extra aandacht zalworden gegeven aan het onderzoek naar
nieuwe classificatie- en interpolatietechnieken. Binnen het subprogramma Landevaluatiemethoden zal de brede doelstelling van de landevaluatie extra aandacht krijgen.
Dit betekent o.a. incorporatie van milieu- en natuurdoelstellingen in de landevaluatie.
Verder zal de integratie van kwalitatieve en kwantitatieve landevaluatiemethoden
('mixed approach') versterkt worden. Een deel van devernieuwingen zal vooralsnog via
de tijdelijke formatie moeten gebeuren.

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 7a, 7b, 12, 13 en 14
309
315
336
341
344
357
373
377
378
379
383

Coördinatie bodemgeschiktheid stadium D (SC)
Vergelijking interpolatietechnieken Wesepe (SC)
Bouwplannenproef de Waag Creil NOP (SC)
Techniekontwikkeling WIB-D (SC)
Toetsing grondwaterstandsopname in zandgronden (SC)
Fluctuatie van het grondwater (SC)
Voorproef Cranendonck (SC)
Drempelwaarde Grasland (SC)
Drempelwaarde berijd- en bewerkbaarheid (SC)
Grasland Cranendonck (SC)
Kwalitatieve/kwantitatieve landevaluatie (SC)
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384
385
421
425
433
436
437
454
2701
7125
7185
8021
LIM 2
LIM 3
LEM 2
LEM 8
LEM 9
LEM 11
LEM 12
LEM 13
374

Inventarisatie bewortelingsgegevens (SC)
Geautomatiseerde kwalitatieve landevaluatie (ALES) (SC)
Bodemvariabiliteit percelen (SC)
Indeling van grondwatertrappen uiterwaarden (SC)
Electromagnetisch/veldbodemkundig onderzoek Westerbork (SC)
Beslissingsondersteunend systeem ruimtelijke inventarisatie (SC)
Electromagnetisch onderzoek Lickebaertpolder (SC)
Toepassing fuzzy clusteranalyse (SC)
Bodemgeschiktheid deelgebied Regge en Dinkel (SC)
Adviseurschap Van Diepen NLR (SC)
Yield Forecasting models part II (SC)
Produktie-potentieel EG (SC)
Ruimtelijke interpolatie grondwaterstanden (SC)
Geo-elektrische meetmethoden (SC)
Integral analysis water/solute flow EG-DG XII (SC)
Emissie-arme technieken i.v.m. weidevogels (SC)
Berijdbaarheid grasland (SC)
Crop-specific yield forecasting models (SC)
Model chemie/water/boom (SC)
Agro-ecologische modeilen (SC)
Landelijke steekproef kaarteenheden (proef) (SC)
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PROGRAMMA 9

Landinrichting en informatievoorziening

Programmaleider

Ir. J.M.L. Jansen - SC

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Bij het landinrichtingsonderzoek staat het multifunctioneel gerbuik 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, voor zover deze gevolgen kunnen hebben voor het grondgebruik (agrarisch en niet-agrarisch), de inrichtingssituatie en de inrichtingsbehoefte.
Bij het onderzoek naar de inrichtingsfactoren staan de verkaveling (incl. de kavelinrichting) en deontsluiting centraal, maar waar nodigworden ookde waterbeheersing
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.delandinrichting is steeds nauw aangesloten bij de vraagstellingen die uit de landinrichtingspraktijk naar voren kwamen.
Tevens is ernaar gestreefd om perspectiefrijke ontwikkelingen in wetenschap en techniek zosnel mogelijk te onderkennen en opte nemen in operationele systemen. Ook in
het toekomstige onderzoek zullen deze twee hoofdlijnen worden gevolgd. Vanuit de
praktijk zal de ontwikkeling van het onderzoek vooral worden bepaald door de verbreding van de doelstellingen en dedoelgroepen van het landinrichtingsinstrumentarium
en denoodzaak tot afstemming met andere beleidsterreinen en planvormen, bijv. op het
gebied van deruimtelijke 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 toekomstige onderzoek zal drukken.
Onderzoeksvoornemens voor 1991 zijn:
- het toetsen en aanpassen van de beschikbare ontwerp- en evaluatiemethoden aan de
eisen die voortvloeien uit het beleid dat is aangekondigd in de diverse recente beleidsnota's met betrekking tot het landelijk gebied;
- het versterken van dekoppeling tussen geografische informatiesystemen en ontwerpen evaluatiemethoden;
- de ontwikkeling van geografische informatiesystemen ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Andere rel.
programma's
Projecten

10, 11, 13, 23 en 115
435
7162
7181
26008
27007
27008
27011
30009
30011
30301
30302
30401
30403

Aslastpatronen Plattelandswegen (SC)
Criteria aanleg parallelwegen (SC)
Clustering SEP (SC)
Geautomatiseerde methoden kavelinrichtingsmogelijkheden (SC)
Verkeersveiligheid plattelandswegen (SC)
Informatiesysteem wegen landinrichting (SC)
Evaluatie wegenplan landinrichtingsprojecten (SC)
Grondgebruik in de overgangszone stad/landelijk gebied (SC)
Niet als agrarisch geregistrerd grondgebruik in het landelijk gebied (SC)
Methodiek informatiesysteem afgesloten ruilverkavelingen (SC)
Structuurschema LNO (SC)
Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland: onderzoek en ontwikkeling (SC)
Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland: opdrachten (SC)

30

30602
34106
34107
34109
INLG 1
INLG 2
BEVK 1
BEVK 2
BEVK 3
BEVK 5
7200
PLVV 4
PLVV 5
32004
32302
7202

Methodiek maken plan van toedeling voor ruilverkavelingen (SC)
Reconstructie glastuinbouwgebieden (SC)
Interprovinciaal onderzoek aangepaste landbouw COAL (SC)
Lijnvormige beplantingen (SC)
Methodiek informatievoorziening terreinkenmerken (SC)
Informatievoorziening landelijke gebieden (SC)
Verkaveling en kavelinrichting ten behoeve van fruitteelt (SC)
Beleidsopties landbouw en natuur in veenweidegebieden (SC)
Actualisering theorieën verkaveling en kavelinrichting (SC)
Bedrijfseconomische en bedrijfstechnische ondersteuning (SC)
Relatie bermbeplanting/wegconstructies (SC)
Rijsnelheid en verkeersveiligheid (SC)
Verkeersregistratiemethoden (SC)
Economische beoordelingstechnieken bij planvorming, inrichting en beheer
(SC)
Investeringsgedrag agriërs (SC)
Hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (SC)
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PROGRAMMA 10 : Ruimtelijke ordening, landinrichting e n -gebruik

Programmaleider

Drs. L. Douw - LEI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Doelvan het programma ishet leveren van ondersteuning 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, etc).
Voornemens voor 1991 zijn:
Onderzoek zal worden gedaan naar de landbouwkundige en structurele ontwikkeling
in gebieden waar volgens de4eNota opdeRuimtelijke Ordening moet worden gestreefd
naar vernieuwing van deruimtelijke structuur (Oost Brabant, Noord Limburg, GelderseVallei).Evaluerend onderzoek van degevolgen van landinrichting en van het relatienotabeleid (beheersovereenkomsten) voor de bedrijfsontwikkeling en agrarische structuur. In 1991zal het omvangrijke en langjarige COAL-onderzoek (COAL = Commissie
Aangepaste Landbouw) met de bedrijfseconomische evaluatie van beheersregelingen
worden afgerond; het COAL-onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse
DLO-instituten, waaronder CABO, Staringcentrum, Dorschkamp en het Proefstation
voor de Rundveehouderij. Mede afhankelijk van betaalde opdrachten zullen regionaaleconomische studies in het kader van de voorbereiding van streekplannen worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling onderzoek te starten naar de relatie bosbouwkundig/
landbouwkundig gebied en de diverse mogelijkheden daarbij voor een gecombineerde
exploitatie. Het voornemen is het regionale grondmarktmodel in de loop van dit jaar
met een proefschrift af te ronden. Ook het onderzoek Veenweidegebieden en Riviergebied zal worden afgerond. Tenslotte zal deuitvoering van landbouw-economische verkenningen voor gebieden waarvoor een landinrichting wordt voorbereid, worden gecontinueerd.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Voor een deel zullen activiteiten uit 1991 worden
voortgezet en ten dele worden afgerond. Aandacht zal gegeven worden aan de gevolgen
voor het grondgebruik van produktiebeperkingen, milieueisen en beheersovereenkomsten en aan de mogelijkheden en gevolgen van recreatief (mede-)gebruik van het
landelijk gebied (inclusief bossen).

Andere rel.
programma's
Projecten

87, 89 en 129
25
22050

22160
21020
323

Landbouw-econonomische verkenningen (LEI)
Veenweide-gebieden (LEI)
Landinrichting en bedrijfsontwikkeling (LEI)
Euregio (LEI)
Concentratiegebieden Intensieve veehouderij (LEI)
Grondmarktmodel (LEI)
Secretariaat RMNO (LEI)
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PROGRAMMA 11

Recreatie e n toerisme

Programmaleider

Prof.dr. A.G.J. Dietvorst - SC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

In 1988 is besloten tot een aanzienlijke uitbreiding van de DLO-onderzoekscapaciteit
opdit gebied en tot eenverbetering van deafstemming met het onderzoek doorde Werkgroep Recreatie bij de LUW. De programmering van het DLO-onderzoek dient in nauw
overleg met de doelgroepen tot stand te komen, terwijl tevens de afstemming met het
door het Overlegorgaan Openluchtrecreatie-onderzoek (OORO) ontwikkelde NRLOmeerjarenprogramma dient te worden verbeterd. Debetrokken instituten bij DLO zijn:
het Staring Centrum (als centruminstituut), de Dorschkamp (IBG), het LEI, het RIN
en het RIVO.
Het onderzoek voor DLO als geheel is gericht opprocessen diebepalend zijn voor vraag
en aanbod in desector recreatie en toerisme. Daarbij inbegrepen isde ontwikkeling van
methoden t.b.v. planning, inrichting en beheer van recreatievoorzieningen. De programmering voor DLO als geheel bevond zich eind 1989 in de aanloopfase. In het DLOmeerjarenprogramma recreatie en toerisme wordt daarvoor het kader gegeven. In dit
Onderzoekplan wordt volstaan met het aangeven van de programmeringshoofdlijnen
voorhet Staring Centrum enhet IBG.Binnen debrede DLO-taakstellingricht men zich
op vier onderzoeksclusters, te weten:
- recreatief medegebruik;
- synchronisatie van vraag en aanbod in de collectieve sector;
- synchronisatie van vraag en aanbod in de marktsector;
- regionaal-economische aspecten.
Naast deze vier toepassingsgebieden wordt het onderzoek gericht op allerlei aspecten
van de onderzoeksmethodologie (kwantitatieve methoden en modelbouw) en wordt
gestreefd ^ a a r theorievorming.
Naar verwacht mag worden zal het rijksbeleid zich in de komende jaren sterk maken
voor die gebieden in Nederland, die uit toeristisch-recreatief oogpunt ontwikeld en versterkt kunnen worden. Het onderzoek zal een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een samenhangend enkwalitatief hoogstaand toeristisch-recreatief produkt op
regionaal niveau. Mede gelet op de verwachte uitbreiding van de vaste formatie voor
het recreatie-onderzoek bij het Staring Centrum zal deze bijdrage in 1991 concreet
vorm kunnen krijgen.

Andere rel.
programma's
Projecten

9, 13, 23, 115
424
Trendonderzoek gebruik OR projecten (SC)
7165
Wandelen en fietsen in landelijk gebied (SC)
7182
Kampeerplaats-registratiebestand (SC)
29017
Recreatief fietsen in gebieden stedelijke invloedssfeer (SC)
RETO 1 Ontwikkeling vraagsimulatiemodellen (SC)
RETO 2 Beeldvorming en recreatiegedrag (SC)
RETO 5 Informatiesysteem toeristisch-recreatieve sector (SC)
RETO 6 Product-life-cycle concepten (SC)
RETO 7 Tijdruimtegedrag in relatie tot mobiliteit (SC)
RETO 8 Demografische veranderingen (SC)
RETO 9 Sociale veiligheid (SC)
RETO 10 Keuze/besluitvorming vakantiegedrag (SC)
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32007
3017
2018
3019
3020
3021
3023
3026

Economie van de openluchtrecreatie (SC)
Systematiek en varianten voor recreatieve kwaliteitscriteria (IBG)
Validering van kwaliteitscriteria in bosgebieden (IBG)
Effecten van recreatieve zoneringsmaatregelen in natuurgebieden (IBG)
Aantrekkelijkheid van bostypen voor openlucht-recreatie (IBG)
Tellingen recreatieverkeer in bossen en in overige natuurterreinen (IBG)
Recreatief gebruik van recreatieterreinen waaronder bosgebieden (IBG)
Effecten van recreatief gebruik op flora en fauna (IBG)
Recreatief gebruik van stedelijk groen (IBG)
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PROGRAMMA 12 : Remote sensing

Programmaleider

Ir. G.J.A. Nieuwenhuis - SC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Ten behoeve van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied dient men
geïnformeerd te zijn over de huidige toestand van zowel het land als het landgebruik.
Het gaat hier met name over de informatie die betrekking heeft op landgebruik, landschap, waterhuishouding, bodemgesteldheid en milieu-effecten. Remote sensing kan
een belangrijke rol spelen bij de inwinning van de benodigde informatie. Het bodemkundig onderzoek vindt plaats in relatie tot specifieke bodemkundige verschijnselen,
waaronder verslemping. Satellietbeelden worden gebruikt t.b.v. het landschapsfysionomisch onderzoek entevensvoorvaststelling van het grondgebruik voor studies op het
gebied van milieu en planologie.
Binnen Nederland betreft het agrohydrologisch onderzoek naar de watervoorziening
van gewassen (vaststellen van droogteschade, bijv. in relatie tot grondwateronttrekkingen). Verder vindt onderzoek naar toepassing van RS-technieken in de landinrichting
plaats. Bij toepassing in aride gebieden betreft het studies naar verdampingsverliezen
uit grondwatervoorraden en onderzoek naar watergebruikefficiëncy in irrigatiegebieden. Ten behoeve van een vroegtijdige voorspelling ('early warning') van oogsten in o.a.
Afrika wordt thematische, satelliet- en meteorologische informatie toegepast in combinatie met gewasgroeisimulatie. Grootschalige processen aan het aardoppervlak worden
met behulp van satellietinformatie en fysische simulatiemodellen bestudeerd. Om de
mogelijkheden van RS-technieken daadwerkelijk te benutten wordt gestreefd naar integratie van GIS en remote sensing-technieken.
Onderzoeksvoornemens voor 1991 zijn:
Het onderzoek naar de kartering van het grondgebruik ten behoeve van milieu en
planologie wordt voortgezet. Thermografie wordt toegepast voor de bepaling van
bodemfysische en hydrologische kenmerken. Begin 1991 wordt de ERS-1 satelliet gelanceerd. Deze verschaft regelmatig radaropnamen 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 de aride gebieden is het onderzoek gericht op de toepassingsmogelijkheden van
remote sensing ten behoeve van het irrigatiewaterbeheer. Daarnaast zal uitgebreid
aandacht worden besteed aan de integratie van satellietinformatie en simulatiemodellen op verschillende schalen (o.a. EOS-projectvoorstel).

Andere rel.
programma's
Projecten

6, 8, 9, 13, 23 en 108
365
376
5787
7115
7159
7167
7179
10034
76020
xxx
xxx

Verdampingsreduktie remote sensing (SC)
Koppeling GIS -remote sensing (SC)
Grondgebruik Noord Brabant (SC)
Grondgebruiksclassificatie (deel 1) (SC)
Operationele toepassing ERS in landbouw, bosbouw, n a t u u r (SC)
CORINE project (SC)
Grondgebruiksclassificatie deel II (SC)
Rem.sensing waterhuishoudingsplan Drenthe (SC)
Remote sensing technieken (SC)
Patroonanalyse vegetatie m.b.v. remote sensing methoden (RIN)
Verkenning mogelijkheden RS-technieken t.b.v. ontwikkelingssamenwerking bosbouw (IBG)
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638
716
794
15-002

Herkenning van gewassen en hun groeistadium met radar (CABO)
Koppeling gewasgroeimodellen en remote sensing gegevens (CABO)
Gebruik van een veldspectrometer voor proefvelddoeleinden (CABO)
Mechanismen van invloeden van luchtverontreiniging op planten (IPO)
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PROGRAMMA 13

GIS-onderzoek

Programmaleider

Ir. A.K. Bregt -SC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Geografische informatiesystemen (GIS)bieden de mogelijkheid om geografische gegevens snel en in dejuiste vorm toegankelijk te maken voor beleid en onderzoek. Het gebruik en de ontwikkeling van GIS zijn 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 projectspecifieke geografische informatiesystemen plaats,zoalso.a.Cl(Cultuurtechnische Inventarisatie), LKN (Landschapsecologische Kartering Nederland) en BOPAK (Bodem-GIS
ten behoeve van landinrichting).
Koppeling GIS
Voor een geïntegreerde analyse van 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 GIS en remote sensing;
- ontwikkelen/introduceren van standaardnormen voor informatieuitwisseling;
- 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 GIS en simulatiemodellen;
- foutenanalyse met betrekking tot de koppeling en bewerking van geografische gegevens.
Ontwikkeling
presentatiemethoden
Een belangrijk aspect bij GIS vormt het weergeven van de resultaten van een (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. Speciale
aandacht krijgt het tot uitdrukking brengen van de kwaliteit van de informatie op de
kaart.
Onderzoeksvoornemens voor 1991 hebben in het bijzonder betrekking op:
- integratie GIS met Remote sensing;
- ontwikkeling van expert-systemen voor ruimtelijke inventarisatie;
- presentatie nauwkeurigheidsgegevens m.b.t. ruimtelijke informatie;
- de ontwikkeling van een prototype van een informatiesysteem voor recreatievoorzieningen;
- uitbreiding van de mogelijkheden van BOPAK.
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Andere rel.
programma's
Projecten

6, 7a, 7b, 8, 9, 11, 12, 23 en 114
296
334
339
360
362
411
415
428
434
436
7168
KGI 2
KGI 3
443
KART 1

Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) (SC)
Onderhoud en beheer BOPAK en CHECK (SC)
Polygoon-grid conversie bodemkaarten Nederland (SC)
Dynamische classificatie bodemeigenschappen (SC)
GIS-project (SC)
Afstemmen en toegankelijk maken ecologische programma Tulip PC (SC)
GIS Landschapsbouw (SC)
Date Base Management Systems onderzoek (SC)
Programmapakket kolommenformaat (SC)
Expertisesysteem ruimtelijke inventarisatie (SC)
Ontwikkelen BOPAK fase II (SC)
Kwantitatieve methoden (SC)
Terreinmodellen (SC)
Algemene informatiesystemen (SC)
Kartografisch onderzoek GIS (SC)
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PROGRAMMA 14 : Bos- en Groeiplaatsontwikkeling

Programmaleider

dr. W. Vos, dr. ir. G.M.J. Mohren - IBG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Aanleiding voor het programma is de 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 beheer en 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.
Ditbetreft bijvoorbeeld deLNV-direkties BLB,NMF,SBB,gemeenten, waterbeherende
instanties (RWS, PWS), milieuen 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 onderzoekprojekten binnen het programma richten
zich op typologie, groei, soortensamenstelling, en ontwikkeling van bossen en beplantingen in relatie tot groeiplaats, en op de ontwikkeling van de groeiplaats in wisselwerking met de vegetatie/beplanting en het abiotische milieu. Classificatiesystemen
entypologieënvan groeiplaatsen, bosecosystemen enbeplantingen 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 de toekomst. Bij het
onderzoek naar de relatie groeiplaats-bos wordt aandacht gegeven aan de effecten van
veranderingen in de waterhuishouding (droogte), in combinatie met hoge stikstofemmissies, opdeboomvitaliteit. Met dit ecofysiologisch onderzoek wordt debrug geslagen naar het groeiplaatsonderzoek, ter onderbouwing van effectieve beheersmaatregelen. Een bijkomend aspect hiervan is de objectivering van de diagnostiek van de boomvitaliteit.

Andere rel.
programma's
Projecten

4, 6, 8, 15, 119, 122, 136
81
205
300
309
443
469
471
472
473
475
628
3009
3010
3011
3012
LEM 4
335
165

Invloed van grondwaterdaling op bos (IBG)
Initiële bossuccessie op zandgronden (Veluwe) (IBG)
Bosreservaten -onderzoek (IBG/RIN/BLB/SC)
Invloed van grondwaterdaling op loofbomen (IBG)
Classificatie van Nederlandse bosecosystemen (IBG/SC)
Algemeen simulatiemodel van bosgroei en -ontwikkeling (IBG)
Simulatie van bosontwikkeling o.i.v. begrazing (IBG/RIN/SC/LU)
Simulatiemodel voor opstandsgroei van Douglas (IBG)
Opbouw en afbraak van organische stof (IBG)
Spontane bosverjonging in oude dennenbossen (IBG)
Typologie van lijnvormige beplantingen (IBG/RIN/SC)
Invloed klimaatverandering/C0 2 -gehalte op bos (IBG)
Syntaxonomie van Nederlandse bossen en struwelen (IBG/RIN)
Classificatie van Nederlandse groeiplaatsen (IBG/SC)
Invloed van klimatologische factoren op Insektenplagen (IBG)
Boomgroei en waterbeschikbaarheid (SC)
Recente veranderingen in de natuurlijke vegetatie in bosgebieden (SC)
Groeiplaatseisen Robusta-populier (SC)
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2709
5800
7198
7194
BBN 7
160
3032
255

Bosreservaat Vechtlanden, Ommen (dit project staat in relatie tot project
300) (SC)
Bosreservaat 't Quin, Nieuw-Bergen (dit project staat in relatie tot project
300) (SC)
Begeleiding IGS-gebruik Bosbureau (SC)
Effecten van begrazing op de strooisellaag in bos (dit project staat in relatie
tot project 471) (SC)
Groeiplaatsgebruik door wortels beuk en douglas in monocultures en gemengde opstanden (SC)
Meerjarig vergelijkend bosecologisch onderzoek (RIN)
Invloed klimaatverandering (droogte)/N-depositie op waterbalans van
bomen (IBG)
Classificatie van het Nederlandse bos (RIN)
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P R O G R A M M A 15

Terreinbeheer

Programmaleider

dr. W. Vos, ir. J. Zuiderveen Borgesius -IBG

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 doelvanhet programma ishet ontwikkelen vanvoordepraktijk van het terreinbeheer (SBB,Natuurmonumenten, provinciale Landschappen, Kroondomein, gemeenten, particuliere bos- en landgoedeigenaren, cultuur maatschappijen, rentmeesterkantoren, recreatiebedrijfsleven, enz.) en het beleid dienaangaande (directies BLB en
NMF)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 onderzoeksprojekten 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 selektie van plantmateriaal e.d., groei en opbrengst (met de nadruk op kwalitatieve aspecten, zoals vitaliteit, stabiliteit, continuïteit).In het algemeen geldt dat een accent gelegd wordt opdiemaatregelen die aansluiten bij natuurlijke processen en potenties, en kostenbesparend werken. In de praktijk
komt dit neer opeen beheer waarin plaats isvoor natuurlijke verjonging, extensivering
van jeugdverzorging, verlenging van omlopen, omvorming van naaldbos naar loofbos,
biologische bestrijding van ziekten en plagen, en alternatieve beheersvormen, zoals
bosbegrazing.

Andere rel.
programma's

14, 16, 42, 44, W 0 6

Projecten

28
31
54
154
219
230
314
315
316
318
322
335
359
360
366
381
385
392
434
435
436
437

Selectie van loofbomen voor de bosbouw (idem de projecten 29,142,143,144
en 218) (IBG)
Selectie van naaldbomen voor de bosbouw (idem de projecten 32, 33, 34,124
en 478) (IBG)
Inhoudstabellen van belangrijke boomsoorten (IBG)
Groeiplaats en groei van 'Robusta' populieren (IBG/SC)
Hoge N-en S-immissies op zure zandgronden (potproef) (IBG)
Sphaeropsis sapinea als oorzaak van scheutsterfte bij Pinus (IBG)
Kalium- en magnesiumbemesting in Pinus-bossen (IBG)
Invloed van in het verleden uitgevoerde bosbemestingen (IBG)
Bemesting/bekalking van Grove den (IBG)
Bemesting van Douglas en Zomereik (IBG)
Archief van grond- en gewasmonsters (IBG)
Inventarisatie van insekten en mijten (IBG)
Sterfte in Zomer- en Wintereik (IBG)
Ontwikkeling van bosdoeltypen (IBG)
Groei en opstandskenmerken van Grove den (IBG)
Groei en groeiruimte van naaldbomen (IBG)
Groei en opstandsontwikkeling in Flevoland (IBG)
Verjonging van beuken-, eiken- en douglasbossen (IBG)
Fosforbemesting van Douglas en Zomereik (IBG)
Bestrijding van de Populiereglasvlinder (IBG)
Bemesting bij herbebossing in de Peelregio (IBG)
Bekalking van bosopstanden in de Peelregio (IBG)
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438
454
476
481
495
496
490
506
3002
3004
3005
3013
3014
EG
BLB
VAM

Bemesting van Japanse lariks in de Peelregio (IBG)
Gevoeligheid van Salix sp. voor Erwinia Salicis (IBG)
Beheersmodellen voor loofhout-beplantingen (IBG)
Pathogène schimmels in douglasopstanden (IBG)
Genetische inventarisatie Nederlandse bos (IBG)
Monitoring insektenaantastingen en pathogenen (IBG)
Mengteeltproef populier, gras, mais, bieten (IBG)
Beplantingen opjonge mariene en veengronden (IBG)
Bemesting, groei en luizenaantasting in Peelregio (IBG)
Interpretatiemodel blad- en naaldanalyses (IBG)
Mineralengehalte van Grove den, Douglas en Eik (IBG)
Container- en plug+1 plantsoen van Douglas en Grove den (IBG)
Evaluatie van wijde plantverbanden (IBG)
Schadelijke insekten in zaadgaarden (IBG)
Groeiplaats-vitaliteit-pathologie-herkomst van Douglas (IBG)
Compost in bossen (IBG)
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PROGRAMMA 16

Bedrijfsvoering B o s b o u w en Terreinbeheer

Programmaleider

P.J.W. Hinssen -IBG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het onderzoekprogramma is gericht op de optimale 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').
Voornemens voor 1991:
Verkenning van de toepasbaarheid van verschillende planningstechnieken in busbedrijven. Verkenning van de noodzakelijke structuur en beschikbaarheid van bedrijfsgegevens (kengetallen). Verkenning van de mogelijkheden tot kwantificering van de produktie van natuurwaarden en recreatieve waarden op bedrijfsniveau.

Andere rel.
programma's
Projecten

11, 15, 23, 88, 116
3001
3007
3000
3027
3028
888
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
8.1
8.2
11.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.7

Clusteranalyse planning (IBG)
Voorstudie optimaliseringsmethoden (IBG)
Een voorstudie naar planningsmethoden (IBG)
Ontwikkeling geïntegreerd planningssysteem (IBG)
Kengetallen -een voorstudie(IBG)
Relatie beheer -bosterreinkenmerken (IBG)
Relatie terreinkenmerken -recreatieve waarde (IBG)
Relatie terreinkenmerken -natuurwaarde (IBG)
Produktiefuncties voor recreatieve waarde (IBG)
Produktiefunctie voor natuurwaarde (IBG)
Produktiefuncties voor houtproduktiewaarde (IBG)
Case study produktiefuncties (IBG)
Bosfuncties in aaneengrenzende bosterreinen (IBG)
Samengestelde produktiefuncties (IBG)
Relatie beheersmaatregelen -functievervulling (IBG)
Bosgebiedsmodel voor de recreatieve waarde (IBG)
Interactie recreatie -natuur/houtproduktie (IBG)
Bosgebiedsmodel voor de natuurwaarde (IBG)
Interactie natuur -recreatie/houtproduktie (IBG)
Integratie van planningsniveau's (IBG)
Waardering van finale output (IBG)
Literatuurstudie bedrijfsbesturingsmethoden (IBG)
Bosbedrijfsbesturingsmethode op één niveau (IBG)
Bosbedrijfsbesturingsmethode op twee niveaus (IBG)
Bosbedrijfsbesturingsmethode op drie niveaus (IBG)

43

PROGRAMMA 17 : Beheer b o m e n e n beplantingen in steden
Programmaleider

ir. J. Kopinga - IBG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Alletechnisch biologische vraagstukken m.b.t.het beheer van bomen en beplantingen,
korte vegetaties, incl.oeversvan watergangen vormen een onderzoekprogramma. In dit
programma zijn opgenomen de vraagstukken over Aanleg en onderhoud van bomen en
beplantingen, gewasbescherming, sortiment vanbomen, en ecologischbeheer van vegetaties. Hiermee wordt het hele pakket van bouwstenen van het stedelijk groen bestreken. In 1991 zal een begin worden gemaakt met het operationeel maken van de database over boomsortiment in samenwerking met 'Boskoop'.. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gecodeerde bestand met plantenamen van de Stichting Beurshal.
Na deprobleemverkenning over onkruid opverhardingen zullen experimenten gestart
worden. Bij het ecologisch beheer van vegetaties en oevers/oppervlaktewater zal begonnen worden met het onderzoek gericht op vegetatie-ontwikkeling onder bosplantsoen.
Uit een enquête onder alle Nederlandse Gemeenten is gebleken dat bosplantsoen en
waterpartijen witte vlekken zijn bij het streven de 'Natuur in de stad' te bevorderen.
In projecten hierop gericht zal steeds naast het technisch-biologisch aspect ook de
kostenfactor en de beleving in de evaluatie worden betrokken. In het planjaar 1990 en
1991 zal veel van het lopend technisch-biologisch onderzoek worden afgerond, zodat
ruimte ontstaat voor andere vraagstukken. De waterbehoefte van bomen en de factoren/kenmerken die dat bepalen is een belangrijk thema.
Op basis van verzamelde tijdnormen, plantcoderingen, machinekosten en inventarisatie van groenlokaties wordt een beheersings- en planningssysteem gebouwd voor de
groenvoorzieningen. In samenwerking met het CROW (Centrum voor Regelgeving en
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek), de VOAwerkgroep 'Normen Groenvoorzieningen' en de Groenraad wordt een koppeling aangelegd tussen de RAW-systematiek van bestekbeschrijvingen en de IMAG/VOAtijdnormen voor aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en buitensportaccomodaties. Deze koppeling bevordert het toepassen van automatische systemen voor gedetailleerde bestekbegrotingen.

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 9, 37, 104, 116, W 0 6
353
342
502
503
504
505
506
507
508
511
513
514
515
522
525
22.3.02
20.3.11

Publikatie aanleg en onderhoud landschappelijke beplantingen (IBG)
Selectie van bomen voor stad en landschap (idem de projecten 348, 349, 350
en 351) (IBG)
Beplantingen op vuilstorten (IBG)
Beplantingen op havenslib (IBG)
Toepasbaarheid rioolzuiveringsslib als plantsubstraat(IBG)
Beplanting geluidswallen, e.d. (IBG)
Beplantingen op veen en jonge zeeklei (IBG)
Volume plantgaten en kwaliteit plantgatmengsels (IBG)
Strooizoutproblematiek (IBG)
Gebruiks- en cultuurwaarde van stadsbomen (IBG)
Wondreacties van bomen (IBG)
Vitaliteitsonderzoek stadsbomen (IBG)
Schade door boomwortels aan wegverhardingen (IBG)
Schade door boomwortels aan gasleidingen (IBG)
Milieuvriendelijk onkruidbeheer (half)verhardingen (IBG)
Ontwikkeling van een BOSvoorhet beheer van groenvoorzieningen (IMAG)
Koppeling IMAG/VOA-tijdnormen met RAW-systematiek voor bestekbeschrijvingen (IMAG)
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PROGRAMMA 19

Natuurbeheer e n -ontwikkeling in kustwateren

Programmaleider

Dr. N. Dankers - RIN

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
opnatuurbeheer en -ontwikkeling van dezewateren te leveren.Allereerst worden ecologische doelstellingen geformuleerd en daaraan gekoppeld gekwantificeerde referentieen streefbeelden. Een volgende gebied van vragen wordt gevormd door de problemen
die samenhangen met het ecologisch herstel van deze watersystemen en van min of
meer natuurlijke oevers in het kustgebied. Hierbij moet worden gedacht aan actief biologisch beheer en natuurontwikkeling in de Voordelta, op de oostelijke einden van de
Waddeneilanden, op de kwelders en schorren en in de sedimentatiegebieden langs de
Afsluitdijk. Daarnaast zijn er vragen die samenhangen met het effect van andere maatschappelijke aktiviteiten (bijv. zandwinning, recreatie en visserij), waarbij vaak een
relatie bestaat met het soortenbeleid. Het programma, dat voornamelijk wordt uitgevoerd door de afdeling Estuariene Ecologie vanuit de RIN-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.
Het Antarctische onderzoek van het RIN is ook in dit programma ondergebracht. Het
richt zichopfactoren, inclusief verontreiniging, diedepopulatiegrootte bijzeevogelsbepalen 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. Dit onderzoek is in dit programma ondergebracht omdat alle ecologische onderzoek in Antarctica, -waar terrestrische en zoetwatervoedselketens niet voorkomen -,een marien karakter heeft en daardoor verwant is met het overige onderzoek in dit programma.
In 1991zijn met name aan de orde onderzoek naar natuurontwikkeling en beheer van
kwelders, onderzoek naar gedrag, populatiedynamiek en conditie van zeezoogdieren,
onderzoek naar het gedrag van het estuariene ecosysteem onder anthropogene stress,
hetgeen tevens gegevens levert voor modellering van het Waddenzeesysteem, en onderzoek in Antarctica. De unieke experimentele faciliteiten van het RIN op Texel leiden
daarnaast tot een scala van extern gefinancierd onderzoek dat zowel voor de waterbeheerder (= Ministerie van V&W)als de natuurbeheerder (= Ministerie van LNV) van
belang is.

Andere rel.
programma's
Projecten

22, 82, 120, 121
076
151
238
263
286
320
331
333
346
347

Oorzaken achteruitgang zeehonden in Waddenzee (RIN)
Natuurontwikkeling in landaanwinningskwelders Waddenzee (RIN)
Ecologische effecten van mosselcultuur in de Waddenzee (RIN)
Onderzoek aan zeezoogdieren en zeevogels in Antarctica (RIN)
Oorzaken van achteruitgang zeegrassen in Waddenzee (RIN)
Relatie tussen baggerspecie en visziekten in Noordzee (RIN)
Oorzaken verdwijnen van bruinvissen in Nederlandse wateren (RIN)
Effecten van verstoring op wadvogels (RIN)
Voortzetting ontwikkeling simulatiemodel Waddenzee (EMOWAD) (RIN)
Oorzaken van en herstel na virusziekte van zeehonden (RIN)
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PROGRAMMA 21

Evaluatie terreinbeheer

Programmaleider

Drs. D. Kruizinga - RIN

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. De problematiek speelt zowel landelijk als regionaal en op
objectniveau en betreft zoweldeconcrete uitvoering van het beheer alshet ingezette beleidsinstrumentarium. Doel van het programma Evaluatie terreinbeheer is het ontwikkelen van methoden waarmee inbovengenoemde behoefte kan worden voorzien.Zowel om praktische 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) inventarisatie, classificatie en beschrijving van de heide in Nederland als basis
voor de onderwerpen (b)t/m (e),leidend tot toedelingscriteria en een geografisch
en naar oppervlakte gekwantificeerd overzicht;
2. ontwikkelen van een kennissysteem met als thema's:
(b) ecofysiografische 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 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 en tot hieruit af te leiden natuurgerichte normen m.b.t. de onderzochte menselijke aktiviteiten;
(e) natuurtechnische evaluatie van heideterreinen: het opbasis van de voorgaande
thema's ontwikkelen van (een) natuurtechnische evaluatiemethode(n).
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 dealgemenere vragen van beheerders
en bijdraagt aan de gedachtenvorming t.b.v. de overige thema's.

Andere rel.
programma's
Projecten

22, 119, 123
311
Atlas Nederlandse dagvlinders (RIN)
348
Ontwikkelen van evaluatiemethoden voor heidebeheer (RIN)
349
Heideclassificatie en toetsing heidedoeltypen (RIN)
790.000x Handboek heidebeheer (RIN)
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PROGRAMMA 22

Beheer van dierpopulaties

Programmaleider

Dr. J. Veen - RIN

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 vragen
vooral soortgericht (zieparagrafen over Soortenbeleid in het Natuurbeleidsplan). Daarom isbinnen het programma gekozen voor een bundeling van autecologisch onderzoek
aan zoogdieren, vogels,reptielen en amfibiën. Het onderzoek zal enerzijds gekenmerkt
zijn dooreen strategisch fundamentele aanpak. Anderzijds zal er naar worden gestreefd
omhet onderzoek te verrichten aan beheers-en beleidsrelevante soorten, waardoor een
sterke verstrengeling met het direct toegepaste onderzoek zal ontstaan. Het wordt van
groot belang geacht om binnen het programma te komen tot integratie van de onderzoekprojecten binnen een thema dat voor alle onderzoekers herkenbaar is. Hiertoe is
het thema 'Overlevingsstrategieën van dieren' gekozen. Door het onderzoek te richten
op de eigenschappen van een soort die overleving en voortplanting bepalen (overlevingsstrategie) wordt inzicht verkregen in de processen die in belangrijke mate van
invloed zijn op de grootte van de populatie. In de 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' van dieren worden gestimuleerd. Hiermee kunnen momenten in de levenscycluswordengetraceerd dieknelpunten t.a.v.deoverlevingvormen. Dekeuzevan soorten en soortgroepen binnen het programma wordtbepaald 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 grotere groep van soorten. Voorzover het vogels betreft,
is gekozen voor 'wetlandsoorten'. Het onderzoek aan zoogdieren zal geconcentreerd
worden op de kwetsbare marterachtigen, op vleermuizen en op de muskusrat.

Andere rel.
programma's
Projecten

19, 24, 119, 120
057
058
059
060
075
082
282
300
899.0006

Populatie-onderzoek aan meeuwen (RIN)
Geografisch-ecologisch onderzoek aan ganzen (RIN)
Geografisch-ecologisch onderzoek aan weidevogels (RIN)
Geografisch-ecologisch onderzoek aan eenden (RIN)
Interacties tussen roofdieren en h u n omgeving (RIN)
Ecologie Nederlandse amfibiën en reptielen (RIN)
Ecologie van de boomkikker (RIN)
Eco-ethologisch onderzoek aan muskusratten (RIN)
West-Afrika als overwinteringsgebied voor trekvogels (RIN)
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PROGRAMMA 23 :

Landschapsontwikkeling

Programmaleider

Dr. J.A. Klijn - SC

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het programma Landschapsontwikkeling omvat vijf subprogramma's aansluitend op
met name het Natuurbeleidsplan (endeVisieLandschap). Devijf subprogramma's kennen een belangrijke inhoudelijke samenhang. De looptijd is 1990-1994. In verband met
de onderzoekprioritering met betrekking tot het NBP zal in 1990 aanscherping plaatsvinden. Onderzoeksvoornemens met betrekking tot 1991zullen in belangrijke mate op
deze aanscherping inspelen.
Subprogramma Aardkundige waarden (leider: drs. H.P. Wolfert)
Aardkundige waarden zijn geologische, geomorfologische ofbodemkundige verschijnselen (patronen, processen, objecten), die een eigen wetenschappelijke, educatieve of
visuele waarde vertegenwoordigen. Daarnaast wordt debetekenis voor ecologische, cultuurhistorische en belevingswaarden onderzocht. In samenwerking met het RIN en de
RGDwordt 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 geomorfologische dynamiek wordt versterkt. 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 op verschillende schaal vormen reconstructies van de 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 waarderingsmethoden uitgewerkt, ook voor
ingreep-specifieke kwetsbaarheidsvoorspellingen. Op Westeuropees niveau wordt
verdergaande samenwerking gestalte gegeven. Samen met landschapsecologen wordt
aan 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).
Subprogramma Landschapsecologie (Leider: dr. J.A. Klijn)
Het subprogramma Landschapsecologie is in hoge mate gericht op het NBP en wordt uitgevoerd in samenwerking met het RIN en het IBG. Een belangrijk deel wordt beschreven in het
programma 'Ecologische processen in een versnipperd landschap' (nr. 24) en het programma
'Natuurontwikkeling in wetlands' (nr. 120). Voorts wordt bijgedragen aan bosecologisch
onderzoek in het programma 'Bosontwikkeling en groeiplaats-ontwikkeling' (nr. 14)van het
IBG. Accenten in het subprogramma liggen op het terrein van de 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.
Subprogramma Beleving en gebruik van het landschap (leider: ir. H. Dijkstra)
Bijgroteveranderingen inhet 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
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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 niet-agrarische
functies is gericht.
Subprogramma Landschapsarchitectuur en -planning (leider: ir. M.C. van den Berg)
Binnen de landschapsarchitectuur staat de conceptvorming in relatie tot een ontwerpende benadering centraal bijhet zoeken naar oplossingsrichtingen. Vanuit de specifieke landschapsarchitectonische aspecten draagt dit subprogramma door expertiseontwikkeling bij aan het programma 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.
Andere rel.
programma's
Projecten

14, 24, 115, 120
Subprogramma Aardkundige waarden:
015
Pollenanalyse (SC)
56070
Geom.kaart 1 : 50 000 Groningen (SC)
56244
Geom.kaart 1 : 50 000 Zandvoort (SC)
56430
Geom.kaart 1 : 50 000 Willemstad (SC)
56564
Geom.kaart 1 : 50 000 Valkenswaard (SC)
56580
Geom.kaart 1 : 50 000 Roermond (SC)
449
Kwaliteit en waardering landschappen en planning (SC)
GEO 6
Reliëfvariantie en geomorfologische k a a r t (SC)
GEO 7
Kwetsbaarheid aardkundige waarden in landinrichting (SC)
GEO 8
Ontwikkeling beekmeanders (SC)
373
Operationalisering van het GEA-bestand voor ruimtelijke toepassingen
(RIN)
Subprogramma Historisch-geografische waarden
210
Typologie Nederlandse cultuurlandschap (SC)
254
Oude eigendommen St. Oedenrode (SC)
312
Typologie op basis van historisch-geografische karakteristieken van het
cultuurlandschap (SC)
323
Kromakkers, hun ligging en hun ouderdom (SC)
356
Lijnvormige landschapselementen (SC)
381
Bruikbaarheid van kadastrale gegevens voor historisch-geografisch onderzoek (SC)
392
Antropogene bodemkenmerken (SC)
3679
Cultuurhistorie onderzoek Utrecht (SC)
4199
Cultuurhistorie Gooisch Natuurreservaat (SC)
5749
Cultuurhistorie M. en O. Brabant, deel 2 en 3 (SC)
6139
Cultuurhistorie Zuid Limburg (SC)
6148
Cultuurhistorie Noord en Midden Limburg (SC)
6153
Cultuurhistorie Mergelland Oost (SC)
HIGE 4 Relatie historische geografie bijlandschapsbouw inruilverkavelingen (SC)
HIGE 1 Cultuurhistorie en Geografische informatiesystemen (SC)
HIGE 6 Veldnamenatlas van het rivierengebied (SC)
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Subprogramma Landschapsecologie
382
Landschapsecologie Leersumse veld (SC)
402
Lijnvormige beplantingen (SC)
7144
Centrale open ruimte (SC)
7111
LKN fase III (SC)
412
Monitoring landschapsbeheer (SC)
LAEC 5 Verkenning natuurbouw in landinrichting (SC)
405
Modelontwikkeling in de landschapsecologie (SC)
LAEC 6 Ecologische infrastructuur (SC)
BBN 2
Ecologische bodemtypol. fase 1 (SC)
BBN 3
Verdrogingsonderzoek (SC)
BBN 4
Vegetatie typologie rijkere gronden (SC)
BBN 6
Groeiplaatsonderzoek natuurterreinen (SC)
Subprogramma Beleving en gebruik
401
Verschuiving grondgebruik (SC)
402
Lijnvormige beplantingen (SC)
410
Bibliografie en probleembeschrijving stadsranden (SC)
447
Belevingskaart van Nederland (SC)
448
Belevingsvoorspellingsmodel (SC)
4202
MER A5 en A4/A9 (SC)
7143
MER methoden landschap (SC)
7196
Randstadgroenstructuur en nieuwe bedrijfsvestigingen (SC)
GEFY 1 Landbouw en cultuurlandschap (SC)
GEFY 2 Snelgroeiend hout (SC)
GEFY 3 Visueel-ruimtelijk onderzoek (SC)
Subprogramma Landschapsarchitectuur en -planning
396
Wonen bij bos (SC)
397
Ideevorming landschapskunde en -ontwerp (SC)
398
Landschapsplanning grootschalige landb.geb. (SC)
413
Evaluatie bosprijsvraag (SC)
417
Basisonderzoek ontwikkelingen in de landschapsbouw (idem de projecten
418/420) (SC)
LAPL6/7 Documentatie/data-opslag landschapsontwerp (idem project 419) (SC)
LAPL 5 Plankritiek en -kwaliteit (SC)
7150
Landschapsbouw in ruilverkavelingen (SC)
415
GIS-ontwikkeling landschapsbouw (SC)
416
Visualisering landschapsveranderingen (SC)
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PROGRAMMA 24

Ecologische processen in versnipperd l a n d s c h a p

Programmaleider

Dr. P. Opdam -RIN

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het programma isopgezet naar aanleiding van devraag naar onderbouwing en realisering van deecologische infrastructuur en deecologische hoofdstructuur. Doel ishet verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de ruimtelijke samenhang van landschapselementen en natuurgebieden, alsmede hun oppervlakte, deverspreiding en overleving
van soorten planten en dieren bepaalt. Aanvankelijk washet programma voornamelijk
gericht op de ecologische infrastructuur. De op landschapsschaal verkregen kennis en
inzichten kunnen, onder meer met behulp van modellen, ook opdeglobalere schaal van
de ecologische hoofdstructuur worden toegepast. Als objecten van onderzoek zijn gekozen goed onderzoekbare soorten, die samen een dwarsdoorsnede vormen door de variatie aan overlevingsstrategieën die in verband met versnippering relevant zijn. Met modellen kan ook naar andere soorten worden geëxtrapoleerd.
In 1991 wordt een geleidelijke verschuiving ingezet van empirisch onderzoek op landschapsschaal naar empirisch onderzoek opregionale en landelijke schaal, met name gericht opwetlands (Noordse woelmuis). Er zal een begin worden gemaakt met het koppelen van metapopulatiemodellen aan GIS-programmatuur om landelijke extrapolatie
mogelijk te maken. De das (een prioritaire soort) leent zich hier goed voor. Het onderzoek aan broedvogels in houtwallandschappen wordt afgesloten.

Andere rel.
programma's

120,122

Projecten

278
279
289
318
372
405

Kleine landschapselementen in het cultuurlandschap als habitat voor
planten en dieren. (RIN)
Kleine landschapselementen als ecologische eilanden voor planten en dieren (RIN)
Effect van verkeer op de dichtheid van broedvogels (RIN)
Modelsimulatie van populaties in versnipperde landschappen (RIN)
Deecologische hoofdstructuur alsbiogeografisch samenhangend stelsel: de
rol van kerngebieden en verbindingszones (RIN)
Modelontwikkeling in de landschapsecologie (SC)
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PROGRAMMA 25

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

Programmaleider

Dr. W.J. Stiekema - CPO

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;
- constructie van vectoren voor transformatie;
- isolatie van regelsignalen voor orgaan c.q. conditie specifieke genexpressie;
- transformatie van akker- en tuinbouwgewassen;
- analyse van fysische en genetische stabiliteit van nieuw geïntroduceerde genen;
- ontwerpen van strategieën om m.b.v. transposon tagging landbouwkundig interessante genen te isoleren;
- identificatie en isolatie van resistentie-genen m.b.v. biochemische technieken.

Andere rel.
programma's :
Projecten

01.1.9.1
01.2.9.1
01.2.9.2
01.2.9.3
01.2.9.4
01.1.9.2
01.1.9.3
01.2.9.5
09.3.0.1
09.1.0.2
05.1.9.2

Isolatie resistentie genen uit wilde verwanten aardappel (CPO)
Weefsel-specifieke genexpressie in de aardappel (CPO)
Expressie van transgenen in de aardappel (CPO)
Isolatie en introductie van resistentiegenen in chrysant, tomaat en aardappel (CPO)
Regulatie van de expressie van genen betrokken bij aardappelknolvorming
(CPO)
Constructie van een genetische kaart van de aardappel (CPO)
Genlocalisatie in de aardappel met RFLP's (CPO)
Isolatie van bladspecifieke promotoren uit de aardappel (CPO)
Regeneratie en transformatie van wilg (CPO)
Regeneratie en transformatie bij chrysant (CPO)
RFLP's als selecteerbare merkers bij de veredeling van tuinbouwgewassen
(CPO)
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PROGRAMMA 26

Ontwikkeling en toepassing van celbiologische technieken voor de overdracht
van genenmateriaal (en selectie op celniveau)

Programmaleider

Dr. C.M. Colijn-Hooymans - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Toepasbaar maken en ontwikkelen van celbiologische technieken voor de plantenveredeling. Het programma richt zich zowel op selectie op gewenste eigenschappen op celniveau als op het ontwikkelen van overdrachtsystemen voor mitochondriën, chloroplasten, (delen van) chromosomen en geïsoleerde genen.
Tevens wordt getracht inzicht te krijgen in processen die een rol spelen bij:
a. de stabiele handhaving en expressie van het ingebrachte erfelijke materiaal en
b. segregatie recombinatie van overgedragen organellen in een andere nucleaire achtergrond.
Voor dit onderzoek worden technieken/methoden ontwikkeld zoals:
- protoplastfusie van somatische cellen, microcellen en geslachtscellen,
- microïnjectie,
- DNA overdracht middels PEG, electroporatie, partiele gun, Agrobacterium,
- regeneratie van protoplasten en celsuspensies

Andere rel.
programma's
Projecten

02.1.2.1
02.1.5.1
02.1.6.1
02.1.8.6
02.1.9.1
02.1.0.1
02.2.7.1
02.2.8.1
02.2.8.1
02.2.0.1
02.2.0.2
02.2.0.3
02.3.7.1
02.3.8.1
02.3.0.1
07.3.9.4
09.2.0.2

Flowcytometrie t.b.v. de plantenveredeling (CPO)
Symmetrische en asymmetrische hybridisatie van de aardappel t.b.v. de
overdracht van interessante eigenschappen uit wilde verwanten (CPO)
Toepassing van microkernen bij de overdracht van partiële genomen (CPO)
Overdracht van mitochondriën van Raphanus sativus naar Brassica napus
m.b.v. microinjectie (CPO)
Transformatie van mais door microinjectie van zygotische en somatische
embryo's (CPO)
Micronuclei bij biet (CPO)
Onderzoek aan plantregeneratie uit protoplasten, callus en explantaten en
de ontwikkeling van gen-overdrachtsystemen bij biet (CPO)
CMS overdracht bij Brassica (CPO)
Gametofytische protoplastenfusie bij Lolium (CPO)
Isolatie van tomatenlijnen met verlaagde energiebehoefte door cybridisatie
(CPO)
Asymmetrische hybridisatie bij biet (CPO)
Organel-kerninteracties in Brassica (CPO)
Regeneratie van Lolium (CPO)
Verbetering van regeneratiemethoden bij komkommer (CPO)
Ontwikkeling van regeneratiemethoden bij prei (Allium porrum L.) (CPO)
Celbiologisch onderzoek aan vlas (CPO)
Ontwikkelen en toepassen van celbiologische technieken t.b.v. bolgewassen
(CPO)
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PROGRAMMA 27

Ontwikkelingsbiologisch veredelingsonderzoek

Programmaleider

Dr. J.J.M. Dons - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het verwerven van inzicht in de vegetatieve en generatieve ontwikkeling van planten
en het toepasbaar maken van deze kennis t.b.v. de plantenveredeling. Het programma
richt zich op het bestuderen van processen als differentiatie, regeneratie, gametogenese, bestuiving en bevruchting. Het programma omvat het ontwikkelen van technieken
voor:
- de regeneratie van land- en tuinbouwgewassen onder meer voor de ontwikkeling van
genetische transformatie.
- de produktie van haploiden via androgenese en gynogenese.
- manipulatie van deontwikkeling door deintroductie van genen betrokken bijhet hormoonmetabolisme van de plant.
- het omzeilen of doorbreken van kruisingsbarrières.
- in vitro bestuiving en bevruchting en embryocultuur.

Andere rel.
programma's
Projecten

03.1.7.1
03.1.0.1
03.1.0.2
03.1.0.3
03.2.7.3
03.2.0.1
03.3.9.1
03.3.0.1
03.3.0.2
03.2.1.1
03.2.1.2
06.1.0.7
01.1.0.3
09.2.0.3
09.2.6.1

De rol van het cytoskelet bij de regeneratie van plantecellen (CPO)
Ontwikkeling van methoden voor regeneratie en transformatie van anjer
(Dianthus caryophyllus) (CPO)
Genetische manipulatie van tulp: ontwikkeling van een regeneratie/transformatiemethode (CPO)
Karakterisering van de vroege stadia van de induktie van embryogenese in
microsporen (CPO)
Celdeling encelstrekking als selectiecriterium voor opbrengstverhoging en
aanpassing aan lagere teelttemperatuur (CPO)
Effect van de introductie van het T-cyt gen op de ontwikkeling van tomaat
(CPO)
Selectie en transformatie van pollen: Analyse van genexpressie tijdens
microsporogenese en pollenfunctie (CPO)
Genetische regulatie van bloemontwikkeling en bloemfunctie (CPO)
In vitro selectie m.b.v. microsporencultuur bij bolgewassen (CPO)
Regulatie van de plantontwikkeling door introductie van hormoongenen
die betrokken zijn bij de hormonale regulatie (CPO)
Genetische modificatie van rozeonderstammen voorproduktieverhoging bij
energie-arme omstandigheden (CPO)
Zaadopbrengst in grassen (CPO)
Isolation ofearly embryogenesis specific promoters ofArabidopsis by transposon tagging (CPO)
Toepassing van bloembiologische technieken bij soortkruisingen lelie, tulp
en gladiool (CPO)
Bloembiologisch onderzoek in relatie tot soortkruisingen bij lelie (CPO)
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PROGRAMMA 28

Exploitatie van genetische variatie, sortimentsverruiming en
bouwplanverbreding.

Programmaleider

Dr.Ir. A.P.M, den Nijs - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Er wordt gestreefd naar optimale benutting van genetische variatie binnen bestaande
gewassen zowel als uitbreiding van het aantal gewassen in de diverse sectoren variërend van sierteelt tot akkerbouw. Initiërend en ondersteunend onderzoek ten behoeve
van sortimentsverruiming enhet zgn. 'vierde gewas'voordeakkerbouw leveren een bijdrage aan een betere afzetspreiding en daardoor hogere rentabiliteit.
Genetische variatie uit verwante soorten wordt beschikbaar gemaakt d.m.v. soortkruisingsonderzoek en ontwikkeling van selectiemethoden. Voor de akkerbouw die geconfronteerd met overproduktie en een te nauw bouwplan, wordt gezocht naar potentiële gewassen dieindustriële grondstoffen, zoalsvezelsentechnische oliën, produceren
en het bouwplan verruimen. Het onderzoek concentreert zich op de volgende aspecten:
- introductie en evaluatie genepools van deze potentiële gewassen;
- veredeling op adaptatie en oogstzekerheid;
- veredeling ter verhoging van de opbrengsten;
- veredeling op de verbetering van de kwaliteit van de gewenste industriële grondstoffen.

Ander rel.
programma's

AT2, AT6

Projecten

06.3.0.1
06.3.0.2
06.3.0.4
06.3.0.5
06.3.0.6
06.3.0.7
06.3.0.8
07.1.5.7
07.3.5.1
07.3.7.1
07.1.7.1
07.1.6.3
07.2.8.1
07.3.9.2
05.3.4.4
05.3.0.2
05.3.0.3
05.3.4.1

Veredeling opopbrengst, oogstzekerheid en kwaliteit aan karwij en veredeling van diploïde en tetraploïde karwij (CPO)
Introductie, evaluatie en veredeling op opbrengst en kwaliteit van hennepgenotypen voor papierproduktie (CPO)
Introductie, evaluatie en documentatie van genepools van olieproducerende
gewassen (CPO)
Strategieën voor evaluatie potentiële gewassen (CPO)
Veredeling op opbrengst en kwaliteit van Limnanthes alba, Crambe en Dimorphotheca (CPO)
Veredeling op opbrengst en kwaliteit van Euphorbia lagascae en Lunaria
annua (CPO)
Coördinatie NOP en VOICI programma's (CPO)
Desynthese enproductievan4xen2xuitgangsmateriaal bijaardappel (CPO)
Onderzoek naar de veredelingsmogelijkheden van Leguminosen, Cruciferen, en nieuwe gewassen (CPO)
Introductie BCA-resistentie en kwaliteit in koolzaad via soortkruising en
celfusies (CPO)
Fusie en veredelingsonderzoek van de aardappel op diploid niveau (CPO)
Soortkruisingsonderzoek in Solanaceae (CPO)
Ontwikkeling van een genenkaart van Beta m.b.v. cytologische en moleculaire technieken (CPO)
Synthetische rassen bij veldbonen (CPO)
Overervings- en voorselectie studies bij appel en peer (CPO)
Het ontwikkelen van nieuwe appelrassen met resistentie tegen schurft en
meeldauw (CPO)
Veredelingsonderzoek aan compact groeiende boomtypen bij appel (CPO)
Het kweken van rassen van eenmaal dragende aardbeien in de open grond
(CPO)
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05.3.4.5
05.3.4.2
06.2.0.1
06.1.0.5
06.1.0.6
05.1.9.1
05.1.6.2
05.1.0.8
05.3.4.3
09.2.3.1
09.2.5.1
09.2.8.1
09.3.9.1
09.3.8.1
09.2.0.5
09.2.9.1
09.2.9.3
09.3.5.1

Het kweken van rassen van éénmaal dragende aardbeien onder glas (CPO)
Het kweken van remonterende aardbeirassen (CPO)
Veredelings/fysiologisch onderzoek voor verhoging van de korrelopbrengst
van zomergerst (CPO)
Populatieveredeling voor het combineren van uniformiteit en groeikracht
bij Engels raaigras, Lolium perenne L. (CPO)
Methodenonderzoek voor de veredeling van diverse grassoorten (CPO)
Onderzoek over mannelijke steriliteit in kool in verband met het kweken
en de zaadteelt van hybriden (CPO)
Soortkruisingen bij Allium ten behoeve van de uie-veredeling (CPO)
Soortkruisingen in prei (CPO)
Het kweken van nieuwe appel en pererassen door kruisingen (CPO)
Veredelingsonderzoek bijboliris,gericht opforceerbaarheid en kleur (CPO)
Introductievanbotanische soorten enrassen van het geslacht Liliumen het
verrichten van soortkruisingen (CPO)
Veredelingsmethodieken bij lelie (CPO)
Onderzoek naar mogelijkheden tot verbreding van het sortiment jaarrondbloeiende Begonia (CPO)
Onderzoek over soortkruisingen bij Kalanchoë (CPO)
Methode voor instandhouding van bolgewassen (CPO)
Analyse en doorbreking van soortkruisingsbarrieres tussen Tulipa kaufmanniana en de cultuurtulp T. gesneriana (CPO)
Veredelingsonderzoek over soort- en geslachtskruisingen bij nerine (CPO)
Evaluatie en verbetering van nieuwe snijbloemen voor de teelt onder glas
(CPO)
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PROGRAMMA 29

Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen

Programmaleider

Dr. J.J. Hardon - CPO

Aanvangsjaar

1985

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Nederland heeft internationaal een belangrijke plaats in deplantenveredeling en dient
een passende bijdrage te leveren aan de instandhouding van de grondstof hiervoor: de
genetische variatie van cultuur-gewassen en wilde verwante soorten. In Europa zijn de
meeste traditionele rassen vervangen door nieuwe rassen, ontwikkeld door de plantenveredeling. Het grootste deelvan delandrassen isverloren gegaan. Dit procesheeft zich
uitgebreid tot de tropen en de subtropen waar zich vrijwel alle oorsprongsgebieden en
centra van nog bestaande diversiteit van onze 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 z.g. genenbanken, zowel in ons land als daarbuiten. Doelvan een genenbank ishet beheer van genetische variatie ineen 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 behoevevan het veredelingsonderzoek enbedrijfsleven na advisering, opbouw van strategische werkcollecties en beschikbaarstelling van genetisch
materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslag van informatie en genetisch materiaal en toegang
tot collecties en informatie van andere genenbanken.

Andere rel.
programma's
Projecten

08.1.0.1
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
08.4.0.1
05.1.7.2
07.1.0.1
07.2.0.1
07.3.0.1

Voorraadbeheer collecties (CPO)
Documentatie CPO collecties (CPO)
Ontwikkeling van informatiesystemen (CPO)
Methodenontwikkeling beheer genenbankcollecties (CPO/DGIS)
Beschikbaarstelling diverse informatiebronnen (CPO)
Nederlands-Duitse Beta genenbank (CPO/FAL)
Duits-Nederlandse Solanum genenbank Braunschweig (FAL/CPO)
Genepool koolgewassen (CPO)
Genepool Lactuca spp. (CPO)
Genenbankactiviteiten landbouwgewassen (CPO)
Genenbankactiviteiten tuinbouwgewassen (CPO)
Dienstverlening ontwikkelingshulp (CPO/diversen)
Genenbank en collecties tuinbouwgewassen (CPO)
Instandhouding CPO werkcollectie Solanum (CPO)
Instandhouding CPO werkcollectie Beta (CPO)
Instandhouding CPO werkcollecties Leguminosen en Cruciferen (CPO)
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PROGRAMMA 30

Gewasfysiologie e n produktkwaliteit: Onderzoek naar biotische en abiotische
beperkingen voor opbrengstvorming en produktkwaliteit

Programmaleider

Dr. S.C. van de Geijn - CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Aanleiding tot het programma is de toegenomen zorg voor de duurzaamheid van produktiesystemen enbescherming van het milieu. Dit maakt een aanpassing van de teelt
met betrekking tot bemesting en gewasbescherming in de landbouw noodzakelijk. De
plantaardige produktie, zowel in open als in beschermde teelten, zal in toenemende
mate geconfronteerd worden met groeibeperkende omstandigheden. Ten gevolge van
toegenomen overschotten in deEG zijn daarnaast afzetproblemen ontstaan voor akkerbouwprodukten. Daarom wordt gezocht naar versterking van de marktpositie via verhoging van de kwaliteit en naar nieuwe afzet in de industrie. De optimalisatie van de
uiteindelijke gewasopbrengst inbeperkende produktieomstandigheden, envan de kwaliteit van het produkt in relatie tot debeoogde markt isnu niet voldoende mogelijk vanwege de fragmentarische kennis van de effecten van dergelijke omstandigheden op
groeien produktvorming. Kwantitatieve gegevens over adaptatie (plasticiteit), compensatie en herstelprocessen op orgaan-, plant- en gewasniveau in verband met abiotische
enbiotische stress ontbreken vrijwel. Ten aanzien van nieuwe en kleine traditionele gewassen is een nauwkeurige inschatting van teeltpotenties, en van vorming en kwaliteitskenmerken van relevante inhoudsstoffen gewenst.
Doel van het programma is dan ook identificatie en kwantificering van de effecten van
groeibeperkende factoren opbinnen deplant en het gewas verlopende fysiologische processen ten behoeve van een doelgericht en doelmatig gebruik van teeltmaatregelen als
klimatisering, bemesting, gewasbescherming en rassenkeuze. Ontwikkeling van efficiënte teelt- en veredelingsstrategieën mede ten behoeve van agrificatie door middel
van analyse van gewaskarakteristieken en inhoudsstoffen die bepalend zijn voor de
produktie-omvang en produktkwaliteit.
Werkwijze: Onder gecontroleerde omstandigheden wordt zowel de afzonderlijke als de
gezamenlijke invloed gekwantificeerd van biotische en abiotische factoren op drogestofproduktie en -verdeling, orgaanvorming, opname en assimilatie van voedingsstoffen en
vorming van kwaliteitsbepalende inhoudsstoffen en weefsels. Ten behoeve van de relevantie van de onderzoeksresultaten voor dewisselende praktijkomstandigheden zullen
de lange- en korte-termijn effecten van fluctuaties van groeifactoren bestudeerd worden. Ten behoeve van de agrificatie worden op basis van zowel gewaskarakteristieken
als devorming van relevante inhoudsstoffen potenties en knelpunten vastgesteld bij de
produktie van grondstoffen voor de industrie.

Andere rel.
programma's
Projecten

1, 45, 50, 51, 56, 122, 134, ATI, AT2, AT8
a. Gewas- en wortelfysiologisch onderzoek bij kas- en substraatteelten
694
Effect van fluctuerende klimaatfactoren op de fotosynthese van kasgewassen (CABO)
733
Morfogenese en stofverdeling van kasgewassen in relatie tot het kasklimaat (CABO)
729
Onderzoek naar factoren enprocessen diedeproduktie en kwaliteit van witlof beïnvloeden (CABO)
621
Fysiologisch onderzoek met betrekking tot verminderde ventilatie in de
kasteelt (CABO)
775
Vruchtgroei van kasgewassen, met name tomaat, in relatie tot de vruchtwaterhuishouding (CABO)
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704

Invloed van beperkt nutriënten- enzuurstofaanbod opdegroei en ontwikkeling bij de teelt op voedingsoplossingen (CABO)

b. Gewas- en wortelfysiologisch onderzoek bij teelten in de vollegrond.
724
Analyse van factoren die het schieten van een aantal vollegrondsgroenten
bepalen (CABO)
740
Kwantificering van de energiekosten van onderhouds- en transportprocessen in veldgewassen (CABO)
657
Verband tussen groei en activiteit van wortels, bodemfactoren en gewasgroei in modelopstellingen (CABO)
782
Ontwikkeling van methoden en aanpassing en beheer van de onderzoeksuitrusting van het 'Wageningen Rhizolab' (CABO)
757
Gewasfysiologisch onderzoek naar de invloed van bodempathogenen en abiotische stressfactoren op de groei van aardappelen (CABO)
758
Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de sturing van de knolgrootteverdeling van aardappelen (CABO)
785
Aangepastheid en oogstzekerheid van de aardappelteelt in (sub-)tropische
gebieden (CABO)
627
Vermeerdering en bewaring van plantmateriaal van aardappelen en groeivermogen van pootaardappelen (CABO)
764
In-vitro en in-vivo knolinductie ten behoeve van snelle vermeerdering van
pootaardappelen (CABO)
790
Gebruiksmogelijkheden van chlorofylfluorescentie als detectiemethode
voor koudetolerantie bij maïs (CABO/CPO)
783
Invloed van atmosferische C0 2 -concentratie op groei, drogestofverdeling,
de relatie tussen spruit en wortel van gewassen (CABO/LUW)
737
Ontwikkeling, aanpassing en beheer van uitrusting voor fotosynthesemetingen ten behoeve van het onderzoek (CABOVLUW)
781
Plasticiteit van wortelstelsels in relatie tot biotische en abiotische stress
(CABO)
799
Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en kwaliteit van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van het
nutriëntenaanbod (CABO)
759
Gewasfysiologisch onderzoek naar de invloed van bodempathogenen en
abiotische stressfactoren opdegroei en produktie van suikerbieten (CABO/
LUW)
791
Fysiologische aspecten van kwaliteit en oogstzekerheid van haver (CABO/
LUW)
711
Ontwikkelingsfysiologie, opbrengstvorming en stikstofhuishouding van
winter- en zomergerst (CABO/IB)

c. Produktvorming, produktkwaliteit en agrificatie
777
De invloed van omgevingsfactoren op de gewasstructuur en de vorming en
samenstelling van het zaad bij karwij (CABO)
784
Oriënterend onderzoek naar de invloed van klimaat en bodem op de vorming van, en de gehalten aan anti-nutritionele factoren (ANF's) in peulvruchten (CABO)
726
Chemisch-fysiologisch onderzoek naar de olie-en eiwitvorming in koolzaad
(CABO)
700
Oriëntatie opde ontwikkelingen bij dekleine akkerbouwgewassen en op de
mogelijkheden voor nieuwe gewassen (CABO)
760
Fysiologie en gewassimulatie van hennep in relatie tot kwaliteits- en opbrengstverbetering. W.J.M. Meijer, H. van de Werf (CABO/LUW)
59

803

730

Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van nieuwe oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen (in voorbereiding) (CABO/CPO)
Studie naar de relatie tussen oogstbaarheid van stro en zaad van vezelvlas
en de relatie tussen de verhouting van het stro en de verwerkingskwaliteit
(CABO)
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PROGRAMMA 31

Biotisch en abiotisch stresstolerantieonderzoek gericht op verbetering van de
opbrengststabiliteit en produktie efficiëntie

Programmaleider

Dr. L. van Vloten-Doting - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Onderzoek is gericht op ontwikkeling van gewassen die zuiniger en geïntegreerd kunnen worden geteeld en toch een rendabel rendement leveren. Dat betekent genotypen
met naast resistentie tegen biotische stressfactoren ook tolerantie voor a-biotische
stress en met een efficiënt gebruik van voedingsstoffen. Het onderzoek richt zich met
name ophet 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 en het bestuderen van de groei van verschillende genotypen onder die omstandigheden. Bij warmteminnende vollegrondsgewassen richt het onderzoek zichopbestudering en verbetering van de groei in het voorjaar.

Andere rel.
programma's
Projecten

05.1.4.1
05.1.0.2
05.2.8.1
06.1.0.1
06.1.0.2
06.1.03
07.1.8.1
09.1.5.2
09.1.8.1

Veredeling van tomaat op geringer warmtebehoefte (CPO)
Isolatievan tomategenotypen met een lage energiebehoefte met behulp van
mutatieveredeling en de ontwikkeling van nieuwe toetsmethoden (CPO)
Veredelingsonderzoek naar een necrosevrije vorm van meeldauw resistentie (CPO)
Fysiologisch onderzoek naar de achtergronden van genetische variatie in
stresstolerantie, persistentie en stikstofbenutting bij grassen (CPO)
Gebruik van chlorofyl-fluorescentie voor snelle detectie van stresstolerantie in grassen en maïs (CPO)
Veredelingsonderzoek naar groei bij lage temperatuur bij maïs (CPO)
Droogtetolerantie in aardappel (CPO)
Veredelingsonderzoek aan chrysant gericht opproduktie en kwaliteit in de
winter (CPO)
Veredelingsonderzoek naar ent-onderstam-relaties bij kasrozen (CPO)
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PROGRAMMA 32

Plantenfysiologie e n produktkwaliteit: Regulatie van morfogenese, orgaangroei e n veroudering bij planten

Programmaleider

Dr.ir. H. Breteler - CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Kennis van de regulatie van morfogenetische processen is essentieel om 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. Nieuwe technieken zijn ontwikkeld op het gebied van moleculair-biologisch onderzoek en membraan-fysiologisch
onderzoek. Moleculair-biologisch onderzoek zalverricht worden omdeexpressie van genen die een rol spelen in de Organogenese, te bepalen. Membraan-fysiologisch onderzoek isintwee deelgebieden teverdelen:perceptie en transductie van signalen en transportfysiologie. De membranen ontvangen signalen van buiten. De perceptie en transductie van signalen heeft directe verbanden met de moleculaire biologie aangezien de
signalen van buiten de cel van invloed zijn op de regulatie van gen-activiteit. Bij transportfysiologie staat het transport van stoffen over membranen centraal. Het
membraan-fysiologisch onderzoek zal zich richten op de veranderingen die optreden in
de samenstelling en functie van de membranen tijdens de Organogenese. De bestaande
en te verwerven expertise zal gebruikt worden voor onderzoek gericht opde verbetering
van bloemaanleg, bloemuitgroei en -houdbaarheid alsmede op de aanleg van organen
inthans moeilijk te regeneren weefselkweekmateriaal, zoalswortelvorming bij houtige
gewassen.
Het doel van het onderzoek in 1991 is om meer inzicht te verwerven in de aangeduide
probleemgebieden. De voornemens zijn in grote lijnen als volgt:
- onderzoek naar het hormoonmetabolisme (transport, opname, omzetting, effecten) in
bloemknoppen, bloemen en stammen van houtige gewassen;
- moleculaire analyse van gebeurtenissen dievoorafgaan aan belangrijke morfogenetische processen zoals knopval, verwelking en wortelvorming;
- onderzoek naar het effect van stuurlicht op het openen en de houdbaarheid van snijbloemen;
- onderzoek naar de betekenis van membraanfysiologische processen voor produkteigenschappen als houdbaarheid en stevigheid.

Andere rel.
programma's
Projecten

58, ATI, AT7
a. Hormonale regulatie en celfysiologie
703
De rol van nitraat en organische verbindingen in de osmoregulatie bij de
groei en ontwikkeling van groentegewassen (CABO)
732
Kwantitatieve bepaling van calcium in plantaardige cellen. H.M. Dekhuijzen, A. Boekestein (CABO/TFDL)
735
Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van
sierteeltprodukten (CABO)
762
Groeiregulatie van de bloemknopopening (CABO)
765
De rol van het koolhydraatmetabolisme en van plantegroeistoffen bij de
bloemknopopening van de roos (CABO)
723
Oriënterend onderzoek naar het effect van lichtkwaliteit op groei en ontwikkeling van sierteeltgewassen (CABO)
697
Kiemrust en houdbaarheid van zaai-uien (CABO)
786
Moleculair-biologisch onderzoek naar de ethyleenhuishouding bij sierteelt-
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671
708

gewassen (CABO)
Enzymatische immunotoetsen voor planteregulatoren (CABO)
Cytokininebiosynthese in bolgewassen onder normale en lichtarme omstandigheden (CABO)

b. Moleculaire biologie en morfogenese
731
Biochemische aspecten van verschillen in beworteling van in-vitro gekweekt plantmateriaal (CABO/COWT)
768
Celbiologisch en moleculair-biologisch onderzoek naar wortelvorming; een
verkenning (CABO)
774
Het effect van droogte tijdens de zaadvullingsfase op de waterhuishouding
van Vicia faba (CABO)
752
Nitrosering van stikstofhoudende verbindingen in groenten (CABO/LUW)
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PROGRAMMA 33

Bodemecologische a s p e c t e n van g e w a s b e s c h e r m i n g

Programmaleider

Ir. PW.Th. Maas - IPO

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 het bodem-ecosysteem, verliezen de
chemische middelen hun effectiviteit doorversnelde biologische afbraak en resistentieontwikkeling 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 de vruchtwisseling te verruimen. Het
doel van het programma is om door methodologisch-strategisch onderzoek fundamenteel inzichtte verwerven in debodemecologische processen opgrondwaarvan een duurzame gewasbescherming tegen bodemgebonden gewasbelagers mogelijk wordt door een
gericht beheer van het bodem-ecosysteem. 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 zal 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 h u n 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.

Andere rel.
programma's
Projecten

1, 35, 39, 149, AT3, AT4, AT5
14-507
14-517
14-518
14-519
14-520
14-521
14-522
14-523
14-524
14-525
14-526
14-527

Overleving van Sclerotinia sclerotiorum in de bodem (IPO)
Verspreiding ziekten en plagen via dierlijke mest (IPO/CABO)
Ecologie en specificiteit van de overdracht van plantevirussen door
Olpidium-schimmels (IPO/PTG)
Ecologische samenhang Pythium-soorten en peen (IPO)
Biol. bestr. dmv microbieel verrijkte dierlijke mest (IPO)
Invloed gewassen op rustsporen Polymyxa betae en rol op epidemiologie van
rhizomanie in suikerbieten (IPO)
Epidemiologie enbiolog. bestr.vanbodemschimmelziekten in substraatsystemen
(IPO/PTG/PBN)
Epidemiologie van bodemschimmels in eb-vloed-syst. (IPO/PBN)
Fusarium-vaatziekte van anjer in natuurlijke en kunstmatige substraatteeltsystemen (IPO/PBN)
Oogstzekerheid en voetziekten bij erwt (IPO)
Een bodemreceptiviteitstoets voor Rhizoctonia solani (IPO)
Ecologie niet-pathogene Fusarium t.b.v. biol.bestr. pathogène Fusarium in
anjer en tomaat (IPO)
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PROGRAMMA 34

Fysiologische aspecten gewasbescherming

Programmaleider

Dr. J.H. Visser - IPO

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)deverandering in gewassen en vegetaties door gewasbelagers te onderkennen in oorsprong en gevolg. Voor de ontwikkeling van biorationele 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 dezeresistentie door speciale eigenschappen van gewasbelagers. Daarnaast
worden specifieke fysiologische stoffen bestudeerd zoals signaalstoffen, 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.

Andere rel.
programma's

41, 42, 126, 127, 148, AT3

Projecten

15-001
15-003
15-007
15-008
15-009
15-010
15-011

Geleide en geïntegreerde bestrijding van schadelijke vliegen en kevers in
groentegewassen in de vollegrond (IPO)
Aardvan waardplantresistentie t.b.v.het ontwikkelen vanresistente rassen
tegen zuigende plaaginsekten (IPO)
Waarneming van signaalstoffen door insekten (IPO)
vVerking van mevalonaat-metabolieten op neurosecretie
en hormonen-balans in bladluizen (IPO/TNO)
Fysiologische rolvan toxinen in interactie micro-organismen en nematoden
(IPO)
Chemisch onderzoek sexferomonen en andere signaalstoffen van insekten
(IPO)
Fysiologische achtergronden van interactie Bremia lactucae en sla (IPO)
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PROGRAMMA 35

Kwantitatieve ecologie t.b.v. gewasbescherming

Programmaleider

Dr. ir. C.J.H. Booij - IPO

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 essentieelvooreen minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen met behoud van effectiviteit.
Het doel van het programma is inzicht te krijgen in de populatiedynamica van ziekten,
plagen en antagonisten op gewassen agrosysteemniveau en modellen te ontwikkelen
t.b.v. geïntegreerde bestrijdingssystemen.
In 1991 zal veel prioriteit worden gegeven aan onderzoek naar geïntegreerde bestrijdingssystemen voor plagen en ziekten in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt.
Om tot oplossingen te komen voor aardappelmoeheid wordt veel aandacht besteed aan
bemonsteringssystemen en populatiedynamica van aardappelcysteaaltje en bestrijdingsscenario's. Daarnaast wordt gewerkt aan geleide en geïntegreerde bestrijding van
insektenplagen in prei en kool en aan de epidemiologie van ziekten in graan in relatie
tot teeltsystemen. Tenslotte wordt een project opgestart om het effect van verschillende
teeltsystemen op de populatie ecologie van nuttige organismen in de akkerbouw te
bestuderen.

Andere rel.
programma's
Projecten

33, 36, 39, 43, 38, 93, AT3
17-503
17-506
17-507
17-508
17-510
17-5xx

Geïntegreerde bestrijding van insekten in kool en prei (IPO)
Interactie tussen aardappelcystenaaltjes i.r.t. resistente rassen (IPO)
Bemonstering en populatiedynamica van aardappelcysteaaltje (IPO)
Geleide bestrijding en epidemiologie van ziekten in graan (IPO)
Biologische bestrijding van perebladvlo door predatoren (IPO)
Populatieecologie van loopkevers in akkerbouwsystemen (IPO)
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PROGRAMMA 36

Biologische bestrijding van plagen

Programmaleider

Dr. ir. A.K. Minks - IPO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Biologische bestrijding is, oplangere termijn gezien, de meest duurzame methode van
gewasbescherming vooral vanwege de zeer selectieve werking en het nagenoeg ontbreken van schadelijke neveneffecten. Biologische bestrijding past daarom uitstekend
in het 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 is om 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 onderzoek-object blijven. In 1991 zal eveneens debiologische bestrijding in de
sierteelt onder glas meer aandacht krijgen, met name spintmijten en mineervliegen.
Bij het onderzoek met insekten-pathogenen zal het verkrijgen van ervaring met deze
methode worden voortgezet aan schadelijke insekten in graslanden, in de boomteelt en
wellicht in de champignonteelt. Bij het onderzoek van biologische bestrijding van
nematoden wordt gestreefd naar uitbreiding om meer natuurlijke vijanden van de nematoden in de studie te kunnen betrekken. Vanaf eind 1990 zal tenslotte het onderzoek
aangaande de mogelijkheden van lokstoffen zoals sexferomonen in de insektenbestrijding van start gaan.

Andere rel.
programma's
Projecten

33, 34, 35, 39, 133, 148, AT3
17-002
17-004
17-005
17-006
17-009
17-012
17-014
17-015
17-0xx
17-0xx
17-0xx

Geïntegreerde plaagbestr. kasgroenteteelt (IPO/PTG)
Ondersteun, onderz. registr. biol. bestr. midd. (IPO)
Biol. bestr. emelten met Bacillus thuringiensis (IPO)
Biol. bestr. bodeminsekten entomofage nematoden (IPO)
Biol.bestr. Californische trips kasteelten (IPO/PTG)
Biologie en bestr. insekten in grasland (IPO)
Biologische bestr. nematoden(IPO)
Biologische bestr. trips met roofwantsen (IPO/UvA/PTG)
Biol. bestr. plagen in sierteelt (IPO)
Toepassing sexferomonenschadelijke insekten (IPO)
Onderz. Xanthomonas bacteriën entomof. nematoden (IPO)
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PROGRAMMA 37

Onkruidoecologie e n -beheersing: Onkruidoecologisch e n herbicidenonderzoek ten behoeve van geïntegreerde onkruidbeheersing

Programmaleider

Dr. ir. M. Hoogerkamp - CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De van oudsher niet-chemische en zeer arbeidsintensieve onkruidbeheersing in landen tuinbouwgewassen en in civieltechnisch en openbaar groen is de laatste decennia
bijna geheel vervangen door chemische onkruidbeheersing. De zeer intensieve toepassing van herbiciden heeft naast landbouwkundige voordelen ook zodanig 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.
In diverse beleidsnota's (Structuurnota Landbouw, Milieubeleidsplan en ookin het concept Meerjarenplan Gewasbescherming) is dat als een prioritaire beleidsdoelstelling
voor de komende jaren aangemerkt.
Voor de gangbare geïntegreerde land- en tuinbouw dient dit te resulteren in een geringere afhankelijkheid van herbiciden, een reductie van het herbicidenvolume, het gebruik van middelen met relatief weinig ongewenste neveneffecten en een beperkte
emissie voor de komende decennia het best haalbare. Voor de ecologische land- en tuinbouw en veelal ookvoor het beheer van civieltechnisch en urbaan groen zijn onkruidbeheersingssystemen zonder ofmet een beperkt gebruik van chemische middelen respectievelijk noodzakelijk en gewenst.
Terugdringing c.q. uitschakeling van het pesticidengebruik is in principe op allerlei
manieren mogelijk. De ervaring en het onderzoek leren echter dat dit vooral bij de
bestrijding van onkruid veleproblemen met zich meebrengt; desalniettemin biedt deze
sector van degewasbescherming duidelijke mogelijkheden om dechemische bestrijding
te reduceren. Meer kennis omtrent de ecologie, de populatiedynamiek en de groeiwijze
van onkruiden, de interactie tussen onkruid en gewas, de opname, het transport, de detoxificatie en de werkingswijze van herbiciden, alternatieve bestrijdingsmethoden en
de mogelijkheden van integratie van deonkruidbeheersing in geïntegreerde teeltsystemen is daartoe nodig.De omvang van het onkruidkundig onderzoek is,gezien het noodzakelijke onderzoek omtot de gewenste veranderingen te komen, en vergeleken met die
van het overige echter zeer beperkt. Naast uitbreiding is daarom een sterke prioriteitstelling noodzakelijk. Hierbij worden de volgende onderzoeksrichtingen gevolgd:
- Minimalisering van het herbicidengebruik: in hetbijzonder optimalisatie van de werking van herbiciden in planten;
- 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
Projekten

36, 43, 48, AT3, AT4
a. Onkruidoecologie en geïntegreerde
onkruidbeheersing
727
Een risico-analyse voor de verspreiding van onkruiden en planteziekten
met dierlijke mest (CABO/PAGV)
728
Biologische bestrijding van akkerdistel (Cirsium arvense) met de roestschimmel Puccinia punctiformis (CABO)
770
Herinzaai en doorzaai van grasland; criteria en effecten (CABO)
769
Kwantificeren van gewas/onkruid-interactieten behoevevan geïntegreerde
landbouw (CABO/LUW)
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719
776

Geïntegreerde onkruidbeheersing in akkerbouwgewassen onder praktijkomstandigheden (CABO)
Selectieve onkruidbestrijding met pathogène schimmels ten behoeve van
geïntegreerde landbouw (CABO)

b. Opname en werking van herbiciden
773
Werking van herbiciden in relatie tot groei en ontwikkeling van de plant
(CABO)
645
Onderzoek over de resistentie van onkruiden tegen herbiciden die de fotosynthese remmen (CABO)
744
Ontwikkeling van methoden voorfluorescentiemetingen aan intacte bladeren (CABO)
665
De invloed van toevoegingen op de penetratie van herbiciden in planten
(CABO)
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PROGRAMMA 38

Detectiemethoden gewasbescherming

Programmaleider

Dr. ir. H. Huttinga - IPO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Ook met betrekking tot de gewasbescherming geldt dat het beter is te voorkomen dan
te genezen. Daarom moeten nieuwe teelten zoveel mogelijk worden begonnen met gezond zaai-ofplantgoed in schone substraten. Gevoelige en betrouwbare detectiemethoden (1)die opgrote schaal routinematig kunnen worden toegepast door keurings- en bemonsteringsdiensten en het bedrijfsleven, vormen een belangrijk hulpmiddel om dit
doeltebereiken. Goededetectiemethoden 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, waarin meebegrepen de resistentieveredeling. Het doel van het programma is in de behoefte aan detectiemethoden binnen de drie bovengenoemde toepassingsgebieden te voorzien. In de planperiode zullen 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.

Andere rel.
programma's
Projecten

33, 36, 39, 132, 149, W019, AT3
16-002
16-004
16-005
16-012
16-018
16-019
16-020
16-022
16-023
16-024
16-025

Serologie van plantepathogene virussen (IPO)
Biofysische karakterisering en detectie van plantevirussen en -viroïden
(IPO)
Serologie van plantepathogene bacteriën en schimmels
Bacterieziekten en bewaarrot van aardappel (IPO)
Inductie van PLRV-resistentie door moleculaire veredeling (IPO)
Methodieken voor het aantonen van Erwinia spp. (IPO)
Methodieken voor het aantonen van Xanthomonas spp. (IPO)
Onderzoek naar virussen van bloemisterijgewassen (IPO/NAKS)
Karakterisering en detectie van virussen van Allium spp. (IPO)
Elektronenmicroscopisch onderzoek t.b.v. gewasbescherming (IPO)
Detectiemethoden voor Phytophthora fragariae (IPO)
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PROGRAMMA 39

Ecologische aspecten gewasbescherming

Programmaleider

Dr. N.J. Fokkema - IPO

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 doelisomdoor analyse van deecologievan plaagorganismen en hun natuurlijke
biotische sterftefactoren de basis te 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
omdoorintroductievan antagonisten inhet gewas,opgewasrestenofophet geoogste
product de aantasting en vooral de vermenigvuldiging van het pathogeen te reduceren. Accent op Botrytis en Sclerotinia spp. in groente- en sierteeltgewassen.
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 populatiedynamica van vectoren. Accent op aardappel- en vollegrondsgroentevirussen.

Andere rel.
programma's
Projecten

33, 35, 38, AT3, AT4
14-001
14-005
14-011
14-012
14-017
14-020
14-021
14-022
14-023

Virusziekten bij aardappel (IPO)
Virusziekten bij vollegrondsgroentegewassen (IPO)
Biol. component geïnt. bestr. in appelboomgaarden (IPO)
Eval. selectieve bestr.technieken in fruitteelt (IPO)
Waarnemen van bladluisvluchten en bepalen van de infectiedruk in verband met de epidemiologie van aardappelvirusziekten (IPO)
Biologie en bestrijding wollige karwijluis (IPO)
Interactie Botrytis spp.en saprofietische microorganismen in relatie tot reductie van infectie en inoculumproduktie (IPO)
Ecologie van infectie en ziekte-ontwikkeling veroorzaakt door Sclerotinia
sclerotiorum (IPO)
Debetekenis van courgettegeelmozaïekvirus voor deteelt van komkommerachtigen in Nederland enhet ontwikkelen van preventieve,en directe bestrijdingsmethoden (IPO/PTG)
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PROGRAMMA 41

Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen

Programmaleider

Dr. C.H. van Silfhout - IPO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

De ontwikkeling van resistente rassen vormt één van de belangrijkste alternatieven
om het overheidsstreven naar een vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te ondersteunen. In het 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.Kennist.a.v.dezevariatie en dedynamiek van veranderingen hierin, maken dat het veredelingsproces gerichter en effectiever kan worden bestudeerd en
toegepast. Tevenswordt in dit programma aandacht gegeven aan morfologische en anatomische studies van waard-parasiet relaties en aan componenten 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 een voldoende
bescherming geeft onder praktijkomstandigheden en opwelke wijze hierop het best geselecteerd kan worden.

Andere rel.
programma's
Projecten

34, 42, 126, 127, 131, 148, 149, AT7
15-501
15-502
15-504
15-505
15-514
15-515
15-516

Gele roest in tarwe (IPO)
Gele roest in gerst (IPO)
Resistentie aardappel tegen Phytophthora infestons (IPO)
Identificatiemethoden en epidemiologie van gangreen bij aardappel (IPO)
Resistentie van anjers tegen Fusarium oxysporum (IPO)
Resistentie van tarwe tegen gele roest (IPO)
Afweermechanismen in lelie en gladiool tegen aantasting door Fusarium
oxysporum (IPO)
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PROGRAMMA 42 : Resistentieveredelingsonderzoek: resistentieveredeling via genetische
manipulatie
Programmaleider

: Dr. W.J. Stiekema - CPO

Aanvangsjaar

: 1990

Eindjaar

: 1995

Doel en inhoud

: Via kruisingsveredeling kunnen, vanuit wilde verwanten, resistenties naar gewassen
worden overgedragen. Door kruisingsbarrières is het repertoire van beschikbare
resistentiegenen beperkt. Door de mogelijkheden van genetische modificatie omvat dat
repertoire nu alle genetische informatie van levende organismen. Genen uit virussen,
bacteriën, schimmels,niet-verwante planten, dieren en mensen kunnen naar gewassen
worden overgedragen. De mogelijkheden om resistenties in gewassen te introduceren
zijn hierdoor sterk uitgebreid b.v.virale genen t.b.v.virusresistentie in gewassen bacteriële genen t.b.v. insecten resistentie.

Andere rel.
programma's

: 126, 127, 148, 149, AT7

Projecten

: 01.1.9.4
01.2.9.7
01.2.9.8
01.2.0.1

Isolatieen karakterisatievan eenresistentie-gentegen het bietecysteaaltje (BCA) bij de suikerbiet (CPO)
Resistentie tegen plaaginsecten bijtomaat doorintroductie van toxine genen van Bacillus thuringiensis (CPO)
Bescherming van Solanaceae tegen phytopathogene micro-organismen
door introductie van synthetische thionine genen (CPO)
Inbrengen van genen coderendvoor anti-bacteriëleeiwitten bijwilgter bescherming tegen watermerkziekte (CPO)
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PROGRAMMA 43

Technische e n arbeidskundige aspecten van de gewasbescherming

Programmaleider

Dr. Ir. V.J.M. Koch - IMAG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het geven van richting en inhoud aan de wens om te komen tot een economisch verantwoorde, mens- en milieuvriendelijke gewasbescherming. Het programma beoogt het
verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe toedieningstechnieken voor
gewasbeschermingsmiddelen. Tevens 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.
- Ontwikkeling van spuitapparatuur op basis van een 'closed loop-system'..
Bedrijfshygïène voor werktuigen en gebouwen in de landbouw
- Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inzetten van apparatuur voor het opvangen en verwerken van restanten spuitvloeistof opbedrijven ofgroepen van bedrijven.
- Het doen van simulatieproeven om deinvloed van grondbewerkingswerktuigen op de
verspreiding van cysten, bacteriën en schimmels te bepalen.
Blootstelling aan
gewasbeschermingsmiddelen
- Het op basis van onderzoek vaststellen van factoren, handelingen en momenten die
als eerste in aanmerking komen voor verder onderzoek dat moet leiden tot het elimineren van onnodige risico'svoor degene die degewasbescherming uitvoert. De effectiviteit van te nemen maatregelen, zoals het dragen van maskers en het gebruik van
filters in trekkercabines, zal op werkzaamheid en duurzaamheid worden getest.

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 100, 101, 107, 134, 135, AT3, AT5
12.1.01
14.2.52
20.1.07

Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken (IMAG)
Bedrijfshygiëne voor werktuigen en gebouwen in de landbouw. (IMAG)
Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. (IMAG)
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PROGRAMMA 44 : Bemesting e n nutriëntendynamiek

Programmaleider

Dr.ir. J.J. Neeteson - IB

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Naar verwachting zullen in het kader van de milieuwetgeving beperkingen aan het gebruik van meststoffen in de Nederlandse landbouw worden opgelegd. Doel van deze beperkende maatregelen is vooral de vervluchtiging van ammoniak en uit- en afspoeling
van nitraat en fosfaat te verminderen. Het landbouwkundig onderzoek zal op deze ontwikkelingen dienen in te spelen om in de toekomst een hoog-produktieve landbouw
mogelijk te maken, die 'milieuvriendelijk' produceert. Doelvan debemesting van landbouwgewassen is het aanbod van nutriënten in ruimte (plaats in het profiel) en tijd zoveel mogelijk af te stemmen op de gewasbehoefte. Bij het aanbod van nutriënten dient
zowel rekening te worden gehouden met de nutriënten uit de kunstmest als met de
nutriënten die vrijkomen door omzetting (mineralisatie) van organische materialen en
het oplossen van mineralen in debodem. Voorde wetenschappelijke onderbouwing van
een 'milieuvriendelijke' adviesbasis voor de bemesting van vollegrondsteelten, is kennis nodig omtrent het gedrag van stoffen in debodem, de verdeling en het functioneren
van wortelstelsels en bodemorganismen, en de nutriëntenbehoeften van gewassen.
Daarbij dient onder meer aandacht te worden besteed aan de invloed van de wijze en
het tijdstip van toedienen van kunstmest en organische materialen (dierlijke mest,
gewasresiduen)ophet gedragvan stoffen in debodem,en opdeinvloed van bodemeigenschappen en omgevingsfactoren op de genoemde processen. Deze kennis moet worden
geïntegreerd insimulatiemodellen voor debeschrijving van bodem/gewas-ecosystemen,
die kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen en wetenschappelijk onderbouwen
van 'milieu vriendelijke' bemestingsadviezen en het kwantificeren van de milieueffecten van verschillende bemestingsstrategieën.

Andere rel.
programma's

1, 4, 30, 46, 48, 50, 53, 114, 151,VZ5, AT4, AT8

Projecten

104
183
268
326
346
350
364
368

389
399
407
409

Factoren die in het gematigd klimaat van West-Europa de opbrengsten
van akkerbouwgewassen bepalen (IB)
Verloop van de kalitoestand op bouwland (IB)
Veranderingen in de fosfaattoestand van bouwland op lange termijn (IB)
Contacten met de tuinbouwvoorlichtingsdienst m.b.t. bodem- en bemestingsaangelegenheden (IB)
Vergelijkend bodemvruchtbaarheidsonderzoek bij gangbaar en alternatief geleide bedrijfsvoering (IB)
Vaststelling van optimale stikstofbemesting van groenteteeltgewassen in
de vollegrond (IB)
De betekenis van de fosfaattoestand van de onder de zode gelegen bodemlagen voor de fosfaatvoorziening van grasland (IB)
Beoordeling van de toepassingsmogelijkheden van meststoffen en afvalstoffen ter regulering van de handel hierin en het gebruik ervan in landen tuinbouw (Meststoffenbesluit) (IB)
Betere aanslag van grote laanbomen in stedelijk groen door teelt in containers gedurende een halfjaar voor het uitplanten (IB)
Invloed van heterogene verdelingvan geïnjecteerde drijfmest opde fosfaatvoorziening van grasland (IB)
Opdrachten voor kortlopend onderzoek betreffende (bemesting met) anorganische en organische mest- en afvalstoffen (IB)
Maatregelen ter beperking van nitraatuitspoeling in waterwingebieden (IB)
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440
441
451
453
454
455
456
457
317
340
359
373
377
378
388
413
427
442
443
450
483

Mogelijkheden ter beperking van uitspoelingsverliezen van nutriënten bij
gebruik van dierlijke mest (IB)
Invloed van grondbewerking opreactie van akkerbouwgewassen op kunstmest-stikstof en produkten van verwerkte drijfmest (IB)
Ontsluiting technisch- en monsterarchief ten behoeve van de CaCl 2 -methode voor bemestingsadvisering (IB)
Werking van stikstof uit kunstmest en dunne rundermest op gemaaid
grasland (IB)
Hulp aan derden bijhet opstellen van bemestingsadviezen en het opzetten
van bemestingsproeven (IB)
Technische commissie grondonderzoek bemestingsadvisering in de glastuinbouw (IB)
Optimalisatie van de stikstofbemesting bij suikerbieten (IB)
Instandhouding van enkele waardevolle veeljarige proefvelden (IB)
Toepassing van de simulatietechniek bij de bestudering van fysische, chemische en biologische processen in de grond (IB)
Werkzaamheden t.b.v. verbetering en vernieuwing van methoden in gebruik bij het wortelonderzoek (IB)
Kwantitatieve verklaring van de gewasreactie opN-bemesting, gebaseerd
op de verdeling van wortels, stikstof en vocht in de grond (IB)
Balans van nutriënten opzware metalen bij solitaire bomen op grond verrijkt met zuiveringsslibcompost (IB)
Optimalisering van de stiksofbemesting van akkerbouwgewassen (IB)
Simulatie van destikstofhuishoudingvan degrond i.v.m.deefficiëntie van
het stikstofgebruik en de milieuverontreiniging (IB)
Kwantificering van stikstofstromen op intensief beweid grasland (IB)
Overzicht kwantitatieve bewortelingsgegevens IB en Stiboka
(Goedewaagenreeks) (IB)
Verandering van de chemische samenstelling van mest en van met salpeterzuur behandelde mest bij veroudering (IB)
Simulatie van de stikstofhuishouding van de grond en de stikstofopname
en droge-stofproduktie van al dan niet beweid grasland (IB)
Onderzoek n a a r het mineraliseren van organische stof uit dierlijke mest
en daarvan afgeleide produkten (IB)
Modelmatig onderzoek naar optimale beheersing van nutriëntenstromen
in de vollegrondsgroenteteelt (IB)
Vergelijkende analyse van het functioneren van bodemecosystemen bij
een vorm van 'gangbare' en 'geïntegreerde' akkerbouw: bewortelingsonderzoek (IB)
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PROGRAMMA 45

Substraatteelt & Fertigatie

Programmaleider

Prof. dr. ir. P.A.C. Raats - IB

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Naast devervanging van grond door andere substraten doet zicheen ontwikkeling voor
in detuinbouw in derichting 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 bij een verminderde 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 de ontwikkelingsstadia van deze gewassen en de klimatologische omstandigheden. Dekennis die wordt gegenereerd binnen dit programma kan
bijdragen aan de ontwikkeling van teeltsystemen, waarbij een optimale opbrengst en
gewaskwaliteit wordt bereikt bij een minimale beïnvloeding van het milieu.

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 44, AT4, AT5, AT8
371
395
400
402
406
411
417
477

Fysische aspecten van de ontsmetting van gronden met stoom (IB)
Fertigatie in de fruitteelt (IB)
Wortelporositeit en interne aëratiemogelijkheden van wortels in verband
met substraatteelt en tijdelijke anaërobie (IB)
Regeling van het nutriëntenaanbod aan planten in kunstmatige substraten (IB)
Dynamiek van wortelgroei en opname van voedingsstoffen door tuinbouwgewassen bij de teelt op substraat of voedingsfilm (IB)
Invloed van de chemische vorm van nutriënten in het wortelmilieu op de
opname door het gewas (IB)
Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met een eb/vloedfertigatiesysteem (IB)
Identification of physical and physico-chemical properties of a new
cellulose-acetate substrate for horticulture, in relation to potential applications (IB)
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PROGRAMMA 46

Grasland e n voedergewassen: Onderzoek naar verbetering van stikstofbenutting en kwaliteit van grassen e n voedergewassen

Programmaleider

Ir. H.G. van der Meer - CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Aanleiding tot het programma is(1)de slechte benutting en grote verliezen van stikstof
op intensieve weidebedrijven en (2)tekortkomingen in de kwaliteit van vers en geconserveerd gras die sterk bijdragen aan de slechte stikstofbenutting en bovendien aan de
te grote aanvoer van mineralen via krachtvoer. Beide punten dienen in samenhang
onderzocht te worden omdat verschillende oplossingen elkaar kunnen versterken of
tegenwerken. Het onderzoek gericht op voederkwaliteit van gras is recent overgegaan
naar programma 124 ('Voederkwaliteit van gras') dat in samenwerking met o.a. IVVO
en IMAG wordt uitgevoerd.
Doel van programma 46 is het identificeren en kwantificeren van mogelijkheden tot
efficiënter gebruik van gras en stikstof opweidebedrijven en daardoor bijdragen aan de
ontwikkeling van economisch levensvatbare produktiesystemen met aanvaardbare
stikstofverliezen. Aan het bereiken van dit doel wordt op verschillende manieren gewerkt:
- Fysiologisch en chemisch onderzoek naar eigenschappen van gras die de stikstofbenutting en voederkwaliteit bepalen;
- Experimenteel en modelmatig onderzoek ter kwantificering van de stikstofbenutting
en -verliezen in verschillende systemen van ruwvoederproduktie en -benutting.
In 1991 wordt aan bovengenoemde aspecten gewerkt middels de hieronder genoemde
projecten.

Andere rel.
programma's

44, 48, 124, 151,VZ1, VZ4, VZ5

Projecten

623

750
685
754
701
xxx

Kwantificering van de bijdrage van vlinderbloemige gewassen aan de
ruwvoeder- en stikstofvoorziening van alternatieve landbouwbedrijven
(CABO)
Gewasfysiologisch onderzoek naar oorzaken van achteruitgang van de
zodekwaliteit van nieuw ingezaaid Engels raaigras (CABO)
Optimaal gebruik van dierlijke mest op grasland in relatie tot stikstofbenutting, graskwaliteit en milieu (CABO)
Stikstofopname en -benutting door snijmaïs en gras (CABO)
De fysiologische basis van verschillen in de efficiëntie van stikstofbenutting tussen rassen van Engels raaigras (Lolium perenne L.) (CABO)
Optimalisering ruwvoerproduktie en het gebruik van mest in relatie tot
milieueisen (CABO)
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PROGRAMMA 47

Ontwikkeling van een integraal teelt- en managementsysteem voor graslande n ruwvoerproduktie

Programmaleider:

Ir. U.D. Perdok en ing. A.H. Bosma - IMAG

Aanvangsjaar :

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud :

Het ontwikkelen van een integraal teelt- en managementsysteem waarmee het mogelijk isdegraslandproduktie te optimaliseren, zowelbedrijfseconomisch (verlagen inputkosten en verbeteren opbrengst en kwaliteit) als opbasis van milieufactoren (betere benutting meststoffen en vocht).
In dit programma wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een Management
Informatie Systeem voor grasland en aan de procesmodules grasgroei, vochthuishouding, bemesting, berijding en voederwinning. Er wordt zowel modelmatig als experimenteel onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek is ingedeeld in een drietal modules:
1. ontwikkelen en toetsen van sensoren
- voor het vastleggen van voor de groei relevante klimaatfactoren;
- voor de bepaling van opbrengst, groei en kwaliteit van het gewas;
- voor de bepaling van de vocht- en nutriëntentoestand van de grond;
2. ontwikkelen van een managementsysteem
- voor het vastleggen en interpreteren van diverse gegevens;
- voor het maken van overzichten van de produktie en het graslandgebruik;
- voor de planning van de grasgroei en het graslandgebruik;
3. ontwikkelen van nieuwe technieken voor graslandverzorging en voerwinning
- om de effecten van bodemverdichting en berijding te verminderen;
- om de vochtvoorziening te optimaliseren (sturing en verdeeltechniek);
- om de nutriëntentoediening te optimaliseren (betere afstemming van verstrekkingstijdstip en dosering op de behoefte van het gewas);
- om de voerkwaliteit te verbeteren (nieuwe oogsttechnieken waarbij de verliezen worden geminimaliseerd).

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 46, 104, 107, VZ5
10.4.70
Berijding grasland (IMAG)
16.4.61
Optimalisering graslandproduktie. (IMAG)
46.1.02.01 Ontwikkeling van sensoren voor open teelten. (IMAG)
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PROGRAMMA 48

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

Programmaleider

Dr.ir. J.H.J. Spiertz/dr. P. Vereijken - CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Agro-ecologie is de studie van ecosystemen met een agrarische functie. Aangezien de
landelijke gebieden niet alleen ten dienste staan van de belangen van de landbouw
(werkgelegenheid, inkomen)maar ookvan algemene belangen (voedsel,milieu, n a t u u r
en landschap), dient agro-ecologie bij te dragen aan landbouw met een verbrede
doelstelling. Dit impliceert de ontwikkeling, toetsing en introductie van geïntegreerde
teelt- en bedrijfssystemen, hetgeen met dit programma wordt beoogd. Vanwege de na^
druk op agro-ecologisch evenwichtige inrichting en beheer van de landelijke gebieden,
omvat het programma projecten uit meerdere sectoren.
Doelen en voornemens in 1991:
1. Voederbouw, melkveehouderij en milieu.
- In samenwerking met PR en CLM wordt voor zandgrond een bedrijfssysteem ontwikkeld en getoetst dat voldoet aan stringente milieunormen, met name ten aanzien van N-emissies. Het CABO-onderzoek richt zich vooral op de plantaardige
produktie.
- In samenwerking met LEI wordt berekend wat de milieukundige en economische
effecten zijn van emissiebeperkende maatregelen opbedrijfs- en regionaal niveau.
Dit ondersteunt de introductie van geïntegreerde melkveehouderij, te beginnen in
de zandgebieden van de provincie Gelderland.
- Voor diverse teeltsystemen van ruwvoedergewassen, mestaanwendingsmethoden
en dierlijke produktiesystemen, worden optimale verhoudingen berekend, ter
ondersteuning van een beleid gericht op geïntegreerde melkveehouderij.
2. Geïntegreerde plantaardige produktiesystemen.
- Ter ondersteuning van de introductie van geïntegreerde akkerbouw in een vijftal
regio'sworden met behulp van Interactieve DoelProgrammering bedrijfssystemen
geoptimaliseerd ten aanzien van (somsconflicterende) regionale doelstellingen, te
beginnen opde Noordoostelijke zand- en dalgronden. Er wordt samengewerkt met
PAGV en LEI.
- Naarmate de agrarische produktie stijgt en de winstgevendheid van de bedrijven
afneemt, wordt het interessanter ecologische landbouw te toetsen op zijn haalbaarheid voor de agrarische sectoren. Bovendien kan ecologische landbouw zijn
nut hebben in kwetsbare gebieden zoals grondwaterbeschermingszones en bufferzones rond natuurgebieden. Er zal een innovatieproject starten rond tien akkerbouw- en gemengde bedrijven in Flevoland met de volgende doelen: volledige
substitutie van pesticiden en N- en P-kunstmest, evenwichtige P- en K-balansen,
N0 3 -emissie onder de EG-richtlijn voor drinkwater, passende bijdrage aan de
ecologische infrastructuur van het gebied en minstens een paritair arbeidsinkomen op basis van premieprijzen voor gecertificeerde produkten.

Andere rel.
programma's

37, 46, 50, VZ6, AT4

Projecten

a. Geïntegreerde plantaardige
654
796

produktiesystemen

Invloed van drijfmest en kunstmest, met en zonder nitrificatieremmer, op
veldgewassen, bodem en milieu (CABO)
Ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen, toetsen en optimaliseren
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795
747
804
755

van geïntegreerde plantaardige produktiesystemen (CABO/LUW)
Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw: optimale bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief. (CABO)
Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde plantaardige produktiesystemen (CABO)
Toetsing van ecologische akkerbouw- en gemengd bedrijfsmodellen aan
landbouwkundige en milieukundige criteria (CABO)
Systeemanalytisch onderzoek naar de mogelijkheden voor geïntegreerde
teelt van aardappelen (CABO)

b. Rundveehouderij
713
779
780
748
761

en milieu: stikstofbenutting en - verliezen in ruwvoeder'systemen

Modelmatige analyse van systemen van ruwvoederproduktie en -benutting
vanuit de doelstellingen van geïntegreerde landbouw (CABO)
De ontwikkeling van een melkveebedrijf op zandgrond bij stringente
milieunormen (CABO/CLM/PR)
De ontwikkeling van scenario's voor het beperken van emissies van nutriënten uit de melkveehouderij in zandgebieden (CABO/LEI)
Optimalisering van ruwvoederproduktie en gebruik van dierlijke mest in
relatie tot milieu-eisen (CABO)
De invloed van de samenstelling van verschillende soorten dierlijke mest
opde omvang van de ammoniakvervluchtiging na aanwending op grasland
(CABO)
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PROGRAMMA 49

Plantenveredelingsonderzoek op populatieniveau

Programmaleider

Dr. P. Stam - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Ontwikkeling van modellen opbasis van evolutiebiologische en populatie- genetische
inzichten. Demodellen worden zowel analytisch alsmet behulp van computersimulatie
bestudeerd, en worden experimenteel getoetst. Doel hierbij is het optimaliseren van
veredelingsprocedures en selektiemethoden en het voorspellen van selektierespons.
Een zwaartepunt in dit programma is het gebruik van moleculaire merkergenen. Tot
het programma behoort 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. In dit programma wordt met name de integratie van biometrische en
moleculair-genetische methoden nagestreefd.
Doelen:
* Vorming en toetsing van theorie t.b.v. de optimalisering van selektiemethoden en
populatie-veredeling.
* Ontwikkeling van de expertise voor het gebruik van moleculaire merkergenen bij:
- de ontrafeling van complexe landbouwkundige kenmerken,
- indirekte selektie,
-de analyse van verwantschapsrelaties.
* Ontwikkeling en toetsing van nieuwe statistische methoden en technieken.

Andere rel.
programma's :
Projecten

04.1.6.1. Ontwikkeling van kwantitatieve methoden in het veredelingsonderzoek
(CPO)
04.1.7.1 Toepassing van gegeneraliseerde lineaire modellen in de plantenveredeling
(CPO)
04.1.9.1 Selektie met behulp van merkergenen (CPO/LUW)
04.1.0.1 Biometrische methoden voor vaststelling van koppeling tussen kwantitatieve kenmerken en merkergenen (CPO/LUW)
04.1.7.4 Efficiency van selektiemethoden bij zelfbevruchters (CPO/LUW)
04.1.9.2 Gebruik van RFLP's bij de veredeling van maïs (CPO)
04.1.8.1 Genotype-milieu interactie en multivariate Strategien (CPO)
04.1.8.2 Taxonomie cultuurgewassen (CPO)
04.1.0.2 Cultivar classificatie en -afstamming bij Tulp (CPO)
07.1.5.5 Efficiëntieverhoging van selectie bij aardappel (CPO)
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PROGRAMMA 50

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

Programmaleider

Dr.ir. H. van Keulen -CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Om te komen tot de ontwikkeling van produktiesystemen in de landbouw die zowel
agro-technisch als economisch duurzaam zijn, moet kennis uit een groot aantal verschillende disciplines opeen operationele manier bij elkaar gebracht worden. Systeemanalyse en simulatie, waarbinnen gewerkt wordt aan het ontwikkelen, verbeteren en
toepassen van kwantitatieve methoden en modellen isdaarvoor een bijuitstek 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, als hulpmiddel bij het ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen, in de plantenveredeling, en bij planning (scenario-ontwikkeling). Voor
ieder van dietoepassingen worden aan de modellen specifieke eisen gesteld, wat betreft
hun structuur, de mate van detaillering, en de grenzen van de te beschrijven systemen.
Binnen dit programma wordt gewerkt aan het ontwikkelen, verbeteren, toetsen, toepasbaar maken en toepassen van modellen op verschillende integratieniveaus, namelijk gewasniveau, bedrijfsniveau, ecosysteem en regio. Dit betreft zowel simulatiemodellen als teeltbegeleidingssystemen ('decision support systems') als modellen in de
sfeer van optimalisering, zoals lineaire programmering. Het doel van het programma
is te komen tot betere en op meer terreinen toepasbare modellen, die tot efficiënter
onderzoek kunnen leiden door het formuleren van meer gerichte vraagstellingen, tot
een betere beleidsadvisering opgrond van modelmatige verkenningen van toekomstige
mogelijkheden, en tot verdergaande ontwikkeling van de techniek van simulatie en
systeemanalyse voor toepassing binnen het landbouwkundig onderzoek.

Andere rel.
programma's

30, 48, 110, AT9

Projecten

a. Simulatie van gewasgroei en -produktie
709
751
788
789
712

Modeltheoretisch en experimenteel onderzoek naar de oorzaken van opbrengstvariabiliteit bij veldbonen en erwten (CABO)
Gewasfysiologisch en simulatie-onderzoek naar de produktiecomponenten,
het opbrengstniveau en de oogstzekerheid van koolzaad (CABO)
Wiskundige ondersteuning van simulatie en systeemanalyse (CABO/LUW)
Ontwikkeling, beheer en onderhoud van een database met weersgegevens
ten behoeve van simulatie (CABO)
Ontwikkeling, verbetering en toepassing van gewasgroeimodellen voor
onderzoek (CABO/LUW)

b. Gewas- en
763
798
787
793

teeltinformatie-systemen

Integratie van fysiologische modellen ten behoeve van optimalisering van de
kasteelt (CABO/LUW)
Integratie van gewasgroeisimulatie en informatiemodellen (CABO/LUW)
Modelontwikkeling voor adviessystemen ter ondersteuning van geïntegreerde onkruidbeheersing (CABO/LUW)
Ontwikkeling van gewasgroeimodellen voor teeltbegeleiding en opbrengstraming van akkerbouwgewassen (CABO/SC)
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c. Agro-ecologische en regionale analyse
710
Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de prognose van produktiviteit en opbrengstvariabiliteit van veldbonen en erwten in EG-landen (CABO)
801
734

Scenario's voor een veranderende akkerbouw bij klimaatswijzigingen
(CABO)
Impact van klimaatverandering opprimaire produktie van agrarische systemen in Europa (CABO/LUW)
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PROGRAMMA 52

Plantenveredelingsonderzoek naar kwaliteit e n voedingsveiligheid van akkeren tuinbouwprodukten

Programmaleider

Dr. L. van Vloten-Doting - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het kwaliteitsonderzoek richt zichopverhogingvan devoedingsveiligheid, verbetering
van de samenstelling en het gehalte van belangrijke eigenschappen en de verhoging
van de houdbaarheid. Schadelijke stoffen in de plant of plantendelen worden geëlimineerd en het gehalte aan belangrijke stoffen wordt verhoogd. Op basis van studies van
de genetische variatie van kwaliteitsfactoren worden veredelingsstrategiën en
toetsmethoden ontwikkeld voor produktverbetering zoals tarwe voor bak- en pastagebruik, gerst met brouwkwaliteit, beter verteerbare maïs, houdbaarheid van sierge-

Andere rel.
programma's
Projecten

05.1.0.1 Veredeling op laag nitraatgehalte bij sla (CPO)
07.1.5.6 Ontwikkeling van een HGRC-methode voor het bepalen van de C27-steroidalkaloid-samenstelling van Solanaceae en exploratie van wilde Solanumsoorten (CPO)
07.1.6.1 Ontwikkelingvan aardappelrassen diebijkoudebewaring geen reducerende
suikers vormen (CPO)
07.3.9.1 Relatie tussen inhoudsstoffen en resistentie tegen bodempathogenen bij
leguminosen (CPO)
06.1.0.4 Studie van de verteerbaarheid en verteringssnelheid van celwanden bij snijmaïs (CPO)
06.2.0.9 Opsporen en exploiteren van nieuwe genen/allelen voor bakkwaliteit tarwe
vCPO)
09.2.0.4 Veredelingsonderzoek naar componenten van houdbaarheid bij bolgewassen
(CPO)
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PROGRAMMA 53

Onderzoek naar identiteit, samenstelling en sensorische e i g e n s c h a p p e n van
voedingsmiddelen e n identiteit e n samenstelling van diervoeders.

Programmaleider

Dr. H. Herstel - RIKILT

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Kwaliteitsbeheersing en -verbetering zijn voor de afzet van agrarische produkten van
grootbelang. Daarom verricht het RIKILT sinds deoprichting onderzoek naar de kwaliteit van voedingsmiddelen en diervoeders in termen van identiteit, zuiverheid,
ingrediënten- en nutriëntensamenstelling, sensorische eigenschappen en voedings- en
voederwaarde.
In het kader van dit programma dienen met name genoemd te worden: onderzoek van
diervoeders ten behoeve van de Databank Veevoedertabel, onderzooek van tuinbouwprodukten naar de relatie tussen smaak en chemische samenstelling, onderzoek naar
de samenstelling van (nieuwe)akkerbouwprodukten in verband met nieuwe industriële
toepassingen, onderzoek naar de invloed van voedseldoorstraling op de kwaliteit van
het produkt, onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van anticarcinogene stoffen in het voedingspakket en het optreden van kanker in epidemiologische studies.
Vanwege de unieke microscopische onderzoek expertise van het RIKILT, worden diervoeder(grondstoffen) opverzoek van derden onderzocht opidentiteit, zuiverheid en aanwezigheid van schadelijke bestanddelen. Het proefbedrijf voedseldoorstraling biedt een
in Nederland unieke faciliteit voor onderzoek naar de mogelijke toepassingen van
doorstraling van voedingsmiddelen, -grondstoffen en ingrediënten.
Een speciale rol neemt het sensorisch onderzoek in. Voor het RIKILT ligt hierbij de
nadruk op methode-ontwikkelingen voor het leggen van relaties tussen fysisch/chemische produkteigenschappen, sensorisch waargenomen verschillen en consumentenwaarderingen.
In dit programma wordt samengewerkt met CIVO-TNO, diverse DLO-instituten,
proefstations, LUW, RIVM, bedrijfsleven en NRLO.
Voor het sensorisch onderzoek moeten worden genoemd de Werkgroep Sensorisch
onderzoek (Thuispaneloverleg) en de Contactcomissie Sensorisch Onderzoek van de
NRLO.

Andere rel.
programma's
Projecten

56, 78, 97, 98, ATI
404.0080 Sensorisch onderzoek van voedingsmiddelen door het thuispanel (RIKILT/
COVP/ATO/CBT)
404.0700 Ontwikkeling en verbetering van technologische processen met betrekking
tot de kwaliteit van doorstraalde voedingsmiddelen (RIKILT)
404.2100 Onderzoek naar de kwaliteit van diervoeders en grondstoffen (RIKILT)
404.3100 Onderzoek naar samenstelling en kwaliteit van oliën, vetten (melk) vette
produkten en oliezaden (RIKILT)
404.5121 Onderzoek naar het voorkomen van glucosinolaten in radijs (RIKILT/ATO/
PTG)
505.0040 Ontwikkeling van sensorische methoden van onderzoek voor diverse
landbouw- en visserijprodukten (RIKILT/COVP/ATO)
505.0047 Ontwikkeling van methoden van onderzoek voor de bepaling van de smaakidentiteit van paprika (RIKILT/ATO/CBT/CIVO)
505.0110 Ontwikkeling methoden van onderzoek voor anti-carcinogenen in voedingsmiddelen (RIKILT/LUW/RIVM)
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505.3000 Ontwikkeling en verbetering methoden van onderzoek voor oliën, (melk)vetten, vette produkten en oliezaden (RIKILT/NIZO)
505.3060 Ontwikkeling van methoden voor de bepaling van cannabinoïden in hennep
(RIKILT/CPO)
505.5030 Ontwikkeling objectieve meetmethodiek ter detectie en voorspelling van de
stevigheid en meligheid van appels (RIKITL/ATO/CBT)
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PROGRAMMA 54

Voedselveiligheid, voedingswaarde, microbiële besmetting, kwaliteit e n verteerbaarheid van verse en verwerkte plantaardige produkten

Programmaleider

Dr. W.M.F. Jongen - ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Zowel deoverheid alsdeconsument oefenen grote druk uit opland- entuinbouw en verwerkers omgezonde enveilige produkten meteenhoge kwaliteit teproduceren voorzowel mens alsdier. Ookuit milieuoverwegingen isefficiënter, beter verteerbaar voedsel
van groot belang. Hetonderzoek richt zich derhalve opdiverse aspecten die samenhangen met veiligheid en kwaliteit van verse en verwerkte produkten zoals microbiële
besmetting, aanwezigheid gezondheid of toxiciteit van inhoudsstoffen en chemische,
biochemische en fysische methoden om de kwaliteit te toetsen. Het onderzoek bestudeert derelatie tussen factoren alsteeltwijze, oogsttijdstip, bewaring, transport en verwerking endevoeder-envoedselveiligheid enkwaliteit. Ditimpliceert studies naar een
groot aantal primaire en secundaire plantestoffen zoals alkaloid glycosiden, nitraat,
protease-remmers, glucosinolaten, lectines,vitamine complexen endiverse natuurlijke
toxinen.
Toxicologisch onderzoek zal worden gedaan naar de werkingsmechanismen van deze
verbindingen. Daarnaast wordt de biosynthese en -regulatie bestudeerd in relatie tot
oogsttijdstip, bewaring enverwerking evenals deverdelingvandeze stoffen inhet plantprodukt. Instant detectie-methoden worden ontwikkeld omsnel microbiële besmetting
te kunnen detecteren. Technieken worden ontwikkeld om ongewenste micro-organismen te onderdrukken c.q. te doden waarbij de nadruk ligt ophet gebruik van milieuvriendelijke en biologische methoden.
Diverse fysische en biochemische/microbiologische verwerkingsmethoden worden ontwikkeld en getoetst om gewenste gehaltes zo hoog mogelijk te handhaven en ongewenste gehaltestereduceren. Deze methoden variëren van procesoptimalisatietechnieken voor blancheren en steriliseren via HTST, fysische scheidingen via o.a. ontbliezen
en enzymatische omzettingen via geïsoleerde en getransformeerde genen in microorganismen. Naast debovengenoemde inhoudsstoffen zalhetonderzoek zichrichten op
kwaliteit, stevigheid en verteerbaarheid van de verse of verwerkte plantaardige produkten. Celwandmodellen worden daartoe gemaakt en studies worden gericht op synthese en omzetting c.q.afbraak. Via fysisch, biochemisch en moleculair onderzoek zal
derelatie tussen C/Nverhouding, cytoplasma samenstelling, turgor, membranen encelwandstructuur worden geanalyseerd. Dit onderzoek zalresulteren in fysische en (bio-)
chemische parameters van verse c.q. vers geoogste produkten die de kwaliteit na verwerking voorspellen. Bovendien levert het onderzoek snelle analyse en toetsmethoden
m.b.v. onder andere gebruikmaking van immunochemische methoden.

Andere rel.
programma's
Projecten

52, 53,75,78, ATI
1.07.01
1.07.02
1.07.04
2.05.01
2.06.01
2.06.02
2.06.03
2.06.04
2.06.05
2.06.06

Kieming enkiemremmers bijbol-enknolgewassen tijdens bewaring (ATO)
Alternatieve kiemremmers (ATO)
Toepassing van carvon als kiemremmer (ATO)
Glycoalkaloiden in nachtschaden: biosynthese en regulatie
Bewaarpathognen bij de aardappel en geïntegreerde bestrijding (ATO)
Anti-microbiële, plant-eigen metabolieten (ATO)
Microbiologie van verse, versverwerkte en bewaarde groente (ATO)
Microbiologie van snijbloemen (ATO)
Vacuum bewaring (ATO)
Botrytisch onderzoek a a n rozen (ATO)
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3.01.01
7.01.05
7.01.14
7.01.15
7.01.20
7.01.21
7.01.22
7.01.23
7.01.27

De vit. C concentratie in voedselprodukten: een vergelijking van HPLC en
autoanalyser
Bepaling van kwaliteitsdefinities voor groenten (ATO)
Kwaliteitsdefinitie van snijbloemen en potplanten (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel voor snijbloemen (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel potplanten (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel aardappelen (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel (verse) champignons (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel hard fruit (ATO)
Visuele kwaliteitsaspecten van champignons (ATO)
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PROGRAMMA 55

Agrotechnologie en agribusiness

Programmaleider

Ir. D. Meijaard - LEI

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 deNederlandse landbouw voortgebrachte agrarische grondstoffen
binnen en buiten devoedingsmiddelensector en van de daarmee verbonden problemen
van oogst, bewaring, verwerking en transport, afvalstoffen, milieueffecten en werkgelegenheid.
Voornemens voor 1991zijn: Als vervolg op het agrificatieproject, dat algemeen oriënterend was, neemt het LEI deel aan de nationale onderzoekprogramma's voor hennep en
voor oliën en vetten. In dezeinterinstitutionele programma's ligt denadruk van de LEIbijdrage op de marktkundige aspecten van introductie van deze non-foodprodukten en
op de bedrijfseconomische haalbaarheid van de diverse toepassingsmogelijkheden ervan. Het laatste houdt met name een -tijdens het verloop van het project - gedurige
evaluatie van mogelijkheden voor kansrijke toepassingen in. De studie naar mogelijkheden van bioenergie, met name ter vervanging of ter aanvulling van dieselbrandstof
opbasis van koolzaadolie en eventueel, hoewel minder kansrijk, bioethanol, zal worden
gecontinueerd, onder meer opbasisvan nationale en internationale resultaten uit technisch onderzoek. Voorts zal in het kansrijke segment van agrificatie betreffende de
vezels,het onderzoek naar de afzetperspectieven van vlas(-delen) in vezelplaten voor de
bouw worden afgerond. De destijds in het kader van het agrificatieproject opgezette databank zal worden onderhouden, verder worden gevuld met gegevens en -waar nodig
-worden uitgebreid. Gestreefd zal worden om de databank in (technisch) DLO-verband
te vullen en uit te baten.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Voortzetting van de deelname aan nationale
hennep- en oliën en vetten-onderzoekprogramma's. Continuering van onderzoek op de
kansrijke hoofdgroepen vezels,oliën en vetten, koolhydraten en bioenergie met het doel
omtijdig in te kunnen spelen opperspectieven in de agrificatiesfeer door onderzoek ten
behoeve van bedrijfsleven en overheid. Het ligt in de bedoeling daarvoor telkens specifieke projecten gericht op bepaalde toepassingen te formuleren. Het gebruik van de
agrificatiedatabank zal zoveel mogelijk worden bevorderd.

Andere rel.
programma's
Projecten

86, 90, 91, AT2
720
720.1000
720
780

Database perspectieven (LEI)
Stuurgroep Agrificatie (LEI)
Perspectieven akkerbouwgewassen (LEI)
Hennep (LEI)
Oliën en vetten (LEI)
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PROGRAMMA 56

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

Programmaleider

Dr. W.M.J. van Gelder -ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De Nederlandse akkerbouw kampt met grote problemen als gevolg van overproduktie,
een te nauw bouwplan en bodemmoeheid. Een van de belangrijkste oplossingen wordt
het ontwikkelen van nieuwe produkten (voedsel- en niet-voedseltoepassingen) via verwerking van bestaande gewassen als granen, veldbonen en koolzaad en van nieuwe gewassen als aardpeer, hennep en oliegewassen als crambe. Het verwerkingsonderzoek is
het scharnierpunt van de agrificatie. Dit programma wordt deels uitgevoerd in nauwe
samenwerking met een aantal Nederlandse bedrijven. Het agrificatieonderzoek richt
zich op het grootschalig, grotendeels industriematig gebruik van vezels en cellulose,
koolhydraten, eiwitten, vetzuren en lipiden en secundaire metabolieten door ontwikkelingvan bewaar-, extractie-en verwerkingsmethoden. Het onderzoek bestaat uit devolgende onderdelen:
- vezels en cellulose uit grotendeels éénjarige gewassen
* fysiologisch, (bio)chemisch en biosynthese onderzoek gericht op lignine, cellulose
en hemicellulosevorming bij o.a. hennep, vlas, grassen en gierstmelde
* fysisch-chemische, mechanische en biochemische/microbiologische (voorbehandeling van het lignocellulose complex en bestudering van de reactiekinetiek van
vezelontsluiting/delignificatie
* ontwikkeling en toepassing van parameters voor kwaliteit van cellulose, pulp en
papier
* modellering van de relatie tussen pulpopbrengst en kwaliteit enerzijds en teelt,
oogst, voorbewerking en verwerking anderzijds
- koolhydraat/eiwit complex in tarwe
* relatie tussen glutenines, gliadines, lipiden en zetmeelvormen en pasta- en deegkwaliteiten en ontwikkeling van pasta- en deegmodellen met Nederlandse tarwes
* Biochemische omzetting van gluten in coatings, folies en kleefstoffen
- koolhydraat-eiwit-vetzuur chemie
* computerchemie, voorspelling en realisatie van reacties tussen vetzuren, eiwitten
en koolhydraten i.v.m.deproduktie van cyclische verbindingen, polymeren van inuline, vetzuur-eiwit en vetzuur-koolhydraatkoppelingen voor de produktie van
emulgatoren en detergentia, synthese van absorberende microfibrillen
- verwijdering van ANF's uit o.a.lupines, koolzaad en veldbonen via fysische methoden
en m.b.v. enzymen/micro-organismen na bestudering van de ANF-biosynthese
- oliën
* biosynthese van vetzuren en glyceriden bij o.a. koolzaad, vlas en kleine oliegewassen als Eruca, Crambe en Crépis, enzymatische ontsluiting van vluchtige oliën en
biotechnologische winning van specifieke vetzuren en glyceriden en via superkritische extractie
* biotechnologische modificatie incl. enzymatische hydrolyse m.b.v. bioreactoren en
produktie van mono- en nieuwe typen triglyceriden

Andere rel.
programma's
Projecten

28, 55, 57, AT2
4.02.03
4.05.05
4.05.07
4.05.08

De extrusie van hennep (ATO)
Ontbliezen en winning van olie uit zaad (ATO)
Winning van inhoudstoffen door middel van superkritische extractie (ATO)
Verwerken van vezelgewassen (ATO)
91

5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.01.08
5.01.09
5.01.10
5.01.11
5.02.02
5.03.01
5.03.02
5.03.03
5.03.04
5.03.05
5.03.06
5.04.01
5.04.02
5.04.03

5.05.01
5.05.03
5.05.05
5.05.06
5.06.01
5.07.01
5.07.02

Biochemisch en morfologisch onderzoek aan bast- en houtvezels in hennep
(ATO)
Onderzoek naar de perspectieven van individuele verwerking van bast- en
houtvezels van hennep (ATO)
Anaerobe voorontsluiting van vezels uit hennep (ATO)
Biodegradatie van lignine uit hennep (ATO)
Alkalische delignificering van éénjarige gewassen (ATO)
Ontwikkeling van organosolverpulping voor hennep (ATO)
Onderzoek naar Thermo-Mechanische en Chemo-Thermo-Mechanisch verwerken van hennep (ATO)
Sterkte-zwakteanalyse van (deel-)processen bij vezelontsluiting en pulpproduktie uit hennep (ATO)
Planning en ontwikkeling van een pilot plant voor hennepverwerking (ATO)
Anaerobe zuivering van afvalstromen van hennepverwerking (ATO)
Winning, modificatie, karakterisering en toepassing van vezels uit vlas
(ATO)
Onderzoek naar derelatie tussen deverwerkbaarheid van tarwe en kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de opslageiwitten (ATO)
Valorisatie van tarwegluten (ATO)
Modificatie van bloem (ATO)
Modificatie van plantaardige eiwitten (ATO)
Biosynthese en modificatie van inulines, inclusief microbiologische microbiologische omzettingen (ATO)
Biosynthese en enzymatische modificatie van zetmeel (ATO)
Organisch-chemische en biochemische omzetting van koolhydraten, eiwitten en oliën/vetzuren en aanbrengen van koppelingen (ATO)
Ontwikkeling van (bio-)technologische methoden voor enzymatische omzetting van ANF's (ATO)
Vergrotingvan deafzetmogelijkheden van koolzaadschroot doorfysische verwerkingstechnieken (ATO)
Verbetering van de voederwaarde van veldbonen en andere leguminosen
door combinatie van ontblies-methoden, HTST-technieken en lineaire programmeringsmodellen (ATO)
Invloed van oogsttijdstip, bewaarkondities en verwerkingstechnieken op de
winning van plantaardige oliën (ATO)
Biochemische modificatie van plantaardige oliën met behulp van lipases en
membraantechnieken (ATO)
Sub- en superkritische C0 2 -extractie van oliën (ATO)
Enzymatische hydrolyse van triglyceriden uit oliehoudende zaden (ATO)
Effekten van celwand, celinhoud en de interactie met enzymen en microorganismen op de verteerbaarheid van veevoeders (ATO)
Ontwikkeling van alternatieve immunochemische labels (ATO)
Ontwikkeling van immunochemische toetsmethoden en -technieken (ATO)

92

PROGRAMMA 57

Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking e n produktontwikkeling op basis
van plantaardige grondstoffen

Programmaleider

Dr. H.J. Huizing - ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het onderzoek concentreert zich op biochemisch en microbiologisch onderzoek direct
gericht opomzettingc.q.ontsluiting van vezels,cellulose,vetzuren, koolhydraten, eiwitten, secundaire plantestoffen, en de grote hoeveelheden organisch afval van primaire
en secundaire produktie in land- en tuinbouw. Het onderzoekprogramma bestaat uit de
volgende onderdelen:
- ontwikkeling van biochemische analyse enfysische detectiemethoden m.b.v.o.a. electrochemie en toepassing van moleculaire/fysische methoden inclusief molecular modeling
- biosynthese studies van koolhydraten, vetzuren, celwanden en ligninen, regulatieonderzoek en gen-isolatie i.v.m. onder andere koolhydraatmetabolisme, secundaire
metabolietvorming en de produktie van afbreekbare plastics
- selectie, genetische recombinatie en genetische manipulatie/transformatie van
schimmels en bacteriën voor een efficiënte produktie c.q. omzetting van derivatisering van koolhydraten, vetzuren, ligninen en organische reststoffen en afvalwater en
selectie, recombinatie en manipulatie van wieren voor een efficiënte alginaatproduktie en ionscavenging.
- isolatie, produktopwerking en produktzuivering
* toepassing van de diverse ontwikkelde en geselecteerde micro-organismen op
substraten en winning van nieuwe produkten als
- polymère koolhydraten
- snel-afbreekbare biopolymeren
- kort-keten vetzuren en dicarbonzuren
- vezels en cellulose modificaties
- kleefstoffen/glutenmodificaties
- alginaten
- secundaire plantestoffen met biostatische/biocide werking
* omzettingvan organische afval, afvalwaterzuivering enproduktie van waardevolle
stoffen hieruit incl. o.a.
- alfa-amylase
- pectine
- fosfaatverwijdering
- zware metalen verwijdering
* winning en gebruik van secundaire plantestoffen als milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen evenals smaak- en kleurstoffen.

Andere rel.
programma's

28, 55, 56

Projecten

6.01.01
6.01.02
6.02.01
6.02.02
6.02.03
6.03.01
6.03.02
6.04.01

Toepassing van echoscopie en sonografie ten behoeve van niet-invasief structuuronderzoek (ATO)
Ontwikkeling van electrochemische meetmethoden (ATO)
Biochemische achtergronden van verzoeting bij aardappel (ATO)
Produktie van pentoselipiden voor toepassing als biosurfactants (ATO)
Produktie van hogere alcoholen uit afvallen (ATO)
Achtergronden van verzoeting op moleculair-biologisch niveau (PFP) (ATO)
Achtergronden van verzoeting op moleculair-biologisch niveau (PFP) (ATO)
Ontsluiting en bepaling van de fysiologische werking van carvon (ATO)
93

6.04.03
6.05.01
6.05.02
6.05.03
6.05.04
6.05.05
6.05.06
6.06.01
6.06.02
6.06.03

Produktie en isolatie van peptiden met preserverende eigenschappen (ATO)
Verwijdering van zware metalen uit vaste afvallen (ATO)
Isolatie van natuurstoffen tijdens afvalwaterzuiveringsprocessen (ATO)
Vastlegging van anorganische ionen uit afvalwaterstromen (ATO)
Epoxidering van vetzuren (ATO)
Desaturering van verzadigde vetzuren (ATO)
Produktie van polyhydroxy-alkanoaten (ATO)
Produktie van phycocolloiden voor toepassing als emulgeermiddel (ATO)
Produktie van xanthaanomvervangers (ATO)
Produktie van biociden (ATO)
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PROGRAMMA 58

Bewaarmethoden e n -systemen, verpakking, houdbaarheid en kwaliteit van
voedsel en siergewassen en afgeleide produkten

Programmaleider

Drs. W.G. van Doorn en Dr. W.M.F. Jongen -ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Dewaarde van primaire plantaardige produkten uit deNederlandse tuinbouw bedraagt
ruim f. 15miljard. Als gevolg van toenemende internationale concurrentie in een verenigd Europa, hogere eisen van de consument en handel en milieu-eisen i.v.m. transport
en verpakking is er een grote vraag en behoefte vanuit het Nederlandse bedrijfsleven
aan efficiënte, milieuvriendelijke en hoogwaardige bewaar- en transportsystemen gekoppeld aan een hoge kwaliteit van het verse of afgeleide produkt. Voor realisatie van
deze doelstelling voert het ATO het onderstaande programma uit. Het onderzoek richt
zich op voedselgewassen als aardappelen, groente en fruit en op siergewassen inclusief
bollen en boomkwekerijgewassen. De interactie tussen plant of plantprodukteigenschappen en verschillende bewaar- of transportmilieu's wordt daarbij bestudeerd. Fysische
milieu/bewaarparameters zijn:
- gassamenstelling o.a. 0 2 / C 0 2 verhouding,
- lichtkwaliteit en kwantiteit, inclusief laag-energie stuurlicht tijdens bewaring en
transport,
- waterpotentiaal,
- temperatuur en stress,
- verpakkingen en coatings, inclusief afbreekbare plastics,
- chemische factoren, o.a.milieuvriendelijke en natuurlijke biociden en kiemremmingsmiddelen.
De onderlinge beïnvloeding van deze factoren wordt bestudeerd waarbij effecten van
combinaties van gasdoseringen, temperaturen en lichtkwaliteiten op de ademhaling,
fytochroomkwaliteit en watertransport worden geanalyseerd. De effecten van milieuvriendelijke verpakkingen en coatings al dan niet gekoppeld met alternatieve kiemremmingsmiddelen op vitaliteit, ademhaling en verdamping worden onderzocht voor
groene produkten maar ook voor verse verwerkte produkten. Dit onderzoek gaat gepaard met biochemische en fysisch/fysiologisch onderzoek naar snelheid en mate van
veroudering, vitaliteitsverlies, groei, ontwikkeling en knopopening, hormoonbalans en
hormooneffecten, fysiologische afwijkingen en herstelvermogen, smaak, stevigheid en
effecten van micro-biologische contaminatie. Fysisch en biochemisch onderzoek aan
membranen, cytoplasma's, Vakuolen en celwanden wordt uitgevoerd, evenals signaaloverdracht tussen cellen, gecombineerd met biosynthese en regulatiestudies en bestudering van source-sink relaties.
Veel nadruk wordt gelegd op de objectivering van kwaliteitsparameters en snelle eenvoudige toetsing van de kwaliteit en houdbaarheid.
Door decombinatie van techniek en fysiologie zal dit onderzoek resulteren inbetere bewaarmilieu's, optimale bewaar- entransportcontainers, effectieve koel-en CA-systemen
en milieuvriendelijke verpakkingssystemen voor een groot scala van verse produkten.

Ander rel.
programma's
Projecten

32, 60, ATI
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.02.01

Veroudering, bewaring, gasmilieu en cel-cel communicatie (ATO)
CA-bewaring van consumptie-aardappelen (ATO)
CA-bewaring van tuinbouwgewassen (ATO)
Kwaliteitsverlies bij appelen en fysische en biochemische factoren (ATO)
Effecten van licht tijdens bewaring en chlorophyl fluorescentie (ATO)
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1.03.01
1.04.01
1.05.01
1.06.01
1.06.02
1.06.03
1.06.04
1.06.05
1.06.06
1.07.01
1.07.02
1.07.03
1.07.04
2.01.01
2.02.01
2.02.02
2.03.01
2.04.01
2.04.02
2.05.01
2.05.02
2.06.01
2.06.02
2.06.03
2.06.04
2.06.05
2.07.01
2.07.02
7.01.03
7.01.14
7.01.15
7.01.16
7.01.17
7.01.20
7.01.21
7.01.22
7.01.23
7.01.25
7.01.26
7.01.27
7.04.01
7.04.02
7.04.03
7.05.01
7.05.03
7.05.04
7.05.08

Waterhuishouding tijdens bewaring en transport van groenten en bloemen
(ATO)
Effekten vanlage temperaturen, stressenbiochemische, biofysische enmoleculaire aspecten bij bewaring (ATO)
Verpakkingssystemen, modellen en de interactie planteweefsel en milieu
(ATO)
Bewaring van uien (ATO)
Bewaarsystemen voor aardappelen (ATO)
Kwaliteitsaspecten van uien (MCB) (ATO)
Structuur en stevigheid van aardappelen na verwerking (ATO)
Uitbetaling naar kwaliteit van aardappelen (ATO)
Geschiktheid van nieuwe aardappelrassen voor verwerking (ATO)
Kieming en kiemremmers bijbol-en knolgewassen tijdens bewaring(ATO)
Alternatieve kiemremmers (ATO)
CA-bewaring van pootaardappelen (ATO)
Toepassing van carvon als kiemremmer (ATO)
Veroudering en vitaliteitsverlies in de champignons (ATO)
Alpha-amylase in helmknoppen van tulpen en forceerbaarheid (ATO)
Hormonale regulatie in bollen: de rol van auxines (ATO)
Ethyleen-biosynthese, ethyleengevoeligheid en de interactie met abiotische
stress (ATO)
Membranen en signaaltransductie in snijbloemen (ATO)
Membranen en signaaltransductie in bollen (ATO)
Glycoalkaloiden in nachtschaden: biosynthese en regulatie (ATO)
Glycoalkaloiden in nachtschaden: toxische werking (ATO)
Bewaarpathogenen bij de aardappel en geïntegreerde bestrijding (ATO)
Anti-microbiële, plant-eigen metabolieten (ATO)
Microbiologie van verse, versverwerkte en bewaarde groente (ATO)
Microbiologie van snijbloemen (ATO)
Vacuum bewaring (ATO)
Stevigheid vantomaten tijdens bewaring enbiochemische en fysische factoren (ATO)
Meligheid vantomaten tijdens bewaring en fysische, biochemische en moleculaire factoren (ATO)
DSS voor het instellen van het klimaat in transportcontainers (ATO)
Kwaliteitsdefinitie van snijbloemen en potplanten (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel voor snijbloemen (ATO)
Kostenaspecten van verpakken in de bloemisterijsector (ATO)
Kwaliteitsdefinitie van hard fruit (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel potplanten (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel aardappelen (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel (verse) champignons (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel hard fruit (ATO)
Houdbaarheid van tomaat (ATO)
DSSbij de bewaring en het transport van aardappelen (ATO)
Visuele kwaliteitsaspecten van champignons (ATO)
Effecten van verpakkingstypen ophet microklimaat, inclusief de ontwikkeling van modellen (ATO)
Model voor MA-kleinverpakkingen voor groenten en fruit (ATO)
CA-invloed op het kwaliteitsverloop van champignons (ATO)
Conditionering van transporteenheden voor luchtvervoer (ATO)
Transport van bloembollen onder verlaagde relatieve vochtigheid (ATO)
Model voor de luchtvochtigheid in geconditioneerde ruimten (ATO)
Koel/bewaarsystemen en vochthuishouding bijdechampignon en modelontwikkeling (ATO)
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PROGRAMMA 59

Objectivering van de kwaliteit van plantaardige grondstoffen in relatie tot
bewaring en verwerking op basis van sensorisch onderzoek, gekoppeld aan
instrumentele metingen en de ontwikkeling van kwaliteit-specifieke (bio-)sensoren.

Programmaleider

Dr. Ir. C. van Dijk - ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De veilingen (CBT),de verwerkende industrie en het grootwinkelbedrijfsleven hebben
grote behoefte aan instrumentele kwaliteitsparameters gerelateerd aan sensorische
metingen omdekwaliteit vanverse enverwerkte produkten te kunnen meten c.q. voorspellen. Het onderzoek richt zich opderelatie tussen sensorische parameters als geur,
smaak, taaiheid, brosheid, meligheid en fysische en (bio)chemische plantproduktparameters. Hetonderzoek iszowelmodelmatig alsexperimenteel van aard. Dat impliceert
studie aan aanvankelijk eenvoudige modellen met een beperkt aantal variabelen die
bijdragen aan sensorische beleving. Voorbeelden zijn structuur en stevigheidsfactoren
bij pommes frites en champignons. Ook gecompliceerde modellen waarbij smaak,
meligheid, bloemigheid enz. eenrol spelen bijtomaat, appelen en aardappelen worden
bestudeerd. Dit onderzoek wordt via een integratie van diverse onderzoekgroepen die
zich bezighouden met oogst/bewaring, fysische verwerking en biochemische verwerkingstechnieken, uitgevoerd. Datimpliceert studie naar desamenstelling van celwand
en celinhouden, deemissie entransmissie van geur- en smaakstoffen door en uit weefsels, effecten vanturgor, membraan-, celwandsamenstelling en cytoplasma op elasticiteit, taaiheid en brosheid, opbouw van weefsels en celskeletten enz. met gebruikmaking van diverse (bio)chemische en (bio)fysische meetmethoden. Het onderzoek zal
zichookrichten opsteekproefontwerp en analyses,informaticasystemen, ontwikkeling
en toepassing van multivariatie technieken en specifieke vormen van marktanalyses.
Het onderzoek zal resulteren in:
- objectie—»parameters voorsensorische toetsen engerelateerde fysische en (biochemische parameters/meetmethoden,
- efficiënte statistische analyse en steekproefsystemen.
Deze sensorische parameters worden gebruikt bij zowel consumenten- en marktonderzoek alsbij het bewaar- en verwerkingsonderzoek voor sturing en voorspelling van de
produktkwaliteit.

Andere rel.
programma's
Projecten

92, ATI
1.06.04
2.01.01
2.07.01
2.07.02
3.01.01
3.02.01

3.02.02
3.02.03

Structuur en stevigheid van aardappelen na verwerking (ATO)
Veroudering en vitaliteitsverlies in champignons (ATO)
Stevigheid vantomaten tijdens bewaring enbiochemische enfysische factoren (ATO)
Meligheid vantomaten tijdens bewaring en fysische, biochemische en moleculaire factoren (ATO)
De vit. C concentratie in voedselprodukten: een vergelijking van HPLC en
autoanalyser (ATO)
Veranderingen indecelwandstructuur vanspercieboon, doperwt enpeen als
gevolg van procesomstandigheden in relatie tot sensorische eigenschappen
(ATO)
Inventarisatie van chemische componenten bepalend voor de smaak en het
aroma van champignons en paprika's(ATO)
Onderzoek naar het gebruik van (bio-)sensoren ten behoeve van kwaliteitsaspecten van verse (voor en tijdens bewaring) en verwerkte plantaardige
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3.02.04
3.05.01
3.07.01
4.03.03
5.07.01
5.07.02
6.01.01
6.01.02
7.01.05
7.01.24

grondstoffen (ATO)
Karakterisering en oppervlakte-eigenschappen van semi-synthetische redoxenzymen ten behoeve van biosensoren (ATO)
Het aroma van gedroogde groenten (ATO)
De celwandstructuur en (bio-)chemische eigenschappen van spercieboon,
doperwt en peen in relatie tot proceseigenschappen (ATO)
Onderzoek naar de invloed van e.m.e. op veranderingen in plantaardige
materialen (ATO)
Ontwikkeling van alternatieve immunochemische labels (ATO)
Ontwikkeling van immunochemische toetsmethoden en -technieken (ATO)
Toepassingvan echoscopie en sonografie ten behoeve van niet-invasief structuuronderzoek (ATO)
Ontwikkeling van electrochemische meetmethoden (ATO)
Bepaling van kwaliteitsdefinities voor groenten (ATO)
Meligheid van appels (ATO)
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PROGRAMMA 60

Agrologistiek, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde beeldverwerking
en procesoptimalisatie

Programmaleider

Dr. M.P. Reinders -ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De ontwikkeling en toepassing van logistiek, kunstmatige intelligentiesystemen en
computerbeeldanalyse is in de Ned. land- en tuinbouw een nog vrijwel niet ontgonnen
terrein. Uit een oogpunt 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 en ui tot vezelleveranciers en olie, eiwit, koolhydraat en vetzuurgewassen.
Het onderzoek beoogt teelt-, oogst-, transport-, opslagen 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 inkaart tebrengen.Via een samenwerking met deexperimentele ATO-onderzoekgroepen 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 zich op o.a. verwerking van aardappel en groenten als ui. Ketenonderzoek en DSS hebben 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 DSS en expertsystemen, met als uiteindelijk doel verhoging
van de kwaliteit van de besluitvorming.

Andere rel.
programma's

58, 96, ATI, AT2

Projecten

1.05.01
3.06.03
7.01.02
7.01.03
7.01.04
7.01.05
7.01.06
7.01.07
7.01.08
7.01.09
7.01.13
7.01.14
7.01.15

Verpakkingssystemen, modellen en de interactie planteweefsel en milieu
(ATO)
Audiovisuele registratie ten behoeve van expertsystemen voor verwerkingsen gebruikswaardeonderzoek (ATO)
Kwaliteitsverloop van plantaardige produkten in na-oogstketens (ATO)
DSS voor het instellen van het klimaat in transportcontainers (ATO)
Kennissysteem voor technologische produkt- en procesgegevens (ATO)
Bepaling van kwaliteitsdefinities voor groenten (ATO)
DSS-systeem structuur ten behoeve van logistieke processen (ATO)
Beslissingsondersteuning bij inrichting van de hennep-papierketen (ATO)
DSS ten behoeve van pulp en papierproduktie (ATO)
DSS voor de groentenverwerkende industrie (ATO)
Alternatieve afzetketens voor champignons (ATO)
Kwaliteitsdefinitie van snijbloemen en potplanten (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel voor snijbloemen (ATO)
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7.01.16
7.01.17
7.01.18
7.01.19
7.01.20
7.01.21
7.01.22
7.01.23
7.01.24
7.01.25
7.01.26
7.01.27
7.01.28
7.02.01
7.02.02
7.02.03
7.04.01
7.04.02
7.04.03
7.05.01
7.05.02
7.05.03
7.05.04
7.05.05
7.05.06
7.05.07
7.05.08
7.05.09
7.06.01
7.07.01

Kostenaspecten van verpakken in de bloemisterijsector (ATO)
Kwaliteitsdefinitie van hard fruit (ATO)
Telematica in de groentendistributie (ATO)
Programmeringsstudies Agrologistiek (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel potplanten
Kwaliteitsverloopmodel aardappelen (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel (verse) champignons (ATO)
Kwaliteitsverloopmodel hard fruit (ATO)
Meligheid en senescentie van appels (ATO)
Houdbaarheid van tomaat (ATO)
DSS bij de bewaring en het transport van aardappelen (ATO)
Visuele kwaliteitsaspecten van champignons (ATO)
Hybride decision support systemen (ATO)
Algemeen computerbeeldanalyse (ATO)
Visuele kwaliteitsanalyse van champignons (ATO)
'DISP' vezels (ATO)
Effecten van verpakkingstypen op het microklimaat, inclusief de ontwikkeling van modellen (ATO)
Model voor MA-verpakkingen voor groenten en fruit (ATO)
CA-invloed op het kwaliteitsverloop van champignons (ATO)
Conditionering van transporteenheden voor luchtvervoer (ATO)
Verbetering temperatuurregeling voor geconditioneerd wegvervoer (ATO)
Transport van bloembollen onder verlaagde relatieve vochtigheid (ATO)
Model voor de luchtvochtigheid in geconditioneerde ruimten (ATO)
Technische systeemspecificaties ten behoeve van transportsimulaties (ATO)
Beschrijving van de lamellen-luchtkoeler (ATO)
Inventarisatie afzetketen champignons (ATO)
Koel/bewaarsystemen en vochthuishouding bij de champignon en modelontwikkeling (ATO)
Beschrijving van de natte luchtkoeler (ATO)
Technische realisatie LPAS-opstelling (ATO)
Intelligent keten-management (ATO)
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PROGRAMMA 61

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

Programmaleider

Dr. Ir. C. van Dijk - ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Voor diverse produkten uit land- en tuinbouw is er een overproduktie, voor andere Produkten dreigt deze.Er is dan ook een grote behoefte om detoegevoegde waarde van primaire produkten te vergroten door verwerking hiervan tot hoogwaardige produkten.
De produktiewaarde van de aardappel-, groente- en fruitverwerking etc. bedraagt ca.
hfl. 2 miljard perjaar en groeit. Er is een sterk groeiende behoefte aan kennis omtrent
de relatie tussen verse- en verwerkte produkten en van nieuwe verwerkingsmethoden
en produkten. Het onderzoek richt zich op biochemische en microbiologische aspecten
van verwerking en produktontwikkeling bij groenten, fruit en landbouwgewassen. De
interacties tussen diverse typen en kwaliteiten substraat en een variatie van enzymen,
in mono-, of mengpopulaties, of micro-organismen worden bestudeerd.
Voor dit doel worden micro-organismen geselecteerd en eventueel genetisch gemanipuleerd. Het effect vanzowelnatieve ofadditieve enzymen alsmede fysische behandelingsmethoden op de celwand of celwandbestanddelen wordt geanalyseerd en gestuurd,
evenals de toegankelijkheid van diverse typen planteweefsels voor macererende enzymen. Onderzoek naar de moleculaire structuren en eigenschappen van substraat en
van enzymen zal informatie geven over te verwachten interacties en de eigenschappen
van de ontstane produkten. De relatie tussen fysische en biochemische eigenschappen
van primaire en verwerkte produkten wordt bestudeerd. Belangrijke praktische doelen
van het onderzoek zijn:
- relatie tussen biochemische omzetting/verandering van celwanden en celwandstructuren in relatie tot sensorische beleving bij o.a. aardappel, champignon en leguminosen.
- enzymatische verkleuringsreacties van plantaardige produktie i.v.m.
* het tegengaan van deze verkleuringsreacties
* de voedingsveiligheidsaspecten van de intermediairen gevormd bij deze reacties
- enzymatische voorbehandeling van plantaardige produkten i.v.m.
* toegankelijkheid van macererende enzymen
* de diffusiesnelheid van deze enzymen door het weefsel t.b.v. procesmatige verwerking
* enzymatisch schillen en ontvezelen
* produktie van droge, compacte produkten
* ontsuikering
* modellering van melkzure fermentatie
* vergroting van rehydratiesnelheid van gedroogde produkten
* nieuwe halfdroge groente en fruitsnacks
* optimalisatie groente en fruitsappen produktie
* optimalisatie van de retentie van gewenste aromacomponenten
- selectieve inactivering van natieve enzymen i.v.m. ongewenste verkleuring, smaakverandering of textuurverlies.
- biochemische karakterisering van dekwaliteit van produkten na fysische verwerking
inclusief HTST, microwave, infrarood en extrusie
- optimalisatie van bestaande verwerkingsprocessen
- ontwikkeling van nieuwe verwerkingsprocessen

Andere rel.
programma's

62
101

Projecten

: 3.01.02
3.02.01

3.02.02
3.02.04
3.02.05
3.03.01
3.03.02
3.03.03
3.04.01
3.05.01
3.06.01
3.06.02
3.06.04
3.06.05
3.07.01
3.08.00

7.01.04
7.01.09

Moleculair biologische aspecten van pectolytische en cellulytische enzymen in relatie tot verwerkingseigenschappen (ATO)
Veranderingen in de celwandstructuur van spercieboon, doperwt en peen
als gevolg van procesomstandigheden in relatie tot sensorische eigenschappen (ATO)
Inventarisatie van chemische componenten bepalend voor de smaak en
het aroma van champignons en paprika's (ATO)
Karakterisering en oppervlakte-eigenschappen van semi-synthetische
redox-enzymen ten behoeve van bio-sensoren (ATO)
Nieuwe typen redox-enzymen voor de produktie van chirale synthons
(ATO)
Enzymatische maceratie van aardappelen, groenten en fruit voor de produktie van purees en instant-produkten (ATO)
Het enzymatisch schillen van koolrabi en asperges (ATO)
Enzymatische maceratie alsvoorbewerking voor debereiding van groenteen kruidenpoeders met verbeterde functionele eigenschappen (ATO)
De invloed en het voorkomen van enzymatische verkleuringseffecten in
aardappelen, champignons en asperges (ATO)
Het aroma van verse en gedroogde groenten (ATO)
Devoorspellende waarde van kookproeven bij champignons ter verklaring
van het gewichtsverlies tijdens het verwerkingsproces (ATO)
Het effekt van evacueren op het gewichtsverlies van champignons tijdens
het verwerkingsproces (ATO)
Gebruikswaarde-onderzoek zuurkool (ATO)
Onderzoek naar verbetering van de helderheid van de opgiet van doperwten (ATO)
De celwandstructuur en (biochemische eigenschappen van sperciebonen,
doperwt en peen in relatie tot procesomstandigheden (ATO)
Advisering bedrijfsleven (ATO)
01 De bepaling van inhoudstoffen in geblancheerde aardappelen (ATO)
02 De ontwikkeling van een champignonsaus (ATO)
03 Optimalisatie van appelmoesbereiding (ATO)
04 Gebruikswaarde-onderzoek augurken (ATO)
Kennissystemen voor technologische produkt- en procesgegevens (ATO)
DSS voor de groentenverwerkende industrie (ATO)
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PROGRAMMA 62

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

Programmaleider

Dr. Ir. P. Bartels -ATO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud :

Voor diverse produkten uit land- en tuinbouw is er een overproduktie, voor andere Produkten dreigt deze.Er is dan ook een grote behoefte om detoegevoegde waarde van primaire produkten te vergroten door verwerking hiervan tot hoogwaardige produkten.
De produktiewaarde van de aardappel-, groente- en fruitverwerking etc. bedraagt ca.
hfl. 2 miljard perjaar en groeit. Er is een 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 landbouwgewassen als aardappelen en grassen en beoogt door
toepassing van fysische ver- en bewerkingsmethoden plantaardige produkten beter te
conserveren ofomtezetten indevormvanhalf-ofeindfabrikaten. Demethoden en technieken die worden toegepast zijn o.a.
- HTST-infrarood
- Microwave
- Extrusie
- Blancheermethoden
- Stoombehandelingen
- Vriesconcentratie
- Fragmentatie-/centrifuge-/extractie-/persmethoden
- Aseptisch verwerken
- Frituren
Deze technieken worden ontwikkeld en toegepast met als doel verwerkingsprocessen
te optimaliseren en processen te ontwikkelen die nieuwe 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 reactiesen koolhydraatomzettingen en voor de ontsluiting
van vezels, zoals van hennep. HTST zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van gedroogde groenten, hoogwaardige snacks, kant-en-klaar produkten en voor optimalisatie van sterilisatie, pasteurisatie, blancheer- en verwerkings- en verpakkingssystemen
inclusief aseptisch verpakken. Ook zal HTST worden gebruikt voor onderzoek naar
pyrolyse van koolhydraten. Een deel van dit onderzoek zal via model en simulatiestudiesworden uitgevoerd. Het frituuronderzoek zalgericht zijn opstudievan de relatie
tussen kwaliteitsparameters van verse en verwerkte produkten, op de ontwikkeling en
energie-arme produkten en het gebruik van meervoudig onverzadigde vetzuren en op
de ontwikkeling van geheel nieuwe produkten/snacks van ook groenten en fruit. Voor
de ontwikkeling van efficiënte hoogwaardige en goed verteerbare veevoeders zullen
diverse droog- en fragmentatie-methoden worden ontwikkeld en toegepast waarbij celwanden worden gescheiden van celinhoud.

Andere rel.
programma's
Projecten

: 61
: 1.06.06
1.06.07
1.06.08
3.06.01

Geschikheid van nieuwe aardappelrassen voor verwerking (ATO)
Ontwikkeling van een schilmachine voor pickler ui (ATO)
Ontwikkeling van een 2e generatie schilmachine voor zaai-uien (ATO)
Devoorspellende waarde van kookproeven bijchampignons ter verklaring
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3.06.02
3.06.03
3.06.04
3.08.00

4.01.01
4.02.01

4.02.02
4.02.03
4.03.02
4.03.03
4.03.04

4.03.05
4.03.06

4.03.07
4.03.08
4.03.09
4.04.01
4.04.02

4.04.03
4.04.03
4.04.10
4.04.11
4.04.12
4.04.13
4.04.14
4.04.15
4.04.16
4.04.17
4.05.01
4.05.02

van het gewichtsverlies tijdens het verwerkingsproces (ATO)
Het effect van evacueren op het gewichtsverlies van champignons tijdens
het verwerkingsproces (ATO)
Audiovisuele registratie ten behoeve van expert-systemen voor verwerkings- en gebruikswaardeonderzoek (ATO)
Gebruikswaarde-onderzoek zuurkool (ATO)
Advisering bedrijfsleven (ATO)
01 De bepaling van inhoudstoffen in geblancheerde aardappelen
02 De ontwikkeling van een champignonsaus
03 Optimalisatie van appelmoesbereiding
04 Gebruikswaarde-onderzoek augurken
De relatie tussen eigenschappen van aardappelgrondstof, procesomstandigheden en eindproduktkwaliteit tijdens extrusie (ATO)
Ontwikkeling van nieuwe produkten via extrusie (ATO)
01 Overige
02 Aardappel
03 Ui
04 Champignon
De extruder als reaktor (ATO)
De extrusie van hennep (ATO)
Ontwikkeling van e.m.e. proefapparatuur en meetsystemen (ATO)
Onderzoek naar de invloed van e.m.e. op veranderingen in plantaardige
materialen (ATO)
Toepassing van e.m.e. voor warmtebehandelingen (ATO)
01 Overige
02 Aardappel
03 Ui
04 Champignons
Toepassing van e.m.e. bij het drogen van plantaardige produkten (ATO)
Toepasing van e.m.e. bij het vervaardigen van snacks (ATO):
01 Overige
02 Aardappel
03 Ui
04 Champignons
Toepassing van e.m.e. in combinatie met over- en onderdruk (ATO)
Ontwikkeling van droge blancheermethoden (ATO)
Modellering en simulatie van verwerkingsprocessen (ATO)
Derelatietussen grondstofkwaliteit eneindproduktkwaliteit van pommes
frites (ATO)
Nieuwe frituurprodukten (ATO)
01 Overige
02 Aardappel
03 Ui
04 Champignon
Nieuwe/aangepaste frituurmedia (ATO)
De produktie van 'low fat' snacks (ATO)
Monsteronderzoek AM-resistente aardappelrassen (ATO)
Pilotlijn onderzoek AM-resistente aardappelrassen (ATO)
ECSA/PRC chipsrassenproef (ATO)
NIVAC aardappelbeeldmerk (ATO)
PAGV dierlijke-mestproeven (ATO)
Advisering verwerking aardappelprodukten (ATO)
Onderhoud/aanpassing pilotline frites (ATO)
Ontwikkeling en beproeving mini-produktielijn frites (ATO)
Modellering en simulatie van overdrachtsprocessen (ATO)
Ontwikkeling van droogapparatuur en meettechnieken (ATO)
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4.05.03

4.05.04
4.05.05
4.05.06
4.05.07
4.05.08
4.05.09
7.01.04
7.01.09

Scheiding of concentratie van sappen (ATO)
01 Overige
02 Aardappel
03 Ui
04 Champignon
06 Kruiden
07 Groenvoeders
Ontwikkelingvan methodenvoorkunstmatigdrogenenverwerken (ATO)
Ontbliezen en winning van olie uit zaad (ATO)
Drogen en/of fragmenteren van cellulose voedingsvezel (ATO)
Winning van inhoudstoffen door middel van superkritische extractie
(ATO)
Verwerking van vezelgewassen (ATO)
Ontwikkeling van membraanprocessen voor scheidingen (ATO)
Kennissysteem voor technologische produkt- en procesgegevens (ATO)
DSS voor de groentenverwerkende industrie (ATO)
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PROGRAMMA 63

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij

Programmaleider

Prof.dr. J.Th. van Oirschot - CDI

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Virale en bacteriële infecties veroorzaken sterfte, ziekten van het ademhaling-, spijsvertering-, en zenuwstelsel, vruchtbaarheidstoornissen en, direct of indirect, daling
van de melk- en vleesproductie. Lepstospirose 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 vaccinstegen dezevirusziekten zijn onvoldoende werkzaam. Doelvan dit programma is het voorkomen en bestrijden van de economisch meest schadelijke infectieziekten middels epidemiologisch onderzoek, verbetering van de diagnostiek en de ontwikkeling van moderne 'biotech' vaccins. Sommige EEG-landen volgen een uitroeiingsprogramma voorbovine herpes virus type 1.Om onze concurrentiepositie te behouden zal ook Nederland moeten overgaan tot eradicatie van het virus. Hiervoor zijn
werkzame vaccins nodig,waarmee het bovendien mogelijk isonderscheid te maken tussen besmette en gevaccineerde runderen. Met toepassing van DNA-recombinant technologie en monoclonale antilichamen lijkt dit een haalbare kaart. Ook voor een betere
preventie van bovine virus diarree infecties en pinkengriep zullen vaccins via biotechnologische weg worden ontwikkeld. Een adequate inzet van deze moderne vaccins kan
de infectiegraad van onze veestapel aanzienlijk terugdringen en mogelijk op langere
termijn tot uitroeiing van enkele ziekten leiden. Biotechnologische methoden worden
ook ingezet bij de ontwikkeling van moderne technieken ter detectie van zowel microorganismen als antilichamen ertegen. Een optimale diagnostiek is cruciaal 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 bijdestoornissen in devoortplanting van landbouwhuisdieren. De negatieve effecten die arthropoden hebben, direct via stress of indirect via overdracht van
ziektekiemen, opwelzijn en gezondheid (schade in de USA in 1976:$ 3045 miljoen) zijn
ook onderwerp van studie binnen dit programma.

Andere rel.
programma's
Projecten

: 66,i 68, 69, 72, VZ3
: 10
19a
22
30
31
70
72
91

Reproductiestoornissen, incl. endocrinologie (CDI)
Mycoplasma infecties (CDI)
Arthropoden en verspreiding van ziektekiemen (CDI)
Brucellose (CDI)
Leptospirose (CDI)
Bovine virus diarree (CDI)
Pinkengriep (CDI)
Bovine herpesvirussen (CDI)
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PROGRAMMA 64 : Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij.
Programmaleider

Dr. C. Terpstra - CDI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het onderzoekprogramma richt zich opdiagnostiek, etiologie, Pathogenese en/of epidemiologie, en in sommige gevallen vaccin ontwikkeling en preventie van economisch belangrijke infectieziekten van de luchtwegen, het maag-darmkanaal en het centrale
zenuwstelsel. De voornaamste ziekten zijn:
1) darmaandoeningen t.g.v. slingerziekte/speendiarree, colibacillose, transmissible
gastro enteritis en porcine epidemic viral diarrhoea (schade meer dan 60 mln./jr.);
2) luchtwegaandoeningen t.g.v.enzoötische pneumonie, snuffelziekte (atrofische rhinitis), ziekte van Aujeszky (schade meer dan 80 mln./jr.);
3) aandoeningen van het 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 o.m. 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 toepasbaar zijn in de tweede lijns diergezondheidszorg. Dit geldt met
name voor de ziekten genoemd onder CDI projecten 19, 20, 21, 23, 54 en 55.
2. Etiologie en Pathogenese.
Het etiologisch onderzoek is speciaal 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 in genen en van expressie producten die een rol spelen bij de
virulentie van het agens krijgen daarbij aandacht. Doel is het vinden van aangrijpingspunten voor ziektebestrijding.
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 een gerichte preventie.Voorhet verkrijgen van de epidemiologische gegevens wordt opverschillende 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 het opsporen van met veldvirus geïnfecteerde dieren is onderdeel van het project. Daarnaast
is aandacht vereist voor onderzoek aan de kringloop in het dier en de populatie van
veroorzakers van voedselinfecties.
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 is tevens sprake van een diepgaand
moleculair biologisch onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor vaccinontwikkelingzoalshet opsporen en verhoogdtot expressie brengen van genen diecoderen voor
belangrijke antigene domeinen of toxinen.
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5. Haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van SPF-systemen in de varkenshou.de
rij in een varkensarm gebied.
6. Haalbaarheidsonderzoek
teresistentie.
Andere rel.
programma's
Projecten

naar mogelijkheden van de introductie van genetische ziek-

: 66, 68, 72, VZ12
: 02
19b
20
21
23
25
54a,b,d,f
55

Diarree rond de speenleeftijd incl. slingerziekte (CDI)
Mycoplasma infecties (CDI)
Actinobacillus-infecties varken (CDI)
Atrofische rhinitis bij het varken (CDI)
Colibacillosis bij biggen (CDI)
Streptococcus suis type 2 infecties (CDI)
Ziekte van Aujeszky (CDI)
Virale diarree bij varkens (CDI/RUU)
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PROGRAMMA 65

Gezondheid, welzijn e n kwaliteit in de pluimveehouderij.

Programmaleider

Dr. G.F. de Boer - CDI

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Preventie enbestrijding van economisch belangrijke virale infectieziekten bij pluimvee
door:
- Bestudering epidemiologie, Pathogenese en immuun response.
- Ontwikkeling en verbetering van (differentieel) diagnostische methoden.
- Ontwikkeling en verbetering van bestrijdingsmethoden.
Hierbij wordt t.a.v.vaccins in eerste instantie gewerkt aan sub-unit 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 basis van een herpesvirus- of een vogelpokkenvector.
- Funderend onderzoek naar immuundeficiëntie en 'enhancing' effecten van dubbelinfecties.
De relatief langlopende projecten zijn alle gekozen op grond van urgente problemen in
de intensieve pluimveehouderij (m.n. aviaire lymfoïde leukose, ziekte van Marek en infectieuze bronchitis, 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 t.a.v. infectieuze anémie aangepakt vanwege
grote praktijk problemen door 'Chicken anemia virus'. CAVheeft een 'enhancing' effect
op andere virusziekten, zoals de ziekte van Marek, Reovirusinfecties, de ziekte van
Gumboro etc. Dit onderzoek zal in 1991 verder geïntensiveerd worden.
Vanwege de geringe omvang van de onderzoeksgroep konden twee nieuwe praktijkproblemen, deziekte van Gumboro en Reovirusinfecties (tenosynovitis), alsmede bacteriologische aandoeningen (o.a. voedselinfecties) nog niet aan het onderzoekprogramma
worden toegevoegd. Onderzoek aan deze onderwerpen dient in 1991 gestimuleerd te
worden. Daarnaast zal in 1991 ook de haalbaarheid van de toepassing van SPFsystemen in de pluimveehouderij onderzocht worden.

Andere rel.
programma's
Projecten

66, 68, 69, 70, 72, 77, W015
57
58
60
90
106

Aviaire leukose (CDI)
Ziekte van Marek (CDI)
Infectieuze bronchitis (CDI)
Virologische diagnostiek pluimvee (CDI)
Infectieuze anémie bij de kip (CDI)
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PROGRAMMA 66

Immunologisch onderzoek in relatie tot vaccinatie systemen bij landbouwhuisdieren

Programmaleider

Drs. B.A. Bokhout - CDI

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Vrijwel allepathogène 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 infekties betreft die voornamelijk tot de slijmvliezen beperkt blijven.
Kennis omtrent de mogelijkheden tot een goede stimulatie van dit slijmvliesgebonden
immuunsysteem isdaarom noodzakelijk voor een betere dierziektepreventie in de praktijk. Tevenskan deze kennis bijdragen aan het beter kunnen beheersen van schadelijke
immunologische processen aan de mucosae,zoalsb.v.overgevoeligheidsreacties. De uitkomsten van dit onderzoek dragen ook bij aan mogelijkheden voor 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 induktie van immuunresponsen aan de slijmvliezen staat daarbij centraal, met
nadruk op de presentatie van het antigeen middels de mucosale route. De toepassing
daarbij van vectorvaccins en 'drager'-moleculen welke via moleculair biologische weg
worden geproduceerd, zal in 1991 geïntensiveerd worden. De kennis over antigeenpresentatie is o.a. noodzakelijk voor het toepassen van deprodukten 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 interaktie 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; met
name dit laatste onderdeel zal in 1991 verder gestimuleerd worden. De kennis verkregenbinnen deandere onderdelen van het programma wordt in dezeprojekten gebruikt.

Andere rel.
programma's
Projecten

29
33
54c
61
78

Mucosaal immuunsysteem van het varken (CDI)
Inductie, manipulatie en expressie van mucosale immuunresponsen (CDI)
Ziekte van Aujeszky (Cellulaire immuniteit) (CDI)
Het immuunsysteem van de kip (CDI)
Immunopathologie van leverbot infekties (CDI)
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PROGRAMMA 68

Veterinaire epidemiologie

Programmaleider

Dr.J.M.van Leeuwen - CDI

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het programma 'Veterinaire Epidemiologie' is voortgekomen uit een groter wordende
behoefte om kennis van ziekten bij landbouwhuisdieren op populatieniveau (bedrijf,
regio,landelijk) inzetbaar te maken vooreen 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 overdracht ervan binnen dierpopulaties, waarbij tevens de invloed hierop van intervenierende maatregelen zal worden getoetst. Het ontwikkelen van een adequaat epidemiologisch instrumentarium met behulp van de informatietechnologie en de moderne wiskunde vormt een essentieel onderdeel van het gestelde doel. Voor de komende periode
(1991) zal worden ingehaakt op de aktuele bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij
varkens volgens een uniek in Nederland ontwikkeld systeem van saneren en vaccineren met een herkenbaar vaccin. Op uitnodiging van de Taakgroep Veterinaire Epidemiologie zijn projectvoorstellen geformuleerd voor een integrale epidemiologische
studie van deze ziekte. Tevens zal op bescheiden schaal -mede gezien de nog geringe
capaciteit van de CDI-sectie Epidemiologie -onderzoek plaatsvinden in verband met
algemene en reproductiestoornissen ten gevolge van Bovine Virus Diarree en Leptospirose bij het rund en van Parvoinfectie bijhet varken. Het epidemiologisch onderzoek
van Helmintheninfecties bij herkauwers moet ertoe leiden, dat de parasitaire besmettingsdruk daalt zonder overmatig gebruik van anthelmintica. Ten behoeve van de advisering van de overheid zal epidemiologische expertise in verband met Veewetziekten,
zoals Varkenspest en Mond-en klauwzeer in stand worden gehouden en eventueel versterkt.

Andere rel.
programma's
Projecten

63, 64, W013, W015, VZ3
54e
70e
31e
36e
49e

Ziekte van Aujeszky bij het varken (epidemiologisch deel) (CDI)
Bovine Virus Diarree (epidemiologisch deel) (CDI)
Leptospirose bij het rund (epidemiologisch deel) (CDI)
Epidemiologie van Helmintheninfecties bij herkauwers (epidemiologisch
deel) (CDI)
Varkenspest en exotische virale dierziekten (epidemiologisch deel) (CDI)
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PROGRAMMA 69

Synthetische vaccins, diagnostica e n hormoon analoga

Programmaleider

Dr. R.H. Meloen - CDI

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het beïnvloeden van biologische processen is één van de belangrijkste doelen van biotechnologische innovaties. De grondslag van vrijwel alle biologische processen wordt
gevormd door deeiwit/eiwit interactie die ophaar beurt berust opdeinteractie van kleine stukken van de eiwitten: peptiden. Peptiden vormen daarom essentiële bouwstenen
voor nieuwe synthetische vaccins, diagnostica, hormonen analoga enz. 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 nieuwe peptide chemische en moleculair biologische methoden blijken algemeen toepasbaar, zowel op
medisch-biologisch gebied als ophet gebied van de diergeneeskunde en deveeteelt. Gewerkt wordt aan modulatie van endocrinologische processen ter verhoging van het welzijn van landbouwhuisdieren in 1991(o.a.een diervriendelijke methode ter voorkoming
van Beregeur), modulatie van devruchtbaarheid van landbouwhuisdieren, veilige derdegeneratie vaccins ter verbetering van degezondheid van landbouwhuisdieren en een
geheel nieuwe benadering van diagnostisch onderzoek (miniaturisatie d.m.v. vergaande automatisering) met grote epidemiologische implicaties.

Andere rel.
programma's
Projecten

63, 64, 65 en W013
100a
100b
100
lOOd
100e

Beregeur (CDI)
Agonisten en antagonisten van gonadotropinen en inhibine (CDI)
Ontwikkeling van surrogaat epitopen voor vaccins en diagnostica (CDI)
Massa diagnostiek d.m.v. miniaturisering en automatisering (CDI)
Ontwikkeling van een derde generatie veilige synthetische vaccins ter
voorkoming van dierziekten (CDI)
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PROGRAMMA 70 : Fokkerij & Biotechnologie

Programmaleider

A.H. Visscher - IVO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Selectie in de dierlijke produktie 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 de 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 ontwikkelingen in de logistiek (chips) en de informatica grote
veranderingen in de perspectieven en de structuur van de fokkerij teweegbrengen. Het
programma isgericht ophet aangeven van mogelijkheden en consequenties van de toepassing van nieuwe technologie in fokkerijprogramma's voor het biologisch en economisch functioneren van het dier. 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 modelmatig
onderzoek worden de gevolgen van alternatieve fokprogramma's doorgerekend.
Onderwerpen van onderzoek zijn de regulatie op fysiologisch en moleculair genetisch
niveau van(1)eiwit- envetsynthese tijdens degroei(varkens,kip,rund);(2)interval spenen bronst en aantal ovulaties c.q. worpgrootte (varkens, schaap); (3)samenstelling en
hoeveelheid van de melk en de mogelijkheden die middels metingen aan hetjonge dier
te voorspellen (rund).Debovengenoemde processen hangen onderling samen. Het fysiologisch en moleculair genetisch onderzoek moet meer inzicht geven in de mate van
samenhang en de mogelijkheden de samenhang eventueel te doorbreken.

Andere rel.
programma's
Projecten

71, 77, VZ1, VZ8
034
035
064
084
085
093
094
095
096
R 170
R 498
R 340
R 341
R 510
RNNx
RNN 2
R 250

Endogene virale genen bij de kip (COVP/CDI/ bedrijfsleven)
Genetische aspecten van voederbenutting en groei bij slachtkuikens
(COVP/ KU-Leuven)
Conservering van hanensperma (COVP)
Toepassing van ree. DNA technieken bij de veredeling van kippen (COVP)
Constructie van een genoombank van de kip (COVP)
Bestudering van de ontwikkeling van het kippe-embryo (COVP)
Vererving van voederopname, voederconversie en lichaamssamenstelling
bij slachtkuikens (COVP)
Correlatie tussen groeivermogen en vruchtbaarheid bij de kip (COVP)
Regulatie van eiwit- en vetsynthese bij slachtkuikens (COVP)
Selectiemethoden rundvee (IVO)
Implementatie van defokwaarde schatting voor kalfs- en stierenvlees (IVO)
Produktie van melk een vlees in driewegkruising (rundvee) (IVO)
Toepassing van biotechnische maatregelen ter verbetering van genetische
aanleg van kalveren bestemd voor de vleesproduktie (IVO)
Alternatieve selectie methoden voor groei (MRU rundvee) (IVO)
Ontwikkeling fysiologische criteria voor de selectie op melkproduktie in
MOET fokprogramma (rundvee) (IVO)
RFLP patronen, genetische varianten van hormonen en enzymen en eiwitvarianten in relatie tot produktie (rundvee) (IVO)
Optimalisatie van rundveeproduktie systemen ondertoepassingvan nieuwe
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V 650
V 685
V 740
V 631
V 633
VNNj
VNN 2
S 180
S 200
RNN 3

biotechnologische ontwikkeling (modelonderzoek) (IVO)
Interval spenen -bronst varkens (IVO)
Genetische aspecten vleeskwaliteit (IVO)
Genetische aspecten van voeropname en voederbenutting bij mestvarkens
in groeps- en individuele huisvesting (IVO)
Regulatie vet- en eiwitsynthese (varkens) (IVO)
Opsporen van nauw verbonden polymorfe genetische markers die de 2 allelen van het halothaan gen kunnen onderscheiden (varkens) (IVO)
Genetische en fysiologische achtergronden van bronstkenmerken bij varkens (IVO)
Karakterisering van twee lijnen die verschillen in ISB met behulp van moleculair biologische methoden (varkens) (IVO)
Synthetische ooienlijn (schapen) (IVO)
Het effect van het Booroola-gen op de vruchtbaarheid (schapen) (IVO)
Evaluatie van genetisch gemodificeerde dieren (IVO)
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PROGRAMMA 71 : Voortplanting en Biotechnologie

Programmaleider

Dr. Ir. P. Booman - IVO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Zowelophet gebied van devoortplanting als van defokkerij vinden het komende decennium ontwikkelingen plaats die de veehouderij en de fokkerijstructuur ingrijpend zullen veranderen. Bovendien kunnen transgene dieren hun intrede doen. Detoetsing van
detoepasbaarheid van deze nieuwe ontwikkeling in depraktijk vindt plaats binnen het
programma Fokkerij en Biotechnologie. Het programma Voortplanting en Biotechnologie richt zich op het ontwikkelen en toepasbaar maken van het geheel van nieuwe
reproduktietechnologieën benodigd in het kader van genetische manipulatie. Dit betreft de in vivo winning van eicellen bij de koe,in vitro maturatie en fertilisatie, microinjectie, alsmede in vitro kweek van embryo's. Met name ook in het kader van in vitro
fertilisatie verdient het onderzoek naar de in vitro beoordeling en conservering van
sperma blijvende aandacht. Aansluitend op het bovenstaande zal fundamenteel onderzoekworden verricht naar devroege follikel- en eicelontwikkeling en naar de interactie
zaadcel-eicel. Ten behoeve van economische inpassing van de nieuwe reproduktietechnieken in fokkerijprogramma's zal getracht worden de methodieken voor de geslachtsbepaling en cryoconservering van embryo's te optimaliseren en het scheiden van sperma praktisch toepasbaar te maken. Het beïnvloeden van fysiologische processen door
middel van passieve immunisatie met monoclonale antistoffen biedt de veehouderij de
mogelijkheid bepaalde probleemgebieden gericht aan te pakken. Dit terrein dient dan
ook verder ontwikkeld te worden. Getracht wordt via deze zogenaamde immunomodulatie het geslacht van kippen in een vroeg stadium van deontwikkeling te beïnvloeden,
beregeur te onderdrukken en de eiwit-vet verhouding bijhet varken te beïnvloeden. Efficiënte methodieken voor de produktie van homologe monoclonale anti-stoffen zijn
daarbij van wezenlijk belang. Het onderzoek naar immunomodulatie heeft duidelijke
dwarsverbanden met deprogramma's Vleesonderzoek en/ofFokkerij en Biotechnologie.
Tenbehoevevan het opjuiste wijzetoepassen van denieuwereproduktietechnieken zullen voor deboer handzame doe-het-zelftesten voor het bepalen van het optimale inseminatietijdstip en van drachtigheid ontwikkeld worden. Nieuwe ontwikkelingen, zoalsbiosensoren, zullen in dit kader worden getoetst op praktische haalbaarheid in samenhang met het Welzijn, de Huisvesting en Verzorging van landbouwhuisdieren.

Andere rel.
programma's

70, 72, 77

Projecten

Vp 102
VpNNl
VpNN2
Vpl61
Vpl62
Vp761
VpNN3
Vp 103
Vp 130
VpNN4
VpNN5

Transvaginale follikelpunctie onder echografische geleiding voor het verzamelen van eicellen (IVO)
In vitro groei van rundereicellen (IVO)
In vitro fertilisatie bij het rund (IVO)
In vitro beoordeling sperma (IVO)
Verbetering van spermaconservering (IVO)
Onderzoek naar hormonale aspecten van de vroege follikelontwikkeling bij
de koe (IVO)
Interactie zaadcel-eicel bij in vitro fertilisatie (IVO)
Het verzamelen van foetale cellen voor de detectie van genetische modificatie van runderfoeten (IVO)
Het bepalen van het geslacht van runderembryo's met behulp van monoclonale antistoffen tegen het H-Y antigeen (IVO)
Cryoconservering van gameten en embryo's (IVO)
Scheiden van X-en Y-chromosoom dragende spermatozoa door middel van
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Vp 290
Vp 291
Vp NN6
Vp NN7
Vp 591
Vp NN8

immunologische methoden (IVO)
Toepassing van hybridoma's als bron van monoclonale antilichamen in de
dierlijke produktie (IVO)
Onderdrukking van beregeur door middel van passieve immunisatie met
monoclonale antistoffen tegen GnRH (IVO)
Beïnvloeding eiwit/vet verhouding door middel van monoclonale antistoffen tegen vetcellen (IVO)
Produktie van chimaere monoclonale antistoffen (IVO)
Ontwikkeling van een veldtest voor het controleren van de vruchtbaarheid
bij grote landbouwhuisdieren (IVO)
Biosensoren voorcontinue meting van parameters voor oestrus en drachtigheid (IVO)
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PROGRAMMA 72 : Welzijn, huisvesting en verzorging van landbouwhuisdieren

Programmaleider

Dr. ir. A.J. van der Zijpp -IVO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

In het kader van dit programma wordt fundamenteel onderzoek verricht naar het
welzijn van landbouwhuisdieren (gedrag, fysiologie, gezondheid). De resultaten van dit
onderzoek vormen de basis voor onderzoek naar de relatie tussen houderij-aspecten en
het welzijn en voor het ontwikkelen van alternatieve houderijsystemen. Het uiteindelijke doel isdebeoordeling en ontwikkeling van bestaande en nieuwe houderijsystemen
t.a.v: maatschappelijke aanvaardbaarheid (welzijn dier, milieu, kwaliteit produkt) en
bedrijfsvoering (incl. produktie, gezondheid en gedrag). Aandacht wordt besteed aan
huisvesting, inrichting en management maar ook aan dehouderij in het algemeen. Het
onderzoek ismultidisciplinair (gedrag,gezondheid, produktie)van aard en wordt vooral
verricht aan rundvee, varkens en pluimvee.
In het fundamentele onderzoek naar het vaststellen en interpreteren van de effecten
van houderijsystemen ophet welzijn van dieren, wordt met name aandacht besteed aan
gedragsstoringen, ontwikkeling van gedrag, circadiane ritmiek en stress en gezondheid. Ook wordt onderzoek verricht naar de relatie tussen biotechnologie (incl. genetische modificatie) en welzijn.
Een belangrijk deel van de capaciteit wordt besteed aan onderzoek naar de gevolgen
van houderijsystemen (incl. het transport) voor het welzijn van de betrokken dieren.
Nieuwe ontwikkelingen als gevolg van automatisering en als gevolg van emissie-beperkende aanpassingen in de huisvesting en verzorging, zullen speciale aandacht krijgen. Voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van preventieve toetsing van
houderijsystemen zal extra capaciteit nodig zijn. De resultaten van het (fundamentele)
onderzoek naar gevolgen van houderijsystemen voor het welzijn dienen als basis voor
een integrale ontwikkeling van alternatieve systemen. De komende vier jaar wordt
vooral aa -^acht besteed aan het etagesysteem voor leghennen en aan de groepshuisvesting voor zeugen. Deze zijn in twee aparte sub-programma's ondergebracht.

Andere rel.
programma's
Projecten

63, 64, 65, 70, 71, 105, 106, 141, 150, VZ2, VZ3, VZ10, VZ12, VZ16
Fundamenteel onderzoek
***
Stress, gedrag en gezondheid bij rundvee en varkens (IVO)
686
Invloed van belastende uitwendige omstandigheden (stress) op fysiologische en ethologische parameters bij pluimvee (COVP)
302
Onderzoek naar groepshuisvesting van vleeskalveren (ontwikkeling van
stereotypieën) (IVO)
663
Onderzoek betreffende het ontstaan van verenpikken bij pluimvee (COVP)
***
Gevolgen van genetische manipulatie voor gedrag en gezondheid bij rundvee (IVO)
Onderzoek houderij-aspecten
330
De invloed van automatische krachtvoerverstrekking buiten de melkstal
op het gedrag en de krachtvoeropname van melkkoeien (IVO)
331
Automatiseren van melken en voeren uit het oogpunt van gedrag, gezondheid en reproduktie van melkkoeien (IVO)
560
Onderzoek naar signaleringsdrempels voor bronst- en ziektedetectie bij
melkkoeien met behulp van sensoren (IVO)
32.4.17
Gezondheids- en klimaatsaspecten bij het ontwerp van huisvestingssystemen voor rundvee (IMAG)
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300
460
32.4.07
013
014
080
32.4.06
101.12
023
026
039
047
048
063
471
30.1.01
30.1.02
550
53491
54261

Onderzoek naar groepshuisvesting van vleeskalveren met drinkautomaten
en automatische identificatie van de kalveren (IVO)
De invloed van de huisvesting op het gedrag van vleesstieren (IVO)
Onderzoek naar nieuwe huisvestings- en inrichtingssystemen voor vleeskalveren en vleesstieren (IMAG)
Groepsvorming van zeugen na spenen en dekken (IVO)
De voorbereiding van opfokzeugjes ophun latere groepshuisvesting als fokzeug (IVO)
Verbetering, begeleiding en bewaking van reproduktie en gezondheid in de
zeugenhouderij (IVO)
Groepshuisvesting van zeugen (IMAG)
Bedrijfskundige vergelijking van drie verschillende systemen in de vermeerdering (PV)
Gedrag, reproduktie en welzijn van nertsen (COVP)
Gedrag en welzijn van blauwvossen (COVP)
Onderzoek naar het voorkomen van ascites bij slachtkuikens (COVP)
Onderzoek naar de optimale klimaatkondities voor konijnen (COVP)
Klimaatfysiologie: fysische transportverschijnselen in relatie tot de fysiologie van kippen en de klimaatbeheersing van stallen (COVP)
Welzijn en gedrag van konijnen (COVP)
Automatische levensnummers in de veehouderij (IVO)
Bouwkundige ontwikkeling en verbetering van landbouwbedrijfsgebouwen, inclusief bewaarplaatsen (IMAG)
Ontwikkelen van een systeem voor raming van de bouwkosten van agrarische bedrijfsgebouwen (IMAG)
Onderzoek naar beladingsnormen voor internationaal transport over langere afstand (IVO)
Alternatieve kalfsvleesproduktiesystemen (PR)
Realisering van bouw en inrichting van een stierenstal ter beproeving van
vleesproduktiesystemen in bedrijfsverband (PR)

Toetsing houderij'systemen
Toetsing houderijsystemen voor rundvee
Toetsing houderijsystemen voor varkens
Toetsing houderijsystemen voor pluimvee
Alternatieve
houderijsystemen
012
Ontwerp en inrichting van de kraamstal bij groepshuisvesting (IVO)
32.4.09
Klimaats- en gezondheidsaspecten bij de ontwikkeling van huisvestingssystemen voor zeugen (IMAG)
202.72
Groepshuisvesting zeugen (PV)
De projecten IVO 013,IVO 014, IVO 012, IMAG 32.4.06, IMAG 32.4.09, PV 101.12, PV
202.72, vallen onder het subprogramma 'Groepshuisvesting van zeugen'.
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PROGRAMMA 73 : Voederwaardering en voederwaardeschatting

Programmaleider

Ir. A. Steg -IVVO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Debestanddelen van veevoeders, eiwitten, koolhydraten en vetten kunnen worden verdeeld n a a r de wijze waarop ze in herkauwers, varkens en pluimvee worden benut als
bouwstenen en energie. Toekomstige systemen voor de voederwaardering worden niet
langer alleen gebaseerd op de netto energie en het verteerbaar ruw eiwit, maar ook op
de verschillende voedingsstoffen (o.a. vluchtige vetzuren, aminozuren) die voor benutting in het dier beschikbaar komen. In dit programma wordt de voederwaarde vooral
afgeleid aan kenmerken van het voer.In het onderzoekmodel van het doeldier wordt het
onderverdeeld in compartimenten. Dit maakt het mogelijk om ook tussen diersoorten
te vergelijken. Aspecten van het onderzoek zijn:
- het afbraakniveau en afbraaksnelheid van voerbestanddelen in deverschillende compartimenten
- aard, hoeveelheid en beschikbaarheid van fermentatieprodukten en bij herkauwers
de microbiële omzettingen die de efficiency van de eiwitsynthese in de voormagen
beïnvloeden.
In 1991ligt denadruk bijherkauwers opdeafbraak in devoormagen, o.a.met nylonzakjes, bij varkens opde interactie tussen koolhydraten en vetten en bij pluimvee op de beschikbaarheid van energie, koolhydraten en aminozuren. In vitro zal vooral worden gewerkt aan de nabootsing van dynamische afbraakprocessen in het dier.

Andere rel.
programma's
Projecten

46, 74, 75, 140, VZ1, VZ5
108
219
220
221
222
223
262
317
318
358
361
363
416
892
106
899
65
79

098

Geïntegreerd onderzoek invitro en NIRSvoor devoederwaardering (IVVO)
Verteerbaarheid ruwvoeders (botanische samenstelling) (IVVO)
Voederwaardering bierbostel (IVVO)
Afbraakniveau en -snelheid voerbestanddelen in de pens (IVVO)
Alternatieve modelontwikkeling voederwaardering herkauwers (IVVO)
Het bepalen van de afbraakkarakteristieken van maisprodukten (IVVO)
Toetsing eiwitwaarderingssysteem herkauwers (IVVO)
Verteerbaarheidsonderzoek met zeugen en mestvarkens (IVVO)
Ileale N- en aminozuurverteerbaarheid voor varkens (IVVO)
Gebruik bij- en afvalprodukten in de varkensvoeding (IVVO)
Indicatoren in de varkensvoeding(IVVO)
Interactie netto-energie tussen vet en koolhydraten (IVVO)
Diervervangende methoden voederwaardering varkens (IVVO)
Ondersteuning CVB en BLGG (IVVO)
Ontwikkelen, toetsen en op peil houden van chemische bepalingsmethoden, laboratoriumtechnieken en standaardisering (IVVO)
Ontwikkelingssamenwerking (IVVO)
Onderzoek naar de omzetbare energiewaarde van grondstoffen voor slachtkuikens (COVP)
Een fysiologische benadering van de aminozuurbenutting van slachtkuikens(COVP)
Stikstof en aminozuurverteerbaarheid op mest- en ureumniveau bij slachtkuikens (COVP)
Onderzoek naar de variabiliteit van de voederwaarde van tarwe en tarwe
bijprodukten bij slachtkuikens (COVP)
Ileum-verteerbaarheid van eiwit en aminozuren bij slachtkuikens en leghennen (COVP)
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PROGRAMMA 74

Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling

Programmaleider

Drs. A.M. van Vuuren -IVVO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Doelstelling is het optimaliseren van de voedersamenstelling en -verstrekking, zodat
debeste afstemming wordt gerealiseerd opdebehoeften van het dier voorproduktie met
minimalisatie van de milieubelasting en produktiekosten. Bij de herkauwer wordt tevens gestreefd naar de maximale benutting van ruwvoer. Dit impliceert de optimalisatie van rantsoensamenstelling, defactoren van belang voor de voeropname, de efficiëntie van de benutting (o.a. de intermediaire stofwisseling, met name t.a.v. aminozuren,
debeïnvloeding van denutriëntenstromen en deenergetische benutting van koolhydraten en vetten). Tevens wordt hieronder de bepaling van de behoefte aan verschillende
nutriënten voor dierlijke produktie verstaan.
In 1991 is de aandacht geconcentreerd op:
- aminozuurbehoefte van varkens en pluimvee, m.n. modelmatige beschrijving en
interactie tussen essentiële aminozuren; debeschikbaarheid van aminozuren uit het
voer op het niveau van de arteriole bloedstroom
- analyse van de factoren welke de opname van silage beperken
- de aminozuur- en energievoorziening van de herkauwer op het niveau van de dunne
darm
- voederbehoefte van kruislingooien rond de partus
- beïnvloeding van de stofwisseling door beta-agonisten
- natte bijprodukten en het zuur-base evenwicht bij varkens
- benutting van en de behoefte aan energie bij pluimvee
- effect voeding op karkassamenstelling bij pluimvee.

Andere rel.
programma's
Projecten

73, 77, 140, VZ5, VZ11
238
261
263
360
364
365
480
057
056
107
433
481

Optimalisering van devoedersamenstelling en -opname bij melkvee (IVVO)
Afstemming voeding op behoefte bij ooien (IVVO)
Kuilfermentatie-produkten en voederbenutting bij melkvee (IVVO)
Effectiviteit en werkingsmechanisme beta-agonisten (IVVO)
Ontwikkeling van een simulatiemodel van de aminozuurbehoefte (IVVO)
Natte bijprodukten en het zuur-base-evenwicht (IVVO)
Benutting van nutriënten door landbouwhuisdieren (IVVO)
Netto energiewaardering van pluimveevoeders (COVP)
Voeding en kwaliteitskenmerken van slachtkuikens (COVP)
Ontwikkelen/aanpassen van chirurgische technieken bij landbouwhuisdieren t.b.v. veevoedingsonderzoek (IVVO)
Rolvan depensfermentatie in deverwerking van ruwvoeders en krachtvoeders (IVVO)
Onderzoek naar het glutamine-metabolisme bij melkkoeien (IVVO)
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PROGRAMMA 75

Veevoeding e n Biotechnologie

Programmaleider

Dr. Ir. S.F. Spoelstra -IVVO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Als gevolgvan de sterke ontwikkeling van debiotechnologie kunnen biologisch actieve
stoffen (enzymen,bacteriepreparaten, aminozuren) inprincipe inrelatief grote hoeveelheden en tegen relatief lage kosten beschikbaar komen. In de veevoeding kunnen deze
Produkten een belangrijke toepassing vinden. Door toepassing van celwandafbrekende
enzymen kan deverteerbaarheid 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 aerobe
omzettingen. De microflora in het darmkanaal is zowel van belang voor de vertering
alsook voor de gezondheid van het dier (ziekteresistentie). De verwachting is dat 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 biotechnologische toepassingen (o.a. fytase en synthetische aminozuren).

Andere rel.
programma's

46, 73, 140

Projecten

443
471

Biotechnologisch onderzoek met betrekking tot de fermentatieve voederconservering (IVVO)
Biotechnologische ontsluiting van celwandstructuren (IVVO)
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P R O G R A M M A 77

Vleesonderzoek

Programmaleider

Dr. Ir. R.W.A.W. Mulder - COVP

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het programma vleesonderzoek isgericht opdebewaking en verbetering van de kwaliteit en afzet van vlees en vleesprodukten (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 CDI werken hieraan mee. In het programma wordt uitgaande van afzetmogelijkheden en 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 en
pathogène micro-organismen) van vleesen 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 van voor de mens pathogène micro-organismen,
zoals Salmonella, Campylobacter en Listeria in vlees en vleesprodukten.
- Snelle microbiologische bepalingsmethoden voorbovengenoemde micro-organismen.
- Bepalingsmethoden met voorspellende waarde voor de versheid en de houdbaarheid
van vlees en vleesprodukten.
2. Vleeskwaliteit
- Bepalingsmethoden voor fysisch-chemische produktie-eigenschappen (vlees-vetverhouding, pH, waterbindend vermogen, kleur, geur, smaak en malsheid).
- Invloed van primaire produktiefactoren (erfelijke aanleg, huisvesting en verzorging,
klimaat, voersamenstelling), omstandigheden tijdens het transport, wijze van bedwelmen en deprocesgang in de slachterij opdefysiologische en biochemische processen in het levende en geslacht dier en hun relatie met de vleeskwaliteit.
- Fundamenteel onderzoek naar deregulatie van vet-en eiwitsynthese in slachtdieren.
3. Markt- en consumentenonderzoek
- Afzetmogelijkheden van vlees en vleesprodukten op verschillende markten.
- Kwaliteitswensen van consumenten in relatie tot sensorische eigenschappen.
4. Automatisering, logistiek en produktontwikkeling
- Dierherkenningssystemen in de hele keten.
- On-line bepaling van rendementen.
- Isolatie van vleeseiwitten uit minder waardevolle vleesdelen.

Andere rel.
programma's
Projecten

63, 64, 65, 78, 91,98, 128, W017
655
673
691

Campylobacter slachtpluimvee (COVP)
Invloed slachttechnieken hygiëne (COVP)
Preventieve behandeling tegen pathogène micro-organismen (COVP)
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042
664
022

Nieuwe methoden broeien en plukken (COVP)
Sensorisch onderzoek van vlees en vleesprodukten (COVP)
Produktiefactoren voor produktie slachtpluimvee met herkenbare kwaliteit (COVP)
665
Samenstelling slachtpluimvee (kalkoenen, kuikens, eenden) (COVP)
005
Invloed bewerking op kwaliteit van vlees (COVP)
054
Profilering van aromakomponenten (COVP)
083
NIRS voor snelle bepaling van samenstelling van vlees en vleesprodukten
(COVP)
637
Alternatieve methoden voor het verdoven (COVP)
082
Fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van spierbloedingen in slachtdieren (COVP)
019
Beoordelingskriteria voor de kwaliteit van slachtkuikens (integrale ketenbeheersing) (COVP)
086
Advisering en analyses t.b.v. Natupur-slachtkuikenproduktie-kolom
(COVP)
675
Onderzoek naar kwaliteit van pluimveeprodukten met behulp van een
thuispanel (COVP)
087
Preventie en kontrole m.b.t. potentiële pathogène micro-organismen in
pluimvee en bij de verwerking van pluimveevlees (COVP)
480/V485 Invloed van afstamming, sexe, voersysteem en opfok-intensiteit op het
groeiritme bij landbouwhuisdieren (IVO)
R020
Het effect van de daglengte op de groei en karkaskwaliteit van vleesstieren
(IVO)
R301
Alternatieve voersystemen voor de produktie van vleeskalveren (IVO)
V090
Scharrelvarkens: vleeskwaliteit en karkassamenstelling (IVO)
V820 /
Het effekt van voeronthouding voor aflevering van
V680
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van geslachte varkens (IVO)
540/V541 Effektiviteit en werkingsmechanisme van 'repartitioning agents' bij landbouwhuisdieren (IVO)
V685
Genetische aspecten van varkensvleeskwaliteit (IVO)
V684
Elektrisch bedwelmen van slachtvarkens in een dragende restrainer (IVO)
V031
Alternatieve elektrische bedwelmingsmethoden bij slachtvarkens (IVO)
521
Het ontwikkelen van een computermatig informatiemanagement-systeem
voor gebruik in een experimentele slachthal (IVO)
050
Objektivering/automatisering van de bepaling van samenstelling en
slachtkwaliteit bij landbouwhuisdieren (IVO)
640
Ontwikkelen, toetsen en oppeil houden van methoden voorvaststelling van
slachtkwaliteit en karkassamenstelling ten behoeve van onderzoek (IVO)
S410
Inventarisatie van het slachtaanbod van lammeren en overhouders volgens
het EUROP-classificatiesysteem (IVO)
R210
Europese (EAAP) classificatienormen en uitsnijrendement van runderkarkassen (IVO)
R060
Classificatie van geslachte vleeskalveren; standaardisering en objektivering kalvervleeskleur (IVO)
830
Begeleiding van classificatie van slachtdieren (IVO)
V840
Bepaling verwerkingswaarde van varkens (IVO)
V780
Automatisering van metingen ten behoeve van varkensclassificatie (IVO)
R370
Verbetering van de vleeskwaliteit bij vleeskalveren en runderen (IVO)
R374
De invloed van verwerkingsmethoden en herkomst op de rundvleeskwaliteit (IVO)
894
Vleeskwaliteitmetingen aan kruislingvaarzen van het PR (IVO)
V680
Vleeskwaliteit bij varkens(IVO)
V570
Het opheffen van bezwaren verbonden aan de produktie van gemeste beertjes (IVO)
V841
Classificatie van slachtzeugen (IVO)
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V842
377
R376
V686 /
V687
S421
V571
565

Classificatie van levende varkens (IVO)
Invloed van bewaren op de kleurstabiliteit van runden varkensvlees (IVO)
De relatie tussen het classificatieresultaat, hetuitsnijrendement en de
vleeskwaliteit bij runderen (IVO)
Invloed van postmortale temperatuurveranderingen op de kwaliteit van
varkensvlees (IVO)
Kwaliteit van lamsvlees van verschillende herkomst (IVO)
De bepaling van het aromaprofiel van beregeur (IVO / COVP)
Effekten op de energievoorziening in de spieren van het slachtvarken en
-kuiken vóórhet slachten en het gevolghiervan voor devleeskwaliteit (IVO)
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PROGRAMMA 78

Toxicologisch onderzoek van residuen van agrarische hulpstoffen, contaminanten en natuurlijk voorkomende stoffen en produkten bestemd voor de humane
consumptie.

Programmaleider

Dr. Ir. H.A. Kuiper - RIKILT

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Doelstellingen van het programma zijn gericht op het beschermen van de consument
van agrarische produkten en op het garanderen van een optimale kwaliteit:
4.1 Bestuderen van de uitwaskinetiek van diergeneesmiddelen veevoederadditieven
en groeibevorderaars na toediening aan voedselproducerende dieren in verband
met het vaststellen van wachtperioden voor de slacht. Er zal met name aandacht
besteed worden aan correlaties tussen het gedrag van genoemde stoffen in verschillende biologische matrices met behulp van kinetische modellen.
4.2 Gezien deveelvuldige toepassing van combinatiepreparaten zullen interacties tussen veterinaire farmaca onderling en met milieu-contaminanten bestudeerd worden. Dit onderzoek is gericht op het opsporen van veranderingen in metabolisme
patronen van stoffen en in eliminatiegedrag, die de aan/afwezigheid van residuen
in agrarische produkten kunnen beïnvloeden.
4.3 Identificeren en karakteriseren van factoren in voedingsmiddelen die de gezondheid van mens en dier kunnen beïnvloeden. Als vervolg op chronisch dierexperimenteel onderzoek met betrekking tot de mogelijke beïnvloeding van de kankerincidentie bij de rat door voedingsfactoren, zal gericht onderzoek uitgevoerd worden met betrekking tot modulerende factoren aanwezig in de voeding voor colontumoren. Al naar gelang de resultaten zal dit onderzoek zich verder toespitsen op
stofidentificatie en effectonderzoek. Tevens zal toxiciteitsonderzoek uitgevoerd
worden met betrekking tot antinutritionele factoren in veevoeders die van consumeerbare produkten de consument kunnen bereiken.
4.4 Toxicologisch onderzoek van eetbare produkten dievia moderne gentechnologische
procédés worden bereid. Dit onderzoek richt zich op:
(a) fysisch-chemische en biologische stabiliteitsstudies van nieuwe gen-produkten
in voedingsmiddelen.
(b) chemische en biologische detectiemethodiekontwikkeling.
(c) bestuderen van omzettingen en biologische beschikbaarheid van stoffen na
orale opname.
(d) toxiciteitsstudies met behulp van te ontwikkelen in-vitro systemen die model
kunnen staan voor de maagdarmtractus en met behulp van proefdieronderzoek. Deze studies zijn van groot belang in verband met de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie en dienen de bouwstenen te
leveren voor een verantwoorde risk-assessment.

Andere rel.
programma's
Projecten

97, 98, 143, WO10, W017
404.0800 Toxicologische evaluatie van produktvreemde en van nature voorkomende
stoffen in de voedselketen (RIKILT, NRLO, EEG)
404.0810 Invloed van voedingsfactoren op de tumorincidentie van de rat (RIKILT,
LUW(Tox.), CABO, ATO, CIVO)
404.0820 Isolatie, identificatie en karakterisering van metabolieten van furazolidon
(RIKILT, CIVO/TNO, LUW)
404.0841 Therapeutisch, farmacokinetisch entoxicologisch onderzoek van sulfonimiden (RIKILT, Fac. Utrecht, CDI, RIVM, IGB)
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404.0860 Mutageniteitsonderzoek van diergeneesmiddelen, milieucontaminanten
en agrarische hulpstoffen (RIKILT, LUW (Tox.), CDI)
404.0870 In vitro toxiciteitsonderzoek van residuen van agrarische hulpstoffen en
contaminanten in voedingsmiddelen (RIKILT, CDI, Fac. Utrecht, COVP,
IVVO, BGA(Berlijn), Farm.(Milaan), Tox. (Rome))
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PROGRAMMA 79

Mestverwerking

Programmaleider

Ir. P.J.W. ten Have - IMAG

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Mestverwerking betreft onderzoek naar de technische en technologische mogelijkheden van mestverwerking, vooral op centraal nivo, en optimalisering van dit proces.
De belangrijkste taak van het onderzoek hierin is het terugdringen van de verwerkingskosten doorhet optimaliseren van debeschikbare technologie en het ontwikkelen
en introduceren van tweede generatie-technieken. In dit kader kunnen genoemd worden de eiwitwinning uit mest door electroforese en de winning van essentiële aminozuren. Opgemerkt dient te worden dat het betreffende onderzoek voor een aanzienlijk deel
door niet-DLO-instituten wordt uitgevoerd.
Er is een intensieve samenwerking met mestverwerkingsbedrijven, TNO en LU-vakgroep Waterzuivering.
In 1991 richt het onderzoek zich op:
- onderzoek naar condities waaronder schuimvorming bij mestverwerking op de boerderij op kan treden;
- optimalisering van debehandeling van gassen diebijhet drogen van mest vrijkomen,
ontwikkeling van energiezuiniger deelprocessen zoals drogers en indampers en andere methoden voor de zuivering van condensaat en effluent;
- eiwitwinning uit mest door electroforesetechnieken en winning van essentiële
aminozuren uit mest;
- ontwikkeling van verwerkingsmogelijkheden voor dunne mestsoorten zoals kalvergier en mest van fokzeugen.

Andere rel.
programma's
Projecten

114, 129, 140, 150, 151
34.4.08
34.4.14
34.5.05
410

Verwerking en afzet van meststoffen (IMAG)
Schuimvorming bij de opslag en verwerking van drijfmest (IMAG)
Emissies van mobiele en oppervlaktebronnen (IMAG)
Thermofiele compostering van de mestkoek: de invloed van de zuurstofspanning op de microbiële aktiviteit (IB)
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PROGRAMMA 80

Technisch visserijonderzoek, inklusief arbeidsomstandigheden vissersschepen.

Programmaleider

Ir. F.A. Veenstra -RIVO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Binnen de vangstbeperkingen die voortvloeien uit de internationale en nationale beheersmaatregelen voor devisstapels ishet vanbelang dat vissersvaartuigen en vistechnieken ontwikkeld worden waarmee detoegestane vangsthoeveelheden optimaal opgevist kunnen worden. Hoofddoelstelling hierbij is het introduceren van technische verbeteringen waardoor per tijdseenheid de exploitatiekosten verminderen en/of de
vangstopbrengsten toenemen. Bij een afnemende visserij-intensiteit kunnen beide elementen bijdragen aan zoveel mogelijk rendementsbehoud voor de visserij. In het kort
weergegeven zijn de belangrijkste werkterreinen:
- Scheepstechnisch onderzoek gericht op vooral aspecten die bepalend zijn voor de
interactie van schip en vistuigen (hydrodynamica, energie-management, stabiliteit,
e.d.);
- Vistechnisch onderzoek gericht op in het bijzonder het ontwikkelen c.q. verbeteren
van vistuigen in relatie tot het visgedrag (netontwerpen, weerstandsmetingen, dimensioneringen, onderwaterobservatie visnamigheid);
- Ontwikkelen van toepassingsmogelijkheden van mikro-elektronica gericht op apparatuur aan boord en op onderzoekmethodieken.
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 trillingsnivo's en op ergonomische optimalisering van
brug layout, werkdek layout, bediening visverwerkingsapparatuur, tuigbehandeling,
e.d.Wat het laatste betreft wordt getracht met behulp van de image-processing technieken biologische onderzoekmethodieken te automatiseren zoalsotoliet-aflezing (leeftijdbepaling vissen) en het tellen van eieren/larven in plankton t.b.v. de schatting van de
biomassa van de paaistock.

Andere rel.
programma's
Projekten

WO20
70.010
70.011
70.012
70.014
70.015
70.016
70.017
70.019
70.020
70.021

Werkmethoden en arbeidsomstandigheden (RIVO/TU-Delft)
Vermindering exploitatiekosten (RIVO)
Ontwerp/verbetering vissersvaartuigen (RIVO/TU-Delft/IZF-TNO)
Direkte observatie vistuigen (RIVO)
Ontwikkeling nieuwe vistuigen zeevisserij (RIVO/ICES)
Alternatieve stimuleringsmethoden boomkorvistuigen (RIVO)
Technische ontwerpstudies vistuigen (RIVO/ICES)
Visserij-informaticatechnieken (RIVO/EG-partners)
Ontwikkeling instrumentatie biologisch onderzoek (RIVO/TFDL)
Ontwikkeling akoestische surveymethoden (RIVO/TFDL)
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PROGRAMMA 81

Onderzoek visbestanden e n interspecifieke relaties visserij

Programmaleider

Dr. R. Boddeke -RIVO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Visbestandsonderzoek wordt verricht omdevisvoorraden opeen zodanigpeil te kunnen
houden dat de kontinuïteit 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. voedselkonkurrentie en predatie iser sprake van
onderlinge kwantitatieve beïnvloeding van visbestanden. Dit onderdeel zal voor dezeevissoorten de komendejaren verder worden uitgewerkt en voor de zoetwatervissoorten
worden geïntroduceerd. Het doel isom opbasisvan degevonden interacties de bestandsbepalingen te verbeteren en te vergemakkelijken. Het onderzoek vloeit voor het overgrote deel voort uit internationale verdragsverplichtingen (ICES).

Andere rel.
programma's
Projekten

30.010
30.011
30.012
30.015
30.017
30.018
30.019
30.020
40.013
40.014
40.016
40.020
40.021
40.022
40.023
50.021
50.022
50.023
50.024
50.025
50.026
50.027
50.028

Tongonderzoek (RIVO)
Scholonderzoek (RIVO)
Tarbot- en grietonderzoek (RIVO)
Schaaldieronderzoek (RIVO)
Interspecifieke relaties (RIVO)
Schar- en botonderzoek (RIVO)
Bestandsopname platvis (RIVO)
Discardonderzoek (RIVO)
Haringonderzoek (RIVO)
Makreelonderzoek (RIVO)
Rondvisonderzoek (RIVO)
Bestandsopname jonge haring en rondvis (RIVO)
Horsmakreelonderzoek (RIVO)
Invloed hydrografie op visbestanden (RIVO)
Zilversmeltonderzoek (RIVO)
Bestandsopnamen jonge vis IJsselmeer (RIVO/LU)
Actief biologisch beheer (RIVO/Limnologisch Inst/OVB)
Bestandsschattingen visstand IJsselmeer (RIVO)
Ontwikkeling vistuigen binnenvisserij (RIVO)
Aalbiologie en -visserij in gesloten beheerssystemen (RIVO)
Monitoring visstand grote rivieren (RIVO/DBW+RIZA/KU-Nijmegen)
Biologie anadrome vissoorten (RIVO/DBW+RIZA/RIVM)
Waterbouwkundige werken en vispassages (RIVO/RWS)
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PROGRAMMA 82

Aquakultuuronderzoek

Programmaleider

Drs. R. Dijkema -RIVO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

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
deoester-en mosselpopulaties bepalen wordt onderzocht hoeverbeteringen in de broedvalwinning kunnen worden aangebracht en welke de optimale uitzaaidichtheden zijn.
Verder wordt onderzoek verricht naar de invloeden van de gereedgekomen waterstaatkundige werken - met name van de in 1986 gereedgekomen stormvloedkering in de
Oosterschelde -opdeschelpdierculturen. Het kweken van visvindt in Nederland plaats
in kultures met verwarmd water waarbij gebruik wordt gemaakt van recirkulatiesystemen. Dergelijke systemen, die betrekkelijk nieuw zijn, veroorzaken vaak nog problemen op zoötechnisch en technisch gebied. Het onderzoek richt zich vooral op de palingteelt en in het bijzonder opfactoren die de groei van glasaal/pootaal in kweeksystemen
beïnvloeden en op mogelijkheden ter voorkoming c.q. bestrijding van zwemblaasparasiet bij gekweekte paling. Voorts is onderzoek in gang naar mogelijkheden tot teelt en
bewaring van zeepieren voor de sportvisser en is een begin gemaakt met een kweekexperiment van zoutwatervis in recirculatiesystemen (tarbot).

Andere rel.
programma's
Projekten

6, 19, 87, 88, 91, 93
60.010
60.011
60.012
60.013
60.014
60.016
60.017
60.024
60.025
60.027

Oesterkultuur en -visserij (RIVO)
Mosselkultuur en -visserij (RIVO/DGW)
Kokkelkultuur en -visserij (RIVO/DGW)
Hydrografisch onderzoek (RIVO/DGW)
Zoutwatervisteelt (RIVO)
Bewaren en kweek zeeaas (RIVO)
Sanitair schelpdieronderzoek (RIVO)
Voeding van glasaal (RIVO)
Voedermethodieken bij aal (RIVO)
Technisch/biologisch/ekonomischonderzoek visteelt-projecten (RIVO/LEI)
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PROGRAMMA 83

Kwaliteit visstand e n visserijprodukten

Programmaleider

Dr. P. Hagel -RIVO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Bij dit programma koncentreert het onderzoek zich enerzijds op de bepaling van de invloed van inhet water voorkomende organische en anorganische stoffen, opde leefbaarheid van vissen, schaal-en schelpdieren, alsmede hun voedselorganismen en anderzijds
opdebepaling van deinvloedvan deze stoffen opdekwaliteit van visserijprodukten met
het oog op de bescherming van de konsument. Van belang zijn onder meer het meten
van effekten van eutrofiërende stoffen en kontaminanten, het vaststellen van gevolgen
van fysische verstoringen als delfstofwinning, dumping afvalstoffen, koelwaterlozingen, ophoping van radioactieve stoffen en het bepalen van de betekenis van visziektes,
visparasieten en gifproducerende fytoplanktonsoorten voordevisserij.In 1987heeft internationaal Ministersoverleg over de Rijnvervuiling - mede naar aanleiding van de
Sandoz-affaire -geleid tot het Rijn Actie Plan. De uitvoering van dit Plan zal moeten
leidentothet ekologisch herstel van degroterivieren en debeneden rivieren. Het RIVO
participeert in het kader van deuitvoering van dit Plan in een programma voor een uitgebreid ekologisch onderzoek dat in eerste instantie gericht is op de Rijn en de Maas.
Een nieuw onderzoekveld ishet onderzoek naar defysische verstoring van de zeebodem
door visserij-aktiviteiten, dat wordt verricht in het kader van het BEON-Meerjarenprogramma.

Andere rel.
programma's
Projecten

6,19,53,97;
20.010
20.014
20.015
20.016
20.017
20.018
20.019
20.020
20.021
20.022

Verstoring Aquatisch-milieu (RIVO/RWS+DN/NIOZ)
Toxikologische schelpdierkontrole (RIVO)
Parasitologisch onderzoek (RIVO)
Pathologisch onderzoek (RIVO)
PCB's en Pesticidenonderzoek (RIVO/DBW+RIZA/RIKILT/IVP-TNO)
Fenolenonderzoek (RIVO)
Broomonderzoek (RIVO/LU)
Kwikonderzoek (RIVO)
Identificatie organische mikroverontreininigingen (RIVO/RIKILT)
Radioaktiviteit(RIVO/RIKILT/DBW+RIZA)
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PROGRAMMA 85

Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek

Programmaleider

Ir. J.H.M. Wijnands - LEI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Ontwikkeling van methodes van onderzoek voor de aanpak van bestaande en nieuwe
probleemstellingen, onder meer doorontwikkeling van database-applicaties, modellen,
analysemethoden en expertsystemen en -mede daardoor -verhoging van de efficiency
en kwaliteit van het eigen onderzoek en algemene bijdrage aan methodologie-ontwikkelinginhet landbouweconomisch onderzoek. Daarbij moetwordenopgemerkt dat veel
methodenontwikkelingen opbouw enonderhoud van expertise in deandere onderscheiden LEI-programma'sliggen opgesloten. Ditprogramma betreft het hieraan aanvullendewerk, waarin ontwikkeling van methodologie en vernieuwing van onderzoekaanpak
duidelijk domineert.
Voornemens voor 1991zijn: Het sterk methodologisch georiënteerde onderzoek naar de
inkomensverdeling van gezinshuishoudingen in de Nederlanse landbouw zal met een
proefschrift worden afgesloten. Algemene ondersteuning op het gebied van
methodologie-ontwikkeling en -toepassing vindt plaats in veel projecten, maar heeft in
sommige gevallen een duidelijke aparte plaats zoals onder meer de modelbouw in het
stofstromenonderzoek, de methodiek-ontwikkeling in het kunstmestonderzoek in
West-Afrika (Togo) en bij de ontwikkeling van de taksimulatiemodellen en financiële
modellen in de Nederlandse tuinbouw. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de
toepassingsmogelijkheden van en alternatieven voorfactoranalyse. Met betrekking tot
de specifieke aspecten van visserij zal de ontwikkeling van de economische wetenschap
en methodologie bij andere internationale kenniscentra worden gevolgd; hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor de andere bedrijfstakken. In dit programma wordt verder
onderzoek gedaan naar steekproefopzet en -gebruik voor de diverse boekhoudnetten en
ten behoeve van sommige projecten. Extra aandacht zal worden besteed aan verspreidingvan kennis over methodengebruik binnen en -bijeventuele belangstelling -buiten
het LEI.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Voortgaande aandacht voor uitbouw van
methodologie-ontwikkeling in relatie tot onder meer lopende onderzoekprojecten en
voor verspreiding van kennis en toepassing en evaluatie van methodologiegebruik in
het landbouw-economisch onderzoek. Onderzoek zal worden gedaan naar de samenhang van econometrische landbouwproduktiemodellen en micro-economische analyses. Voortgaande aandacht voor ontwikkeling en toepasing van steekproeftheorieën.

Andere rel.
programma's
Projecten

86, 87, 88, 89, 90, 91,93, 104 en 112
759
303
756
16.1
21054

Inkomensverdeling (LEI)
Steekproef-methoden (LEI)
Methodologie (LEI)
FEN (LEI)
Prognosemodel (LEI)
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PROGRAMMA 86

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

Programmaleider

Drs. J.H. Post - LEI

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 EG en andere internationale organisaties. In het programma zijn drie niveaus van probleemoorsprong te onderscheiden, te weten de algemeen-economische
ontwikkelingen op internationaal niveau buiten het landbouwsysteem, de ontwikkelingen binnen het internationale landbouwsysteem en de ontwikkeling van daarop gericht beleid.
Voornemens voor 1991 zijn: Ontwikkeling van modellen en andere onderzoekinstrumenten ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie zal worden voortgezet. Zo
zal het Europees landbouwmodel (ECAM) onder meer uitgebreid worden met een aantal nieuwe lidstaten en zal het Graan-mengvoedergrondstoffenmodel (CCM) overeenkomstig een betaalde opdracht jaarlijks worden geactualiseerd. Met laatstgenoemd
model wordt een kwantitatieve advisering gegeven aan overheid en bedrijfsleven met
betrekking tot alternatieven van het graanbeleid. Tevenszal onderzoek worden gedaan
naar de gevolgen van internationale afspraken (GATT) voor wijzigingen in de internationale handelsregimes en daarmee naar de gevolgen voor de EG-landbouw en (aangepast) EG-landbouwbeleid, uitmondend in een analyse van de positionering van Nederland. Voorzover de beschikbare capaciteit niet wordt ingezet ten behoeve van ad-hoc
beleidsvragen zalnogaandacht besteed worden aan deontwikkeling vanprodukties en
markten ,^n debelangrijke landbouwprodukten, het intracommunautaire handelsverkeer (1992),de situatie en alternatieve mogelijkheden voorontwikkeling van de achtergebleven regio's e.d. Voor de uitvoering van dit onderzoek zal zo mogelijk gebruik gemaakt wordenvan deEG-regiodatabank. Het inventariserend onderzoek n a a r devisserij in de diverse lidstaten in verband met EG-1992 zal worden afgesloten. Het ligt in
het voornemen om in samenwerking met andere instituten in de EG-lidstaten een
intracommunautair net voor rapportage van bedrijfsresultaten van de diverse Noordzeevlotenoptezetten. Deadvisering aan deEGinverband met de subsidieverstrekking
voor EOGFL-visteeltprojecten zal worden voortgezet.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Het werkprogramma 1991 zal op hoofdlijnen
(waaronder de directe ad-hoc beleidsadvisering) worden voortgezet. Op het terrein van
de internationale handel zal aandacht besteed worden aan de mogelijkheden in OostEuropa. In het kader van de modelontwikkeling zal in het CCM-model meer aandacht
worden gegeven aan ruwvoeders, oliezaden en peulvruchten. Tevens ligt het in de bedoeling een onderzoek naar de internationale concurrentieverhoudingen in de akkerbouw te starten. In het onderzoek ten behoeve van het visserijbeleid zal gestreefd worden naar een nog grotere internationale samenwerking.

Andere rel.
programma's
Projecten

87, 88 en 112
753.1000
324
800300

Actualisatie graanmodel (LEI)
Economische analyse hout op landbouwbedrijven (LEI)
Beleidsondersteuning (LEI)
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14.1
14.2
14.3
14.4

Visserij EG-landen (LEI)
EG-Noordzeemodel (LEI)
EOGFL-visteeltadvisering (LEI)
Bedrijfsresultaten EG-visserijen (LEI)
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PROGRAMMA 87

Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek

Programmaleider

Drs. J.H. Post - LEI

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 betrokkenen door middel van onderzoek naar invloeden
van algemeen economische en technische ontwikkelingen enbeleid opregionaal, 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.
Voornemens voor 1991zijn: Naast hetjaarlijks verschijnende en ookvoor 1991 geplande
Landbouw-Economisch Bericht, waarin een analyse van de positie, structuur en resultaten van de Nederlandse landen tuinbouwsectoren en -bedrijven wordt gegeven, zal de
verdere ontwikkeling van het input-outputmodel voor degehele sector ter hand worden
genomen. De effecten van algemeen en landbouwbeleid zullen worden bestudeerd en
-opverzoek ofeigen initiatief -beleidsalternatieven worden opgesteld en geanalyseerd.
Voorts zullen de gevolgen van veranderingen in de agrarische sector voor de agribusiness onderwerp van studie zijn, terwijl ook aandacht besteed zal worden aan de gevolgen van veranderingen in economie en samenleving voor de agrarische sector. Onderzoek zal worden gedaan naar de effectiviteit van en reacties van ondernemers in de
landbouw (met name veehouderij en bosbouw) op verschillende vormen van maatregelen van regionale en nationale overheid. Afhankelijk van opdrachten zullen regionale
studies naar de ontwikkelingsmogelijkheden van landbouw en agribusiness worden
uitgevoerd. Tevens ligt het in het voornemen regionaal (vergelijkend) onderzoek in het
kader van de landbouwontwikkelingsnota van de provinciale LNV-directies te doen. In
detuinbouw zalonderzoek naar deperspectieven van vollegrondsgroenteteelt in Noorden Zuid-Holland, alsmede -bij mede-financiering -van het boomteelttuinbouwcentrum
Boskoop worden gestart. Eveneens afhankelijk van betaalde opdrachten zal onderzoek
naar de bedrijfsontwikkeling in bepaalde gemeenten of regio's worden aangepakt. Bovendien zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van simulatiemodellen van de afzonderlijke produktierichtingen in de tuinbouw. Nadat in 1990 een dynamisch vraag- en
aanbodmodel voor de snijbloemensector is gereedgekomen, zal in eerste instantie worden doorgegaan met debouw van dergelijke modellen voor de overige glastuinbouwsectoren en voor de champignonteelt. Ook voor de beleidsonderbouwing in de kottervisserij zullen naast algemene informatieverschaffing simulatiemodellen ontwikkeld worden ter kwantificering van de gevolgen van interne en externe ontwikkelingen. Detoenemende complexiteit van beleid, markt en omgeving vraagt om geavanceerd modelmatig onderzoek, waarmee opconsistente wijze beleid en beleidsalternatieven kunnen
worden doorgerekend.
Voor 1992 en verder zien de hoofdlijnen er als volgt uit: Voortzetting van de hoofdlijnen
in het onderzoekprogramma 1991. Qua ontwikkeling van sectorsimulatiemodellen
staat de ontwikkeling van dynamische vraag-aanbodmodellen voor de opengrondssectoren in de tuinbouw op het programma.

Andere rel.
programma's

10, 55, 86, 88, 89, 90, 91,93, 129

Projecten

108

Landbouw-economisch Bericht (LEI)
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80030
431
13.2

Agribusinesscomplexen (LEI)
Veewet en varkenshouderij (LEI)
Informatieverstrekking beleid (LEI)
Modelonderzoek Tuinbouw (LEI)
Beleidsinformatie Visserij (LEI)
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PROGRAMMA 88

Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming e n -besteding en financiële
positie

Programmaleider

Drs. N.S.P. de Groot -LEI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het geven vaninzicht indeontwikkeling vandeeconomische positie (verloop en spreidingvankosten-opbrengstenverhoudingen, produktiviteit, rentabiliteit, inkomensvormingen-besteding,financiering enfinanciële positie)vanbedrijven en bedrijfsonderdelen in de diverse sectoren en produktietakken opregionaal en nationaal niveau en in
samenhang met structuurkenmerken (bedrijfsomvang, specialisatie, ligging, leeftijd,
vermogenspositie, etc.)opbasis vananalyses vangegevens uit boekhouddocumentaties
van bedrijven inland- entuinbouw, visserij enbosbouw envanagrarische loonwerkbedrijven enandere bronnen tenbehoevevanoverheid, georganiseerd bedrijfsleven, landbouwkredietinstellingen, onderwijs en voorlichting aan bedrijven.
Voornemens voor 1991zijn: Het omvangrijke programma van periodieke rapportages
wordt gecontinueerd. Hetbetreft analyses vangerealiseerde uitkomsten en ontwikkelingen in desectoren landbouw, tuinbouw, visserij en bosbouw, diedaarbij -voor zover
mogelijk -zijn gedifferentieerd naar produktietakken, regio's e.d.Prognoses en ramingen voor het komende en lopende boekjaar worden gemaakt voor enkele produktietakken in land- en tuinbouw, terwijl in 1991ook in de visserij getracht zal worden deze
laatstgenoemde vorm van periodieke rapportage te realiseren. Verwacht mag worden
dat devorderingen indeautomatiseringsketen decentrale inboeking -(de)centrale verwerking -(de)centrale verslaglegging encentrale database (Bedrijven Databank Landbouwbedrijven DBL)eengunstig effect opdevervroeging van deperiodieke rapportages
zullen hebben. Derapportering over debedrijfsuitkomsten vanloonwerkbedrijven over
1986-1988 zal getracht worden te vervroegen. Voor de akkerbouw, melkveehouderij,
leghennenhouderij en bosbouw zullen de zg. vijf- of meerjaarlijkse economische beschouwingen worden uitgebracht, waarbij zomogelijk tevens de gegevens van andere
EG-regio's uithet EG-informatienet land- entuinbouwbedrijven zullen worden geanalyseerd. In het financieringsonderzoek zal de relatie van bedrijfsgrootte, inkomensniveau encontinuïteit indelandbouw aandeorde komen, terwijl voordetuinbouw een
simulatiemodel voor debestudering van debedrijfscontinuïteit opkorte, middellange
en lange termijn gebouwd zal worden. Tevens zal onderzoek naar de financiering van
bosbouwbedrijven worden gedaan. In de visserij zal aandacht besteed worden aan de
waarde vanvangstrechten. Voorts staat voor 1991de herziening vande normen standaardbedrijfseenheden (sbe) voor een groot aantal land- en tuinbouwprodukten ophet
programma.
Voor 1992en verder zien dehoofdlijnen er alsvolgt uit:Voortzetting vande periodieke
rapportages over alle sectoren endiverse takken vanland-,tuin- enbosbouw envisserij.
De vijf- en meerjaarlijkse economische beschouwingen over de slachtkuikenhouderij
(1992), staan op het programma. In het - in toenemende mate geïntegreerde rentabiliteits- enfinancieringsonderzoek zullen derelaties tussen milieumaatregelen
en continuïteit en tussen fiscale maatregelen en investeringsniveau in de landbouw
worden bestudeerd. Indetuinbouw zalhetonderzoek zich metname richten opde veranderingen in ondernemingsvormen (metname maatschappen) alsgevolg van technische,economische envooral maatschappelijke ontwikkelingen. Periodiek zullen brutostandaard-saldi (bss-normen) van land- en tuinbouwprodukten in opdracht van Eurostat worden herberekend, evenalsdestandaardbedrijfseenheden tenbehoeve van eigen
onderzoek en onder meer Landbouwschap.
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Andere rel.
programma's
Projecten

306
308
388
396
701
711
712
742
757
402
402
408
409
3.1
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Standaards (LEI)
EG infonetwerk (LEI)
Vleesvee (LEI)
Schapen (LEI)
Varkens (LEI)
Eieren (LEI)
Slachtpluimvee (LEI)
Inkomensvorming en -besteding (LEI)
Relatie bedrijfsgrootte, inkomensniveau en continuïteit (LEI)
Rentabiliteit loonwerk (LEI)
Samenstelling en representativiteit steekproef (LEI)
Ramingen (LEI)
Analyse ontw. rentabiliteit, productiviteit en financiële positie (LEI)
Sectorrekening (LEI)
Visserij in cijfers (LEI)
Bedrijfsresultaten kottervisserij (LEI)
Bedrijfsresultaten mosselculturen (LEI)
Begrotingsonderzoek (LEI)
Automatisering Boekhouding visserij (LEI)
Financiering kottervisserij (LEI)
Fiscale resultaten kotters (LEI)
Tussentijdse rapportage kotters (LEI)
Financiering Bosbouw (LEI)
Bosbouw-economisch rapport (LEI)
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PROGRAMMA 89

Structuurbepalende factoren e n positie agrarische beroepsbevolking

Programmaleider

Drs. L. Douw - LEI

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, opvolgingssituatiepositie partner van agrarische ondernemer, bedrijfsstructuur etc.) door
middel van onderzoek naar deontwikkelingen in de agrarische structuur en beroepsbevolking op nationaal, regionaal en sectoraal niveau.
Voornemens voor 1991 zijn: Onderzoek zal worden gedaan naar factoren die bedrijfsbeëindigingbepalen en naar processen van en ontwikkelingen in overdracht en samenvoegingvan bedrijven, onder andere in maatschapsverband. De invloed van technische
ontwikkelingen op de structuur van de landbouw door de vervanging van arbeid door
kapitaal zal onderwerp van studie zijn. Hetfenomeen complex(de-)formatie, met andere
woorden deregionale opleiding dan wel concentratie van aktiviteiten zal worden bestudeerd voor nader te bepalen sectoren (waaronder wellicht de intensieve veehouderij en
bloembollensector) evenals het -sterk overeenkomende -fenomeen centrumfunctie in
deglastuinbouw en mogelijk andere takken van tuinbouw. Het onderzoek naar de positie van devrouw in het bedrijf zalworden voortgezet. Nieuw onderzoek zalworden opgezet ter bestudering van de economische aspecten van gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren. Aandacht zal besteed worden aan de evaluatie van samenwerkingsvormen
in de land- en bosbouw. Getracht zal worden te komen tot een meer gestructureerde,
eventueel computerondersteunende aanpak van enquetering en enquêteverwerking.
Voor 1992 en verder zien de hoofdlijnen er als volgt uit: Voortzetting van de hoofdlijnen
in het onderzoekprogramma voor 1991.In het bijzonder zal aandacht besteed worden
aan de ontwikkeling in aantal beschikbare opvolgers en de consequenties daarvan op
detoekomstige bedrijfsstructuur, aan de kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw, voor wat betreft gezinsarbeidskrachten, werknemers en
dienstverlenende bedrijven (waaronder loonwerkbedrijven) en aan arbeidsmarktonderzoek mede ten behoeve van de oriëntatie in het agrarisch onderwijs.

Andere rel.
programma's
Projecten

86, 87 en 90
23011
21090
23045

Vrouw en gezinsbedrijf (LEI)
Technische ontwikkeling (LEI)
Maatschapsvorming (LEI)
Perspectieven vollegrondstuinbouw in Noord- en Zuid-Holland (LEI)
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PROGRAMMA 90

Effecten van veranderingen in techniek e n (beslissings-)omgeving voor bedrijven e n sector

Programmaleider

Drs. L.B. van der Giessen - LEI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het verkrijgen en geven van inzicht indeeffecten van veranderingen in omgevingsvariabelen onder invloed van exogene ontwikkelingen ofbeleidsmaatregelen 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.
Voornemens voor 1991 zijn: Ontwikkeling c.q. actualisering van representatieve bedrijfsmodellen voor diverse takken van tuinbouw en de akkerbouw, waarmee effecten
van veranderende omstandigheden ophet gebied van beleid ten aanzien van de marktordening, milieu, gezondheid en welzijn dieren, ruimtelijke aspecten (waaronder landschap en natuur) e.d. kunnen worden doorgerekend voor bedrijfsplan en bedrijfsuitkomsten. Het bedrijfsgrootte- en schaalaspect zal als bijzonder element daarin worden
bestudeerd, evenals regionale verbijzonderingen. In de melkveehouderij zullen de langere termijngevolgen van de superheffing voor debedrijfsvoering en -ontwikkeling aan
de orde komen. De gevolgen van technologische ontwikkelingen in de melkveehouderij
zullen in een Technology Assessment-aanpak, dat wilzeggen in een ruim beoordelingskader (ex ante) worden bestudeerd. Het onderzoek naar de gevolgen van de invoer van
informatietechnologie in de melkveehouderij zal worden afgerond, waarna - afhankelijk van (mede-)financiering - vervolgonderzoek in andere sectoren ter hand zal worden
genomen. In de visserij wordt het onderzoek gericht op inzichtverschaffing in actuele
probleemgebieden als de rondvissector, huurwaarde kweekpercelen en aanverwante
heffingen in dekunstvisserij en debetekenis van de waarde van vangstrechten voor exploitatie, financiering en bedrijfsopvolging.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Voortgaand onderzoek naar de gevolgen van veranderingen inexterne produktie-omstandigheden en -randvoorwaarden voor de diverse
produktietakken van land- en tuinbouw en visserij. Daarbij komen zowel de gevolgen
van het individuele bedrijf als voor de produktietakken (nationaal en regionaal) aan de
orde,waarbij in het laatste geval met name met een sterkte/zwakte-analyse de gevolgen
voor deconcurrentiepositie bekeken kunnen worden. Daarnaast ligt het inde bedoeling
te komen tot technology assessment-studies voor afweging van aspecten uit een breed
kader, diebeïnvloed worden en/ofvanbelangzijn voordeintroductie van nieuwe technologiën (waaronder informatietechnologiën) en/of nieuwe produkten. Na de voorgenomen studie in de melkveehouderij, waarin naast het bedrijfs- en algemeen economische
aspect ookmilieu, gezondheid en welzijn van mens endier,landschap en natuur en attitude van consument en veehouder ten aanzien van technologische ontwikkelingen zullen worden bezien, zal overwogen worden om ook voor andere produktietakken dergelijke onderzoekingen uit te voeren. Verder zullen de ontwikkelde representatieve bedrijfsmodellen van tijd tot tijd geactualiseerd en -waar nodig -herzien worden. In het
visserij-georiënteerde onderzoek zijn de projecten mede afhankelijk van ontwikkelingen in de visserij op het gebied van techniek, vangstrechten, visserijbeheer (1992) en
juridisch kader.

Andere rel.
programma's

87, 93, 104, 129, VZ10, AT11

Projecten

349

Ontwikkeling representatief bedrijfsmodel (LEI)
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6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
22031

Economische aspecten bedrijfsgrootte-probleem (LEI)
EG-project aalkweek (LEI)
EG-onderzoek containerisatie (LEI)
Productiviteitsonderzoek kotters (LEI)
Sectoronderzoek rondvisvisserij (LEI)
Vangstrechten (LEI)
Inform, technieken melkveehouderij (LEI)
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PROGRAMMA 91

Markt en concurrentie

Programmaleider

Ir. D. Meijaard - LEI

Aanvangsjaar

1983

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Ondersteuning van het beleid van overheid, publiekrechtelijke 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:
a. Analyse van bedrijfstakken in verband met concurrentiepositie en prijsvorming;
efficiëncy-beoordeling van marktstructuren en -werking.
b. Verkenning van markten, marktsegmenten en produktcombinaties door consumentenonderzoek en analyse van internationale handelsstromen.
c. Concurrentieanalyse door onderzoek naar kansen en bedreigingen in de marktomgeving en naar de sterke en zwakke punten in een sector.
d. Formulering van strategische marketingplannen van sectoren en/of (groepen van)
bedrijven.
e. Ontwikkeling van managementinformatie-systemen ter ondersteuning van het
marketingbeleid in sector en bedrijf.
f. Operationeel maken van (nieuwe) analysetechnieken.
Voornemens voor 1991zijn: Het overgrote deel van deonderzoekcapaciteit wordt ingezet
voorextern gefinancieerde opdrachten. Ditbrengt met zichmee dat voor 1991nog slechts
een vaag beeld bestaat van concrete projecten. Genoemd kunnen worden de voorbereidingen voor een distributie-onderzoek voor vlees en vleeswaren (thema a.), de ontwikkelingvan een standaardanalyse en -rapportage opbasisvan het CBS-Doorlopend budgetonderzoek (thema b.),handelsonderzoek voor varkensvlees en voor rundvlees in Zuideuropese landen en onderzoek naar handelsstructuren in vis en visprodukten in de EG
en mogelijkheden c.q.nut van visplannen Nederlandse vloot (thema c), een studie naar
het marktperspectief voorbiologisch-dynamische en ekologische land- en tuinbouwprodukten; een haalbaarheidsonderzoek voor de sector roze kalfsvlees en een distributieonderzoek voor geïmporteerde verse groenten en fruit in West-Duitsland (allen thema
d.),een Europees markt-informatiesysteem voor groenten, fruit en bloemen uit ontwikkelingslanden (thema e.)enhet ontwikkelen van een onderzoektechniek voor het beoordelen van marktverhoudingen in distributiekanalen (thema f.).Voorts wordt in dit programma een deel van het onderzoek in de vissector en in de vee- en vleessector uitgevoerd in het kader van het account-management voor het Nationaal Visbureau respectievelijk voor het Produktschap voor Veeen Vlees.Ten behoeve van het laatstgenoemde
accountmanagement is een aparte onderzoekeenheid (Vleesgroep) geformeerd.
Voor 1992 en verder zien de hoofdlijnen er als volgt uit: In verband met het bijzondere
karakter van dit programma is nog weinig bekend over de invulling in projecten. Wel
kan vermeld worden dat devolgende speerpunten worden onderscheiden: efficiency van
produktketenstructuur, logistiek en distributie, nieuwe relaties bij produktie en afzet,
onderzoek voor organisatorisch en financieel zwakke sectoren, de ontwikkeling van
sensoren van marktaantrekkelijkheid en concurrentiepositie, (sensorisch) marktonderzoek, kennisoverdracht naar ondernemingen in de agribusiness. Bij de realisatie van
het programma, zal samengewerkt worden met NRLO en met universiteiten, hogescholen en instituten in binnen- en buitenland.

Andere rel.
programma's

55, 86, 87, 128, VZ2

Projecten
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PROGRAMMA 93 : Bedrijfsontwikkelingsonderzoek in diverse produktietakken

Programmaleider

Drs. L.B. van der Giessen - LEI

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 envan nieuweprodukten en devoorwaarden waaraan bij de toepassing daarvan moet worden voldaan.
Voornemens voor 1991 zijn: Het onderzoek vindt voor een belangrijk deel plaats in
overleg en participatie in projecten met proefstations. Het onderzoek naar moderne bedrijfssystemen op basis van studiebedrijven zal, hoewel in sterk afgeslankte omvang,
worden voortgezet. In de melkveehouderij richt de aandacht zich opde ontwikkeling en
besparingsmogelijkheden van arbeidsbehoefte respectievelijk arbeidsinzet en op de
verschillen tussen melkveebedrijven met uiteenlopende veebezetting en hoge melkproduktie per koe.Onderzoek wordt uitgevoerd naar milieu-management op voortrekkersbedrijven en het gebruik van verschillende vormen (waaronder wijze en intensiteit) van
management ondersteunende systemen in de bedrijfsvoering. Onderzoek op basis van
door derden bijgehouden administraties (varkens, vleesvee, geiten en schapen) wordt
gecontinueerd. Ook in de tuinbouw zal het onderzoek naar nieuwe bedrijfssystemen
worden voortgezet, waarbij met name aandacht besteed zal worden aan pot- en containerteeltsystemen in deboomkwekerij en aan nieuwe vermeerderingsmethoden in de
bolbloemen en bloembollenteelt. Alsvervolg ophet inventariserend onderzoek in 1990,
waarbij een classificatie van bedrijfssystemen en produktiemethoden is ontworpen, zal
een analyse van de achtergronden van en knelpunten in deproduktiesystemen worden
uitgevoerd. Voortszalonderzoek worden gedaan naar deoorzaken van verschillen inbedrijfsuitkomsten op basis van bedrijfseconomische boekhoudingen. In het kader van
het loonwerkonderzoek zal begonnen worden met de opzet van een onderzoek naar de
perspectieven van agrarisch loonwerk op akkerbouwbedrijven en van een onderzoek
naar de benodigde bedrijfsaanpassingen van agrarische loonwerkbedrijven als reactie
op de omschakeling naar geïntegreerde teeltmethoden in de landbouw. Onder dit programma vallen tevens een aantal kleine projecten en adhoc werkzaamheden die door
de LEI-gedetacheerden voor de proefstations worden uitgevoerd in het kader van hun
detacheringen.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Voorzetting, maar met aanpassing naar actualiteit, van het algemene thema in dit programma, te weten het ondersteunen en analyseren van debedrijfsontwikkeling in de diverse produktietakken en in de loonwerksector.
In het bijzonder zal de aandacht gericht worden op de wijze waarop bedrijven hun
management (kunnen) aanpassen als gevolg van allerlei nieuwe ontwikkelingen waaronder met name nieuwe milieueisen en teelttechnologieën. In de veehouderij zal
onderzoek opgestart worden naar deperspectieven van het gezinsbedrijf, vooral in relatie tot de hoge kapitaalbehoefte, de bedrijfsovername, flexibele arbeidsinzet, verlichting van arbeidstijd en -druk, de vele managementtaken e.d. Verder wordt in overleg
met de LUW een onderzoek overwogen naar gebruik van managementondersteunende
systemen door en op loonbedrijven.

Andere rel.
programma's

87, 88, 90, 104, 129, VZ1, VZ10, VZ14, AT11
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Projecten

: 405

Loonwerkonderzoek (LEI)
Bedrijfsontwikkeling (LEI)
Werkzaamheden Proefstations (LEI)
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PROGRAMMA 97

Ontwikkeling van methoden voor de detectie van stoffen in land- en tuinbouwprodukten ten behoeve van keuring, controle en opsporing van wettelijke maatregelen.

Programmaleider

Dr. RA. Huf - RIKILT

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Om redenen van volksgezondheid en met het oogop het vermijden van afzetproblemen
worden methoden ontwikkeld voor de detectie van contaminanten en grondstoffen in
Produkten waarvoor wettelijke normen zijn vastgesteld en waarvoor het Ministerie van
LNV verantwoordelijk is.Aan de methoden worden steeds hogere eisen gesteld omdat
denormen voortoegestane concentraties van bepaalde stoffen steeds lager worden, met
dioxinen als (voorlopig ?) extreem voorbeeld.
In geval van gerechtelijke vervolging of internationale disputen, bijvoorbeeld binnen
de Benelux of met EEG partnerlanden, geldt bovendien de eis dat de ontwikkelde methode tot resultalten leidt die boven alle twijfel verheven zijn. Dergelijke referentiemethoden worden gewoonlijk ontwikkeld als combinatie van een spectroscopische confirmatie (gevoelige massaspectrometer) na (chromatografische) scheiding van de gezochte
stof uit het produkt.
Verlaging van de detectiegrens om met voldoende zekerheid ophet feitelijke concentratieniveau te kunnen meten vindt plaats door deontwikkeling van preconcentratietechnieken, gewoonlijk gebaseerd op het gebruik van affiene liganden als lectines of antilichamen.
De hierboven beschreven procedure voor de detectie van stoffen is omslachtig en duur.
Omdat debinnenlandse agriculturele produkten gewoonlijk aan dewettelijke norm voldoen is het niet rendabel dergelijke referentiemethoden in te zetten voor het reguliere
keuringswerk. Met behulp van screeningsmethoden ofafgeleide instrumentele methoden moeten de verdachte monsters uit het geheel van produkten worden opgespoord
waarna d< -° verdachte monsters nader worden onderzocht met voornoemde referentiemethoden. De ontwikkeling van afgeleide methoden, meestal ook een combinatie van
chromatografische en spectroscopische technieken, maar dan wel eenvoudiger en goedkoper van aard, liggen in het verlengde van de ontwikkeling van de referentiemethoden. Ook non-destructieve technieken plus NMR, NIRA e.d. behoren tot deze categorie
en vormen een overgang naar de screenings (en monitorings) methoden die worden gekarakteriseerd door eenvoud, lage prijs en snelheid. De ontwikkeling van screeningsmethoden is veelal gebaseerd op moleculair biologische activiteit (enzymen,
receptoren, lectines, monoclonalen, DNA-probes). Waar gebruik gemaakt wordt van
biologische eigenschappen van de te onderzoeken stof is samenwerking met andere
DLO-instituten van groot belang omdat daar de specifieke stof en produktkennis aanwezig is. Omgekeerd kan het analytische instrumenteel 'wagenpark' van het RIKILT
vooral MS,MS-MS,FT-IR en NMR goedworden ingezet voor lopend onderzoek bij andere instellingen. Een voorbeeld is het gestarte verouderingsonderzoek aan 'intakte'
champignons met behulp van hogere resolutie NMR en de mogelijkheid om met dit instrument de lotgevallen van stikstof, bij voorkeur als N 15 , te volgen in de voedselketen
van mest via deplant tot dierlijk produkt. Decombinatie van alle spectroscopische technieken isdemeest krachtige voor structuuropheldering van onbekende stoffen en biedt
daardoor waardevolle ondersteuning vooronder andere fundamenteel biotechnologisch
onderzoek en agrificatie.

Andere rel.
programma's

78, 98, W O U , W012

Projecten

505.0020

Ontwikkeling van microscopische en andere optische onderzoekmethoden
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505.0022
505.0030
505.0032
505.0033

505.0070
505.0080
505.0100
505.0200
505.0610
505.0620
505.0623
505.0670
505.0740
505.1100
505.1200
505.1240
505.4002
505.5021
505.6000
505.6050
505.7000

voor diverse landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
Ontwikkeling methoden histologisch hormoononderzoek
Ontwikkeling van microbiologische methoden van onderzoek voor diverse
landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
Ontwikkeling en toepassing van de impedantietechniek voor diverse
landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
Ontwikkelingen van methoden van onderzoek voor snelle detectie van pathogène micro-organismen in voedingsmiddelen met behulp van DNA
technieken (RIKILT)
Ontwikkeling van methoden van onderzoek voor het verrichten van identificaties cq. confirmaties (RIKILT)
Ontwikkeling van methoden van onderzoek voor de identificatie van allopatische stoffen verantwoordelijk voor de aspergemoeheid (RIKILT)
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het bepalen van nutriënten
in levensmiddelen (RIKILT)
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het bepalen van diverse additieven in levensmiddelen (RIKILT)
Ontwikkeling methoden van onderzoek voorhet aantonen enbepalen van
bacteriegroeiremmende stoffen op microbiologische wijze (RIKILT)
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen en bepalen van
hormonen (RIKILT)
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen van BetaAgonisten (RIKILT)
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen en bepalen van
thyreostatica bij mestvee (RIKILT)
Ontwikkeling van biotechnologische methoden van onderzoek (RIKILT)
Ontwikkeling van non-destructieve methoden van onderzoek met behulp
van NMR (RIKILT)
Ontwikkelen en toepasbaar maken van radiochemische analysemethoden
(RIKILT)
Ontwikkeling van methoden van onderzoek dosimetersystemen voor voedseldoorstraling (RIKILT)
Ontwikkeling van chromatografische metingen van onderzoek voor debepaling van koolhydraten in land- en tuinbouwprodukten (RIKILT)
Ontwikkeling en verbetering van methoden van onderzoek van antinutritionele factoren (ANF's) (RIKILT)
Ontwikkeling en verbetering methoden van onderzoek voor melk- en zuivelprodukten (RIKILT)
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor voedings-en voedermiddelen
met behulp van NIRA (RIKILT)
Ontwikkeling en verbetering methoden van onderzoek voor vlees en
vleesprodukten (RIKILT)
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PROGRAMMA 98 : Overdracht van milieukritische contaminanten in produktie- e n voedselketens

Programmaleider

Ir. G.S. Roosje - RIKILT

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

De kwaliteit van het agrarisch produkt staat door het (oneigenlijk) gebruik van
hulpstoffen en de milieuproblematiek regelmatig in debelangstelling. Om de continuïteit van de voedselvoorziening en de kwaliteit ervan in de toekomst te kunnen blijven
garanderen, is verbetering en beheersing van het agrarisch milieu, inclusief voedsel(produktie)ketens, een bittere noodzaak. Naast een brongerichte aanpak met als
doel de emissie van milieukritische contaminanten naar het (agrarisch) milieu te voorkomen, is tevens onderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid, het verloop en het gedrag van contaminanten in devoedsel-(produktie)ketens, hoe dit beïnvloed c.q. beheersbaar gemaakt kan worden en de betekenis ervan in relatie tot het risico voor de consument. Dit ten behoeve van de veiligheid voor de consument en de bescherming van de
handelspositie. Het DLO-onderzoekprogramma 'Overdracht van milieukritische contaminanten in productie- en voedselketens' is gericht op bovenstaande problematiek.
Het programma is gebaseerd op een vijftal pijlers:
1) methodiekontwikkeling: het toepasbaar maken van (vaak reeds bestaande) technieken voor het (routinematig) aantonen van contaminanten in produkten.
2) survey-onderzoek: het screenen van de voedselketen (momentopname) in specifieke
matrices met als voornaamste doel (nieuwe) problemen te signaleren en na te gaan
of er sprake is van een serieus probleem;
3) in vivo en in vitro wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van contaminanten
in devoedselketen (overdrachtsfactoren) en degevolgen ervan in relatie tot het risico
voor de consument en naar maatregelen om de contaminatie en blootstelling aan de
consument te minimaliseren ofte voorkomen met alsdoel het probleem beheersbaar
te maken;
4) data-evaluatie: het centraal verzamelen en evalueren van gegevens betreffende
milieukritische contaminanten in produktie(voedselketens (COBA, LMRV)met als
doel trendanalyses, het herkennen van (causale) verbanden en het ontwikkelen van
statistisch verantwoorde monitoringstrategieën (zie ook RIKILT-programma
WOU);
5) evaluatie van de risico's voor de consument (zie ook RIKILT-programma WO18).
Het onderzoek richt zich op de gehele voedselketen, beginnend bij bodem/gewas/water/
slib relaties en eindigend bij de blootstelling van de mens. Contaminanten zijn in dit
kader gedefinieerd als anorganische (zware metalen, meststoffen, industriële verontreinigingen, nitraat, etc), organische (bestrijdingsmiddelen, industriële verontreinigingen, etc.) en radioactieve contaminanten, mycotoxinen en marine toxinen, diergeneesmiddelen, pathogène micro-organismen, van nature voorkomende toxische verbindingen.

Andere rel.
programma's

78, 97, VZ2

Projecten

303.7910

404.0400

404.0430

Monitoring vlees, organen en vetten op bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en zware metalen (Nationaal Plan Overige Stoffen/VREK)
(RIKILT)
Onderzoek naar het voorkomen, gehalte en stapeling van diverse organische contaminanten (myco)toxinen in landbouw- en visserijprodukten
(RIKILT)
Onderzoek n a a r het voorkomen van polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen
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en dibenzofuranen in moedermelk (RIKILT)
Onderzoek naar het voorkomen, gehalte, stapeling en uitscheiding van polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen (RIKILT)
404.0500
Onderzoek naar het voorkomen, gehalte en stapeling van diverse zware
metalen en spoorelementen in landbouw- en visserijprodukten (RIKILT)
404.0600
Onderzoek naar het voorkomen, gehalte en stapeling van diverse diergeneesmiddelen 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 het voorkomen van Listeria monocytogenes in melk en
kaas (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 bepalen van
mycotoxinen en marinetoxinen
505.0500
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen en bepalen van
diverse zware metalen en spoorelementen (RIKILT)
505.0600
Ontwikkeling methoden van onderzoek voor het aantonen enbepalen van
diergeneesmiddelen op niet microbiologische wijze (RIKILT)
505.1200
Ontwikkeling en toepasbaar maken van radiochemische analysemethoden (RIKILT)
505.1250
Ontwikkeling van methoden van onderzoek naar overdracht van contaminanten in produktie- en voedselketens (RIKILT)
505.1260
Ontwikkeling van methoden van onderzoek voor detectie en doorstraald
voedsel (RIKILT)
8999.0004 Databank contaminanten in voedingsmiddelen (RIKILT)
453
Overdracht milieukritische stoffen in voer (IVVO-COVP-RIKILT)
454/455
Residuen en metabolieten anabole stoffen in diergeneesmiddelen(IVVOCOVP-RIKILT)
404.0460
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PROGRAMMA 100 : Produktkwaliteit e n mechanisatie

Programmaleider

Ir. A. Bouman - IMAG

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het verkrijgen van een kwalitatief hoogstaand eindprodukt door werktuigen en bewerkingen beter afte stemmen opde eigenschappen van het produkt en opde kwaliteitseisen die aan het produkt worden gesteld.
Door mechanisatie en door het ontwikkelen van nieuwe bewerkingssystemen wordt gepoogd beschadigingen, verontreinigingen en ziekten in het eindprodukt te voorkomen
of te beperken. Hiertoe worden produkteigenschappen of aspecten bepaald die de produktkwaliteit beïnvloeden. Daarnaast worden bij verschillende bewerkingssystemen
interacties tussen werktuig enprodukt onderzocht en worden methoden ontwikkeld om
de verspreiding van schadelijke invloeden (ziekten, onkruiden en milieubelastende
stoffen) zoveel mogelijk te voorkomen.
Produkteigenschappen
Het onderzoek naar produkteigenschappen richt zich op het ontwikkelen van methodieken voor het vastleggen van de fysische eigenschappen van de landbouwprodukten.
Deze kunnen als basis dienen voor het ontwikkelen van nieuwe bewerkingssystemen.
Hierbij kan men denken aan het gebruik van fysische grootheden die een rol spelen bij
het stoten of botsen van het produkt met betrekking tot beschadiging of het scheiden
of herkennen van produkten.
Rooibare gewassen
Bijdeoogst vanrooibare gewassen ishet omfytosanitaire redenen noodzakelijk, dat het
loofwordt gedood.In depraktijk gebeurt dit veelal met chemische loofdodingsmiddelen.
Gezocht vrr>rdt 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 de verspreiding van o.a. Phytophthora, lakschurft en bacterieziekten te
voorkomen. Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht van nieuwe oogstsystemen, zoals verzamelrooien en rooien in twee bewerkingen, om op die manier beschadigingen en hoeveelheid tarra te beperken en de verspreiding van bewaarziekten te voorkomen.
Ook wordt onderzoek verricht naar het kneuzen en infecteren van verliesknollen met
Erwinia caratova om opslag te voorkomen en daardoor de ziektedruk te verminderen.
Oogsttechnieken
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 in voor
de beschikbare oppervlakte en vereist het uitvoeren van een bodemontsmetting om de
grond ziektevrij te houden. De mogelijkheden voor het op zwaardere gronden oogsten
van bollen 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. ont149

wikkeld teneinde een produkt van constante kwaliteit aan de industrie aan te kunnen
bieden. Problemen als tarra, beschadigingen en verliezen spelen een grote rol.
Andere rel.
programma's
Projecten

: 43, ATI, AT2, AT11
: 14.1.00
14.2.50
14.2.53
14.3.50
14.3.51

Onderzoek naar fysische produkteigenschappen (IMAG)
Kwaliteit van rooibare gewassen (IMAG)
Onderzoek naar oogsttechnieken van oliehoudende zaden (IMAG)
Mechanisatie in de champignonteelt (IMAG)
Onderzoek aan machines en werktuigen voor debloembollenteelt (IMAG)
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PROGRAMMA 101 : Arbeidsomstandigheden in de land-en tuinbouw en in de verwerkende industrie

Programmaleider

Drs. K.E. Krolis - IMAG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Analyseren, normeren en verbeteren van de werkuitvoering en de werksituatie vanuit
degezichtspunten veiligheid, gezondheid, welzijn, produktiviteit enkwaliteit. De invloed
vanfactoren dievoordewerkende mensbelastend zijn, wordtonderzocht. De belastingen
kunnen voortkomen uit dewerkmethode, dewerkplek en uit defysieke en organisatorischewerkomgeving. Zekunnen van verschillende aard zijn:fysisch, chemisch, biologisch,
sociaal en ookweer verschillend inwerken:fysiologisch, perceptief en mentaal. Op grond
hiervan moeten mogelijkheden ter verbetering of bescherming worden aangegeven.

:

Arbeids(on)geschiktheid
Regelmatig worden agrarische werkers afgekeurd op grond van lichamelijke en
mentale handicaps. Om behulpzaam te zijn bij een zo verantwoord mogelijke
geschiktheidsbeoordeling worden middelen en methoden ontwikkeld envervolgens ook
weer regelmatig bijgesteld en aangevuld.
Werkhouding
Aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen en epidemiologisch toetsen van gebruiksvriendelijke analyse- en beoordelingsmethoden. Ook het analyseren en beoordelen van
werkhoudingen en het aangeven van verbeteringen van verschillende aard komen aan
deorde.Daarbij worden tevens de kosten en deproduktiviteit in ogenschouw genomen.
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 rustnormen met werk en omstandigheden samenhangende rustnormen maakt deel uit van het onderzoek.
Datzelfde geldt voorhet zoekenvan geschikte werkpauze-patronen met inschatting van
de produktiviteits-effecten.
Trillingen en schokken
Het onderzoek omvat o.a.het meten vantrillingen en schokken bijdebron en op contactplaatsen van het lichaam. Om de gezondheidseffecten te traceren en om beoordelingsnormen opte stellen vindt, waar nodig,epidemiologisch onderzoek plaats.Tevens wordt
aandacht geschonken aan het formuleren van eisen voor verbeterde technische ontwerpen.
Perceptieve en mentale belasting
Het streven naar handhaving respectievelijk verbetering van de produktkwaliteit, met
een gelijktijdige opvoering van de arbeidsprestaties om de kosten te verlagen, veroorzaakt spanning bij selectie- en sorteerwerkzaamheden.
Aandachtspunten hierbij zijn:
- het vaststellen en analyseren van de belasting bij informatieopname en informatieverwerking;
- het aangeven van mogelijkheden tot vermindering van de belasting respectievelijk
verhoging van de belastbaarheid met de gevolgen voor de kwaliteit, de kosten en de
opbrengst.
Omgevingsfactoren
Het onderzoek richt zich op het meten en het beoordelen van de omgevingsfactoren uit
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een oogpunt van werkkwaliteit, gezondheid en welzijn. Met behulp van de resultaten
kan worden aangegeven wat de consequenties van verbeteringen zijn voor de kosten en
de produktie.
Doelmatig werken
Het bevorderen van doelmatigheid in het werk onder aanvaardbare voorwaarden qua
veiligheid, gezondheid en welzijn van de werkers en met handhaving ofverhoging 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.
Andere rel.
programma's
Projecten

43, 114, 115, 116, VZ10, AT11
20.1.03
20.1.06
20.1.08
20.1.09
20.3.02
20.3.05
20.3.09

Perceptief-mentale belasting bij selectieprocessen (IMAG)
Belasting vanhet bewegingsapparaat bijdearbeid in deagr. sector (IMAG)
Ontwikkeling van een methode voor taakanalyse (IMAG)
Herziening van de Professiogrammen t.b.v. de arbeidsongeschiktheid
(IMAG)
Arbeidsonderzoek in de potplantensector (IMAG)
Organisatie- en arbeidskundig onderzoek in de boomkwekerijsector
(IMAG)
Verbetering werkmethode bij de oogst en verwerking van bolbloemen
(IMAG)
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PROGRAMMA 104 : Ontwikkeling van systemen voor informatisering e n management van bedrijven
Programmaleider

Drs. L.B. van der Giessen - LEI

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Doel van het programma is om 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 beleidsinstanties.
De miniaturisering van de computer heeft voor de primaire produktie en de toeleverende en afnemende bedrijven grote invloed op de informatievoorziening, -verwerking
en de bedrijfssturing. Dit vereist een interdisciplinaire aanpak, omdat automatische
registratie (sensoren en electronische gegevensuitwisseling) en handmatige vastlegging, een stroom van gegevens opgang brengen die gestructureerd moeten worden verwerkt. Gedurende dit proces wordt waarde toegevoegd door middel van kennisintensieve systemen van verwerking. Tenslotte dienen deresultaten van deze verwerking uit
te monden in een hanteerbaar managementadvies.
Analyse en evaluatie
Een deel van de activiteiten richt zich op de verzameling van bedrijfskenmerken met
het doel de samenhang te bepalen met debedrijfsuitkomsten. Hieruit volgen dan algemene uitspraken omtrent gevonden relaties, die vervolgens 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 opdiebeslissingen waarvan 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 produktiefactoren voor de lange termijn.
Tactische planning
Deze probleemstelling is gericht opbeslissingen m.b.t. de inzet van het produktieapparaat opmiddellange 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 bedrijfsresultaten
speelt bij deze vraagstukken een belangrijke rol.
Operationeel beheer
De ontwikkeling naar een meer kennisintensieve landbouw maakt de dagelijkse sturing van deproduktie mogelijk, waardoor naast kostenbesparing ookeen kwaliteitsverhoging kan worden bereikt. Ontwikkeling van meetmethoden maakt automatische registratie mogelijk van gegevens over de produktie, vooral in de veehouderij. Aangevuld
met handmatig verzamelde gegevens en normen ofstreefwaarden, kan met behulp van
geschikte beslissingsmodellen het produktieproces worden gestuurd en tijdig het
beslissingsmoment worden gesignaleerd. Door middel van managementinformatie153

systemen wordt de gegevensverzameling steeds meer bedrijfsspecifiek. Dit heeft tevens
consequenties voor de gedetailleerdheid van de modellen.
Systeemontwikkeling op bedrijfsniveau
Hieronder wordt verstaan deontwikkeling van een sluitend stelsel van definities en begrippen en de samenhangen daartussen opbedrijfsniveau en binnen 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. Naast
het beleidsaspect speelt hier een logistiek probleem dat voortdurende begeleiding en
overleg behoeft. Ook marketing en 1KB zijn bedrijfsoverschrijdende vraagstukken.
Andere rel.
programma's
Projecten

17, 47, 90, 93, 105, 106, 107, 129, 134, 141,VZ1,VZ8, VZ10, VZ14, AT11
4.1
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.4.
xxxxx
334
366
380.0100
380.0200
380.0300
380.0400
380.0700
385
391
392
393
395
702
703
706
715
716
718
719
721
22.1.02
22.1.03
22.1.04
22.1.05
22.2.00
22.2.01
22.3.00
22.3.03
22.4.00

Ontwikkeling takdoorsnijdend informatiemodel (LEI)
Plannings- en beheerssysteem in de glastuinbouw (LEI)
Begeleidingssysteem voor liquiditeitsbeheer (LEI)
Bedrijfsmodellen in het kader van bedrijfsopvolging (LEI)
Bedrijfsmodel optimale beplantingsvormen voor fruitopstanden (LEI)
Bedrijfsregistratie en bedrijfsvergelijking (LEI)
Analyse verkoopmanagement op bloembollenbedrijven (LEI)
Toekomstgericht ondernemen (LEI)
Liquiditeit op akkerbouwbedrijven (LEI)
Veeprémanagement ondersteunend systeem (LEI)
Takdoorsnijdend informatiemodel (LEI)
Informatiemodel Melkveehouderij (LEI)
Informatiemodel Varkenshouderij (LEI)
Informatiemodel Pluimveehouderij (LEI)
Centrale COAL werkgroep informatiemodellen (LEI)
TACT-systemen (LEI)
Systemen voor bedrijfsanalyse (LEI)
Expertsystemen voor melkveebedrijven (LEI)
Expertsystemen i.v.m. Animal Farm program (LEI)
Vleesstierenmodel; planning en analyse (LEI)
Systeem voor afleverpatroon mestvarkens (LEI)
Analyse bedrijfsuitkomsten varkenshouderij (LEI)
Toepassingsmogelijkheden van bedrijfsanalyse varkenshouderij (LEI)
Model slachtkuikenhouderij (LEI)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek pluimveehouderij (LEI)
Technisch-economische administratie kalkoenenhouderij (LEI)
Optimale aanhoudingsduur leghennen (LEI)
Systemen voor bedrijfsanalyse pluimveehouderij (LEI)
BOS voor de optimalisering van de afzet en verwerking van mest (IMAG)
Werkindeling en werkbaarheid in planningsmodellen (IMAG)
Modelbouw en simulatie met PERSONAL PROSIM (IMAG)
Introductie van BOSMest in de praktijk (IMAG)
Ontwikkeling van een BOS voor de akkerbouw en de vollegronds groenteteelt (IMAG)
Ontwikkeling van een BOSvoor dekeuzevan debedrijfsuitrusting (IMAG)
Automatisering van BOS in combinatie met IPP-kastuinbouw (IMAG)
Ontwikkeling van een BOS voor de boomteelt (IMAG)
Ontwikkeling van een geïntegreerd BOSvoor depluimveehouderij (IMAG)
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PROGRAMMA 105

Automatisering en robotisering in de melkveehouderij (B-2000)

Programmaleiders

Ing. W. Rossing en Ir. A.H. Ipema - IMAG

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De ontwikkeling van een geautomatiseerd melkveehouderijsysteem met als oogmerk
kostprijsverlaging en kwaliteitsverbetering van de dierlijke produktie. Daarbij is
tevens van belang dat de produktiemethode acceptabel is uit een oogpunt van zowel
menselijk als dierlijk welzijn en milieu. Het te ontwikkelen automatiseringssysteem
voor het melkveebedrijf zal naar verwachting bestaan uit:
- een Management Informatie Systeem, dat gegevens vanuit het bedrijf en van externe
organisaties verzamelt en verwerkt tot relevante informatie voor het bedrijfsbeleid;
- modules voor het besturen van processen binnen het bedrijf. De belangrijkste processen daarin zijn het melken, het voeren en deopfok vanjongvee.Binnen deze processen
zullen veelvuldig sensoren worden toegepast.
Het onderzoekprogramma bestaat uit zes onderdelen, te weten:
1. ontwikkeling van een bedrijfsmanagementsysteem;
2. ontwikkeling en toetsen van sensoren;
3. ontwikkeling en toetsing van een automatisch melksysteem;
4. ontwikkeling en toetsing van een automatisch voersysteem;
5. testen van nieuwe identificatiesystemen;
6. automatisering bij de opfok van jongvee.
De nieuwe technische mogelijkheden om processen, zoals melken en voeren, verregaand te automatiseren (robotiseren), zullen tevens leiden tot nieuwe huisvestings- en
inrichtingsvormen, waarbij aan het welzijn van de dieren en aan het milieu veel aandacht wordt geschonken.

Andere rel.
programma's
Projecten

72, 104, 106, 141, VZ1
16.4.00
32.4.16

Ontw.van een management informatie- en procesbesturingssysteem (IMAG)
Gedrag en welzijn melkvee op een geautomatiseerde melkveehouderij
(IMAG)
46.4.00.01 Automatisering en robotisering in de veehouderij (IMAG)
R560
Onderzoek naar signaleringsdrempels voor bronsten ziektedetectie bij
melkkoeien m.b.v. sensoren (IVO)
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PROGRAMMA 106

Automatisering in de varkenshouderij (V-2000)

Programmaleider

Dr. Ir. J.H.M. Metz - IMAG

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het programma richt zichopnieuwe houderijsystemen voorvarkens, waarbij de toepassing van nieuwe automatiseringstechnieken centraal staat. In eerste instantie wordt
gewerkt met zeugen. Deze technieken hebben ten doel handmatige arbeid te ondervangen en het management te ondersteunen. Automatisering biedt tevens concrete mogelijkheden om nieuwe systemen te introduceren, die beter tegemoet komen aan de welzijnseisen van de dieren. Er wordt naar gestreefd om de controleerbaarheid van dieren
in nieuwe huisvestingssystemen te vergroten. Tevens wordt aandacht besteed aan de
planningsmogelijkheden. Hierbij worden vele automatiseringstechnieken toegepast.
Opgevangen signalen worden gebruikt bij informatiesystemen en waar mogelijk gekoppeld aan sturing. Alles wordt geregeld via een Management Infomatie Systeem, waarmee ook een betere produktieplanning kan plaatsvinden. Vooral bij voer- en drinkwatersystemen worden de automatiseringsmogelijkheden verder onderzocht.
Onderwerpen van onderzoek voor de zeugenhouderij zijn ondermeer de automatische
bronstdetectie, de ontwikkeling van een voedingsmodel en de ontwikkeling van sensoren en implantaten. Tevenswordt gewerkt aan deintegratie van procesbesturing en bedrijfsvoering. Gestart wordt met een oriënterend onderzoek naar mogelijkheden van
automatisering in de mestvarkenssector. Als eerste komt de voermethode aan de orde.

Andere rel.
programma's
Projecten

72, 104, 105, 141,VZ10, VZ11, VZ12
32.4.13
32.4.18
40.4.01

Ontw. en toetsing van een geautomatiseerd zeugenhouderijsysteem (IMAG)
Huisvesting van mestvarkens in een geautomatiseerd houderijsysteem
(IMAG)
Ontw. simulatiemodel stalklimaat in mechanisch geventil. stallen (IMAG)

46.4.00.02 Automatisering en robotisering in de veehouderij (IMAG)
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PROGRAMMA 107 : Automatisering en optimalisering open teelt (L-2000)

Programmaleiders

Ir. U.D. Perdok en Ir. R.P. van Zuydam -IMAG

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Integrale beheersing van de plantaardige produktie op basis van biologische, bodemkundige en meteorologische gegevens(parameters), door pleksgewijze (lokaal variërende)behandeling van de grond en van het gewas.Voor het opgecontroleerde wijze produceren van gewassen die nu met inzet van veel arbeid in de open lucht worden geteeld,
is een ver doorgevoerde mechanisatie en automatisering noodzakelijk. Om het milieu
niet onnodig te belasten, moeten de werking en de dosering van landbouwwerktuigen
automatisch worden aangepast aan de behoefte ter plaatse. De noodzakelijke investeringen zullen deels uit arbeidsverlichtende mechanisatie en deels uit verhoging van de
produktie en de produktkwaliteit moeten worden terugverdiend. Dit vereist een optimale benutting van de produktiefactoren en een minimalisering van de afhankelijkheid van weer- en veldcondities.
Het programma omvat:
- de ontwikkeling van (semi-)automatische monitoringsystemen die informatie verschaffen over de momentane situatie van grond (nutriënten, vocht, temperatuur), atmosferische condities (straling, temperatuur, wind, etc.) en gewas (Leaf Area Index,
bladtemperatuur, etc);
- de ontwikkeling van gemechaniseerde systemen die opbasis van de ingevoerde gegevens een optimale werking en dosering van de groeifactoren mogelijk maken;
- de integratie van gewasgroeimodellen als koppeling tussen waarneming en uitvoering.
De coördinatie van het onderzoek berust bij de afdeling Teelttechniek, die onderzoek
verricht naar de economische haalbaarheid van en de technische mogelijkheden voor
een systeem dat percelen plaatsspecifiek kan behandelen.
Dit houdt in dat met behulp van aangepaste zaai-, schoffel- en verzorgingswerktuigen,
gemonteerd aan een breedspoortrekker (gantry) en geleid door een lasersysteem, zeer
plaatsnauwkeurig wordt gezaaid, bemest, geschoffeld en gespoten.
De resultaten uit het onderzoek naar de relatie wieldruk, bodemdichtheid en plantengroei zullen oppraktijkschaal worden benut om eenjuiste keuze te kunnen maken omtrent het te volgen berijdingspatroon en voor het creëren van de optimale fysische
toestand van de groeiplek voor de plant.
Ook worden de mogelijkheden om gewas- en grondspecifieke gegevens te meten en te
registreren met behulp van sensoren nagegaan. In dit verband moet ook de bijdrage
worden genoemd, die de TFDL aan de ontwikkeling van dergelijke sensoren en meetsystemen levert. De uitkomsten van deze metingen worden gebruikt om aanbevelingen
voor het uitvoeren van een teeltkundige handeling te doen. Met het gebruik van boordcomputers, voor welk onderzoek wordt samengewerkt met de Landbouwuniversiteit
(vakgroep Agrotechniek en -fysica), ontstaat een registratie- en beheerssysteem dat inzicht zal geven in inputs en teeltresultaten bij vele gewassen.
Voorhet gewas graswordt nagegaan wat deinvloed van beheers-, verzorgings- en oogstsystemen is opde produktiviteit. De ervaringen zullen waar mogelijk getransformeerd
worden naar de vollegrondsgewassen en -teeltsystemen.

Andere rel.
programma's

43, 47, 104, AT11
157

Projecten

: 10.2.60
10.2.60
12.2.01
42.2.00
46.1.00

Berijding éénjarige gewassen (IMAG)
Optimalisering en automatisering vollegrondsteelten (IMAG)
Energiehuishouding in de witlof- en aspergeteelt (IMAG)
Ontwikkeling meettechniek voor het landbouwwerktuigenonderzoek
(IMAG)
46.1.02.02 Ontwikkeling van sensoren voor open teelten (IMAG)
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PROGRAMMA 108 : Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water

Programmaleider

Ir. W. Andriesse - SC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Vaktechnische en organisatorische ondersteuning van instellingen in ontwikkelingslanden ophet 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.
Onderzoeksvoornemens voor 1991 hebben betrekking op:
- de bodemdegradatie, zowel fysisch (structuurverval) als chemisch (nutriëntendepletie), onder verschillende vormen van bodemgebruik, met name in de humide en semihumide tropen;
- het (modelleren van) waterbeheer in (semi-)aride gebieden (irrigatie en drainage) en
daaraan gerelateerd de studie van verzouting en alkalisatie;
- de regionale hydrologische kringlopen, inclusief de interacties tussen hydrologische
processen en productie, met inbegrip van effecten van menselijk ingrijpen;
- de effecten van ontginning van tropisch laagland (veen- en kattekleiproblematiek);
- de agro-ecologische karakterisering, mede in verband met de bepaling van draagkracht van het land voor verschillende vormen van bodemgebruik;
- soil conservation en water harvesting.

Andere rel.
programma's
Projecten

3, 6, 8 en 12
426
8540
8541
8544
8546
8548
8550
8552
8553
8557
8559
8563
8565
8566
8567
10035
41108
41180
83703
83704
83705
83706
83821
83822
83823
ARGE 2

Fertilizer Use Recommendation Project (FURP II), Kenya (SC)
Backstopping Mozambique Soil Survey (SC)
Backstopping Jamaica Soil Survey (SC)
Kattekleitechnologie ontwikkelingslanden (SC)
Micromorfologisch lab en opleiding India (SC)
Tropenbosonderzoek (SC)
WARDA West Afrika (SC)
ORSTOM samenwerking Nederl.-Frankrijk (SC)
GLASOD/SOTER (SC)
Filippijnen (SC)
Kenya Soil Survey Project II (SC)
NUTDEP FAO Soil Fertility (SC)
Range Management Handbook Kenya III (SC)
National Soil Service Tanzania II (SC)
Workshop India (SC)
Analyse regionaal waterbeheer Mendoza (SC)
Fourier-analyse METIOSAT-beelden
Ontw. Fourier-analyse methode METEOSAT beelden (SC)
Mapping evapor. from playas N-Afr. (SC)
Irrigatie Altiplano in Bolivia (SC)
MARS Zambia project (SC)
Monitoring Somalia (SC)
Hergebruik drainagewater Egypte(SC)
Modellering Fysische en chemische processen kattekleigronden (SC)
Hydrological resources India (HISSAR) (SC)
Groundw. resources Moghra (SC)
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ARGE 3
ARGE 4
ARGE 5
ARGE 6
REMI 7

2-D warmtestroming (SC)
Land surface Hydr. process (SC)
Gewasgroei sim.modellen Zambia (SC)
Gewasgroei simulatiemodellen EG (SC)
Jemen project (SC)
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PROGRAMMA 109 : Ontwikkelingssamenwerking b o s b o u w

Programmaleider

Ir. P.J.M. Hillegers - IBG

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1991

Doel en inhoud

Aanleiding: binnen het kader van de instituutsbijdrage aan ontwikkelingssamenwerking steun te verlenen aan bosbouwkundig onderzoek in Indonesië en in Burkina Faso.
Indonesië
Doel:het ontwikkelen van beheersystemen voor een herstel en duurzaam gebruik van
tropisch regenbos, gebaseerd opplaats specifieke natuurlijke bostypen en locale boomsoorten. Praktijk gericht onderzoek naar bosregeneratie, bosherstel en -onderhoud en
duurzame houtproductie staan hierin centraal. Kennisoverdracht en -uitwisseling zijn
uitgangspunten.
Kader: het programma is een langlopend samenwerkingsverband tussen de stichting
Tropenbos en het Indonesische Ministerie van Bosbouw, uitgevoerd door (De Dorschkamp), de (Agency for Forestry Research and Development) en de semi-staatsbosbedrijven Inhutani IenInhutani II.Deeerstefase van het programma omvatte de periode 1988-1990. In deze periode werd voornamelijk gericht groei-, opbrengst- en bodemen vermeerderingsonderzoek uitgevoerd, terwijl in de tweede fase integratie en praktijktoetsing aandacht zullen krijgen. Tevens is aan het vermeerderingsonderzoek de
toepassing van detechniek van deweefselkweek voor Dipterocarpaceeën 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 praktijk gericht onderzoek en voorlichting. Dit
project is -an langlopende samenwerking tussen de bosdienst van Burkina Faso en De
Dorschkamp, mogelijk gemaakt door de NL gelden van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Infase I(1987-1991)ligt denadruk opinstitutionalisering, het ontwikkelen van afdelingen voorhet oogsten van zaden, genetische verbetering, fysiologie,
kwekerijtechnieken, zaaddistributie en voorlichting. In de volgende fase zullen stabilisatie en verdieping de belangrijkste doelen zijn met onder andere autecologisch boomsoortenonderzoek en vermeerderingsonderzoek.

Andere rel.
programma's :
Projecten

14, 15
426
477
447

Tropenbos Kalimanten programme, Indonesië (IBG)
Weefselkweek van Dipetrocarpaceeën (IBG)
Centre national de Semences Forestières, Burkina Faso (IBG)

161

PROGRAMMA 110 : Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden

Programmaleiders

Dr. H. Breman/Dr. F.W.T. Penning de Vries -CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

In grote delen van ontwikkelingslanden verschilt de landbouwproblematiek fundamenteel van die in Nederland. Wordt in Nederland de duurzaamheid bedreigd door
overdosering van produktiemiddelen en door overproduktie, daar is vaak sprake van
een noodgedwongen uitputting van de natuurlijke hulpbronnen: de bevolkingsdichtheid iser te hooggezien dekwaliteit van diehulpbronnen, terwijl werkgelegenheid buiten delandbouw onvoldoende soelaas biedt. Milieu-degradatie en chronische voedseltekorten zijn het gevolg.Slechts een marktgerichte produktie kan denoodzakelijke deviezen opleveren om de nodige produktiemiddelen aan te schaffen die uitputtend gebruik
van natuurlijke hulpbronnen kunnen voorkomen. Er moet dus concurrerend met de
landbouw in rijke landen geproduceerd worden onder moeilijkere produktieomstandigheden, en zonder subsidies. Het doel van het onderhavige onderzoeksprogramma is op
lange termijn produktiesystemen en sociaal-economische scenario's te helpen ontwikkelen, die het gebruik van degeschikte produktiemiddelen mogelijk maken voor zoveel
mogelijk agro-ecologische zones.
Ontwikkeling van verbeterde duurzame produktiesystemen vraagt integratie van kennisuit verschillende disciplines. Invoering van de systeembenadering in het landbouwkundig onderzoek in ontwikkelingslanden levert een bijdrage aan deze integratie, en
verschaft mogelijkheden voor extrapolatie van nieuw verkregen inzichten.
De invulling die van CABO-zijde hieraan de komende jaren wordt gegeven betreft een
systeemanalytische benadering, dievooral effectief isbijdevolgende probleemgebieden:
a. Duurzame plantaardige produktiesystemen, met de nadruk op:
het efficiënt gebruik van schaarse hulpbronnen zoals water en nutriënten, en de
ontwikkeling van ziekten en plagen
- onderzoek naar optimaal gebruik van water en nutriënten door alternatieve gewassen of bij andere beheersmaatregelen
- onderzoek naar het produktiepotentieel van voedselgewassen in situaties waar de
opbrengsten nu een plafond bereiken
- onderzoek naar opbrengstverliezen ten gevolge van biologische beperkingen
b. Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling, met de nadruk op:
- verbeteren en introduceren van methoden om agro-ecologische zones te karakteriseren via identificatie en kwantificering van produktiepotenties en beperkende
factoren;
- ontwikkelen en toepassen van methoden voordeagroecologische inbreng in scenario's voor ontwikkeling van het platteland.
Met name in verband met het eerste sub-programma wordt intensief samengewerkt
met de LUW en het IB in Nederland, met nationale onderzoeksinstituten in ZuidoostAzië en in de Sahellanden en met CGIAR-instituten. Om effectief aandacht te kunnen
besteden aan sociaal-economische en aan agro-ecologische aspecten werd in Nederland
de werkgroep 'Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening' (DLV) opgericht. In de
veldsituatie wordt daarbij samengewerkt met nationale instituten voor bedrijfssysteem onderzoek en plattelandsontwikkeling.

Andere rel.
programma's

48,50
162

Projecten

: a. Duurzame plantaardige
produktlesystemen
743
Modellering van vocht- en nutriëntenvoorziening in de regenafhankelijke
laaglandrijstteelt (CABO)
714
Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt (CABO/IRRI)
742
Mechanismen van ziekten en plagen in rijst (CABO/IPO)
b. Duurzame landbouw en
plattelandsontwikkeling
643
Adviezen ten behoeve van landbouwontwikkeling in de Derde Wereld
(CABO)
756
Duurzame landbouw in de Sahel-Soedan-zone (CABO)
591
Uitwerking van een methode voor een dynamische evaluatie van Sahelweiden (CABO)
749
Ontwikkeling van een landgebruiksplan voor de vijfde regio in Mali
(Regio Mopti) (CABO)

163

PROGRAMMA 112

Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische samenwerking

Programmaleider

Drs. W. Smit - LEI

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Ondersteunen van de land-, tuin- en bosbouw en visserij in ontwikkelingslanden en in
landen waarmee economischesamenwerking wordtnagestreefd envan het daarop gerichte beleid van nationale overheden en instellingen, internationale organisaties, Nederlandse overheiden donororganisaties doorhet verrichten vanlandbouw-economisch onderzoek, het uitvoeren van missiesen het uitvoeren, beheren enevalueren van projecten.
Voornemens voor 1991 zijn: Voortzetting van werkzaamheden in het kader van drie
langlopende projecten, te weten laaglandgroenten in Indonesië (samen met PAGV), introductie van ureuminjector innatte rijstbouw inZuid-Oost AziëenWest-Afrika (samen
met IB en NMI) alsmede het meststoffenonderzoek in 6 à 7 landen in West-Afrika.
Deelgenomen zalworden aan 10à 15missies ter ondersteuning van voornoemde projecten, alsmede aan ad-hoc missies in (betaalde) opdracht van derden. Ook zal tijd worden
besteed aan desk-studies, advisering, cursussen, deelname in commissies en werkgroepen en het schrijven van artikelen in opdracht van derden en op eigen initiatief. Getracht zal worden deel te nemen in onderzoekprojecten, die voortvloeien uit de commissiesReseau Nérlandais en Duurzaam landgebruik voor voedselvoorziening. Evenals in
de afgelopen periode is gerealiseerd zal de gestage uitbouw van dit onderzoekprogramma worden gecontinueerd, onder meer door een ruimere betrokkenheid van LEI-medewerkers te stimuleren. Voorts zal - in geval van (mede-)financiering -onderzoek worden
uitgevoerd naar landbouw- en/ofhandelsbeleid van ontwikkelingslanden, dan wel naar
de gevolgen van het landbouw- en/ofhandelsbeleid van EG en andere internationale organisaties (GATT) voor ontwikkelingslanden. Onderzocht zal worden welke mogelijkheden zichvoor het landbouw-economisch onderzoek voordoen in het kader van deeconomische samenwerking met landen in Oost-Europa.
Voor 1992 en verder zien de hoofdlijnen er als volgt uit:
Verdere concentratie op meerjarige onderzoekprojecten, waardoor een vergroting van
deonderzoekcapaciteit in ditprogramma nodigzalworden. Verwacht wordt dat bijvoorbeeld het project laaglandgroenten op Java zal worden voortgezet tot 1992 of 1993 en
dat verlenging ervan waarschijnlijk is.Ook zalvoorkorte missies een grotere capaciteit
nodig zijn. Het gebrek aan kennis en onderzoekcapaciteit in Nederland op het gebied
van Food Security en Structural Adjustment zal getracht worden op te vullen vanuit
onder meer het LEI. Aandacht zal besteed worden aan (profilering in) commissies en
werkgroepen, alsmede aan ontwikkelingen op relevante vakgebieden.

Andere rel.
programma's
Projecten

830.2000

80040
80040

Ontwikkelingssamenwerking algemeen
Laaglandgroenten Indonesië (LEI)
Meststoffenonderzoek West-Afrika (LEI)
Diverse missies (LEI)
Desk Studies (LEI)
Projecten ontwikkelingssamenwerking (LEI)
Plattelandsontwikkeling West-Afrika (LEI)
IWOS (LEI)
Ecologische landbouw Indonesië (LEI)
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PROGRAMMA 113 : Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen

Programmaleider

Ir. G.J. Poesse en Ir. A.A. Wanders - IMAG

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1992

Doel en inhoud :

Het bevorderen van een verantwoorde toepassing van de landbouwtechniek voor de
kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en het gebruik van handgereedschappen, werktuigen voor dierlijke trekkracht en kleinschalige motorisatie. Hiervoor wordt ondermeer gewerkt aan de verbetering van het landbouwtechnisch onderzoek en de lokale produktiemethodieken.
Het landbouwbedrijfsleven wordt ondersteund bij de ontwikkeling van een prototype
en bij het opzetten van een gezamenlijke produktie in ontwikkelingslanden.
Het programma omvat de volgende thema's:
Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen
Tot dit thema behoren het opzetten van een introductieprogramma over dierlijke
trekkracht-werktuigen samen met een Nederlandse landbouwwerktuigenfabrikant, de
samenwerking binnen ACEMA, alsmede korte missies en andere niet direct gebonden
activiteiten.
Het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in Vietnam.
De inbreng van landbouwtechnische kennis in projecten voor de ontwikkeling van de
landbouwmechanisatie en delandbouw isopdit moment gericht opde ontwikkeling en
verbetering van het landbouwtechnisch onderzoek, op de lokale produktie-methodieken, opdetoepassing van nieuwe werktuigen, opde herbebossing, opde aardappelteelt
en op de introductie van een kleinschalige garnalenteelt.
Het ontwikkelen van kleine dorsers voor de tropen
Samen met een Nederlandse fabrikant van landbouwwerktuigen wordt na-oogstapparatuur voor rijst ontwikkeld, die vervolgens ter plaatste wordt uitgetest, geproduceerd
en geïntroduceerd.
Onderzoek, ontwikkeling en coördinatie ten aanzien van dierlijke trekkracht in Zambia
Deprojecten zijn gericht opdeintroductie van dierlijke trekkracht. De activiteiten hebben betrekking opde landelijke coördinatie, ophet oprichten en begeleiden van een onderzoekinstituut voor landbouwwerktuigen en op het begeleiden van een praktijkschool voor het opleiden van regionale trainers.

Andere rel.
programma's
Projecten

18.1.51
18.1.52
18.1.53
18.1.55

Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen (IMAG)
Het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in Vietnam (IMAG)
Het ontwikkelen van kleine dorsers voor de tropen (IMAG)
Onderzoek en ontwikkeling t.b.v. dierlijke trekkracht in Zambia (IMAG)
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PROGRAMMA 114

Nutriëntenbelasting grond- en oppervlaktewater

Programmaleider

Dr. P.E. Rijtema -SC

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het onderzoeksprogramma Nutriëntenbelasting grond- en oppervlaktewater richt zich
primair opdeeffectiviteit van regelgeving enwaterhuishoudkundige situaties opdebelastingvan grond- en opprvlaktewater, en niet expliciet (ofin mindere mate)opde mesten ammoniakproblematiek ten gevolge van mestoverschotten. In het programma worden regionale en nationale modellen ontwikkeld voor ondersteuning van het milieubeleid. Hierbij zalvooral aandacht moeten worden geschonken aan grootschalige schematisering van hydrologische en bodemchemische kenmerken, bodemgebruiksvormen en
gebruiksintensiteit. In verband met de ruimtelijke variabiliteit ontbreekt voldoende
inzicht in 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 de N-belasting in oppervlaktewater.
Experimenteel onderzoek en lokaal en regionaal veldonderzoek naar nutriëntenkringlopen in bodem, water en waterbodem blijven noodzakelijk voor het verkrijgen van procesparameters en toetsing van modellen.
Voornemens voor 1991:Het onderzoeksthema nutriëntenbelasting van grond-en oppervlaktewater zal meer verschuiven naar de analyse van regionale waterhuishoudkundige, bodemfysische en bodemchemische schematisaties. Bodembeschermingsgebieden
en bufferzones krijgen veel aandacht. (Onderzoek naar) de reductie van de stikstofbelasting van aquatische systmemen lijkt in het bijzonder perspectief te bieden voor vermindering van de eutrofiëring.

Andere rel.
programma's
Projecten

4, 6, 7a, 7b, 44, 79, 129, 140, 150, 151
2164
2680
2705
3681
5784
5790
7101
7131
7163
7170
13008
13501
15511
15512
BONA7
REMI1
xxx

Fosfaatbindend vermogen Drenthe II (SC)
Nitraatonderzoek waterwingebied Overijssel (SC)
Fosfaat Overijssel (SC)
Nitraatuitspoeling Utrecht (SC)
Nitraat Chaamse Beken (SC)
Gemeentelijke bemestingsniveaus Brabant (SC)
Regionaal nitraatuitspoelingsmodel (SC)
Inventarisatie P-verzadigde gronden (SC)
Vermindering P-uitspoeling landbouwgronden (SC)
Nutriëntenbelasting veenweidegebieden (SC)
Beweiding en nitraatuitspoeling (SC)
Nutriëntenfluxen oppervlaktewater (SC)
Vermindering nitraatuitspoeling landbouwgronden (SC)
PAWN Vermesting (SC)
Beerze-studie (SC)
CA Modellering WL (SC)
Denitrificatie in de ondergrond (SC, KIWA, RGD, RIVM)
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PROGRAMMA 115 : Ruimtelijke planvorming

Programmaleider

Ir. M.C. van den Berg - SC

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Het onderzoek bij het Staring Centrum op het gebied van de ruimtelijke planvorming
is gericht op de ondersteuning van de planvorming in de landelijke en randstedelijke
gebieden, met name in het kader van de ruimtelijke ordening, de landinrichting en de
landschapsbouw. De planvorming binnen deze gebieden is momenteel sterk in beweging. Voor actuele vraagstukken op het gebied van de milieubelasting, het natuurbeheer, delandbouw, het waterbeheer en andere functies worden nieuwe concepten en benaderingswijzen ontwikkeld en beproefd. Het onderzoek ondersteunt de planvorming
van oudsher door het verzamelen en bewerken van gegevens en door het inbrengen van
specialistische kennis,benodigd voor het onderbouwen en toetsen van (onderdelen van)
plannen. Naast deze ondersteuning beoogt het Staring Centrum met het nieuwe onderzoeksprogramma ruimtelijke planvorming, deplannenmakers ondersteuning te bieden
bij het oplossen van problemen die samenhangen met de integratie van meerdere functies en belangen in een gebied. Ook wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van methoden waarmee op effectieve en heldere wijze tot geïntegreerde ruimtelijke plannen kan
worden gekomen.
In 1990 is een vraagVaanbodverkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op de verschillende lijnen die binnen dit nieuwe programma onderscheiden kunnen worden. Voorlopig zijn de volgende onderzoekslijnen onderscheiden:
- regionaal planvormend ondezoek:
onderzoek, gericht ophet ontwikkelen, uitwerken en toetsen van geïntegreerde ruimtelijke concepten en oplossingsrichtingen voor gebiedsgebonden problemen;
- op planvorming gericht thematisch onderzoek:
onderzoek vanuit één ofeenbeperkt aantal disciplinaire invalshoeken, gericht opspecialistische kennis ter onderbouwing en/oftoetsing van ruimtelijke oplossingen voor
bepaalde problemen;
- afstemming van planvormingsmethoden:
onderzoek gericht op de integratie of afstemming van planvormingsmethoden voor
verschillende aandachtsgebieden (bijv. landinrichting en landschapsplanning);
- theoretische verkenningen:
onderzoek gericht op ondersteuning en verdieping van voornoemde lijnen.
Voornemens voor 1991 zijn:
uitwerking van de in 1990 af te ronden verkenningen en programmeringsstudies op
projectniveau (b.v.Randstadgroenstructuur en veenweidegebieden); selectie van casestudies in nauw overleg met de doelgroep; koppeling met resultaten van procesgericht
onderzoek.

Andere rel.
programma's
Projecten

6, 9, 13 en 23
393
400
406
408
7196
420

Landschapsstructuurplannen en plannen Ruimtelijke ordening (SC)
Ontwerp en onderzoek case study Beverwijk (SC)
Landschapsecologie en landschapsplanning (SC)
Planningcriteria windmolens in het landschap (SC)
Randstadgroenstructuur en nieuwe bedrijfsvestigingen (SC)
Landinrichting en Landschapsbouw: integratie van twee planvormingsmethoden (SC)
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3298
7144
30605
LAPL 1
LAPL 2
LAPL 3

SWNBL Landschap II (SC)
Centrale Open Ruimte (COR) Natuurontwikkeling (SC)
Basisalternatieven (Basalt) voor integrale planvorming landinrichtingsprojecten (SC)
VraagVaanbodverkenning ruimtelijke planvorming (SC)
Programmeringsstudie veenweidegebied (SC)
HELP landschap (SC)
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PROGRAMMA 116 : Bedrijfsvoering Stedelijk Groen Beheer & Openluchtrecreatieterreinen

Programmaleider

Mw. Ir. A. Augustijn-Van Buren - IBG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het vraagstuk van het stedelijk groen beheer is een kwestie van zoeken naar een evenwicht tussen kosten van aanleg en onderhoud enfunctievervulling (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 is dus sprake van een micro-, meso- en macro-niveau. Besloten is het
onderzoek naar bovengenoemde relaties te starten op het meso-niveau. Ervaring daarmee kan sturing geven aan de te bestuderen elementen op micro-niveau en de context
opmacro-niveau. Als start-case opmeso-niveau isgekozen voorbeheer en herinrichting
van (oude) parken. Parken staan in het middelpunt van de belangstelling, deels a.g.v.
slechte kwaliteit van het bomenbestand, deels ook vanwege de vraag over het gebruik,
defunctie dezethans vervullen en zouden kunnen gaan vervullen. Het onderzoek heeft
tot doel criteria voor ontwerp en herinrichting en een integrale planmethodiek voor
planning van het beheer opmiddellange termijn aan te dragen. Dezesystematiek wordt
ook ontwikkeld voor herinrichting en beheer Openluchtrecreatieterreinen.

Andere rel.
programma's
Projecten

11, 17, 23, 104, 115
Inrichting en beheer van parken, een multidisciplinaire casestudy (IBG)
Kwaliteit en kosten bij het beheer van recreatievoorzieningen, een bedrijfsvergelijking (IBG./LUW-Bedr.kunde)
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PROGRAMMA 119

Bosbegrazing

Programamleider

Dr. J. Veen - RIN

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 zg. 'groot begrazingsexperiment', een onderzoek naar de relaties tussen een vijftal grote herbivoren (paard, rund, edelhert, ree en wildzwijn) en hun
omgeving in een bos-heide gebied op deVeluwe.De centrale beleidsvraag bij dit experiment luidt: 'Kunnen herbivoren en zoja in welke dichtheden, een gedifferentieerd bosheidegebied in stand houden?'.Teneinde dezevraagte beantwoorden zullen de verschillende soorten herbivoren in compartimenten met 1soort per compartiment, in een stalsituatie en ineen situatie met geïntegreerde begrazing(edelhert, ree en wildzwijn)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 inte 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 situatie (conditie in relatie tot de omgeving, interacties tussen
soorten, populatiegenetica). Een project van de bever in de Biesbosch betreft begeleidend onderzoek bij een herintroductie-experiment. 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.

Andere rel.
programma's
Projecten

: 14, 22, 120
: 304
354
XXX

471

Zoölogische en vegetatiekundige aspecten van herbivorie (RIN)
Herintroductie-experiment met bevers in de Biesbosch (RIN)
Effecten van bosbegrazing op de strooisellaag (SC)
Simulatie dynamiek en soortensamenstelling gemengd bos (IBG)
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PROGRAMMA 120

Natuurontwikkeling in Wetlands

Programmaleider

Dr. H.J.P.A. Verkaar - RIN

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

In het Natuurbeleidsplan wordt een grote prioriteit toegekend aan natuurontwikkeling van overwegend natte gebieden in beekdal-, uiterwaarden- en laagveenlandschappen, waarin terrestrische en aquatische levensgemeenschappen naast elkaar voorkomen. In dit programma wordt onderzocht:
1. welke referentiebeelden gehanteerd kunnen worden bij de regeneratie van natuurgebieden en hoe denatuurlijke successie zich in dergelijke referenties onder de bijbehorende nutriënten- en waterhuishouding ontwikkelt;
2. welke relevante doeltypen geselecteerd kunnen worden;
3. onder welke randvoorwaarden de geselecteerde doeltypen duurzaam tot ontwikkeling gebracht kunnen worden; deze randvoorwaarden zijn nader gedefinieerd in termen van nutriëntenhuishouding, inclusief atmosferische depositie,de ecohydrologie
en hydraulica, devegetatiestructuur en depotentiële niches van plante- en diersoorten en tenslotte de biogeografische kolonisatiekansen;
4. waar geografisch bezien ontwikkelingskansen aanwezig zijn;
5. met welke middelen realisatie van de geselecteerde doeltypen mogelijk is.
Het programma gaat uit van een ecosysteemgerichte benadering, waarbij experimenten in laboratorium, proefsloten en veldomstandigheden aanvullende en hypothesetoetsende ondersteuning zullen leveren. In 1990zalhet programma nader worden ingevuld met een aantal nieuwe projecten, die in 1991 zullen worden uitgevoerd.

Andere rel.
programma's
Projecten

12, 14, 19, 21,22, 24, 115, 121
214
224
255
260
294
295001
315
323
324
332
340
368
375
xxx
xxx
048
32008
14203
14204
14205
14206

Invloed zure neerslag in wateren in West-Europa (RIN)
Zuurstofhuishouding in poldersloten (RIN)
Classificatie van het Nederlandse bos (RIN)
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in
Overijssel (RIN)
Het lot van atmosferisch aangevoerde stikstof in vennen (RIN)
Lijst van in Nederland voorkomende diatomeeën (RIN)
Plantengemeenschappen van Nederland (RIN)
Methoden van palaeolimnologisch onderzoek in vennen (RIN)
Onderzoek van o.a. diatomeeën ter evaluatie van maatregelen ter bestrijding van verzuring van vennen (RIN)
Lange-termijnonderzoek in vennen (RIN)
Onderzoek veranderingen vegetatie en hydrologie (RIN)
Invloed van eutrofiëring op soortensamenstelling, biomassa en chlorofylgehalte in proefsloten (RIN)
Ontwikkeling Aquatische Ecosysteemtypologie (RIN)
Studie van beekorganismen in laboratoriumsystemen (RIN)
Patroonanalyse vegetatie m.b.v. remote sensingmethoden (RIN)
Chemische onkruidbestrijding in water
Economie van milieu en natuur (SC)
Relatie vegetatie/hydrologie Groot Zandbrink (SC)
Waterhuishouding en vegetatie Meeuwenkampje (SC)
Regeneratie schraalgrasland in relatie tot nutriënten (SC)
Vochthuishouding in relatie tot vegetatierespons (SC)
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PROGRAMMA 121 : Natuurgerichte normstelling voor stoffen
Programmaleider

: Dr. ir. P.E.T. Douben - RIN

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.
De activiteiten in dit programma worden toegespitst opde natuurwaarden in een tweetal gebiedstypen: het rivierengebied, met name de uiterwaarden, en de zandgronden.
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 inderdaadbedreigd worden en in hoeverreterugdringing van deverontreinigingen succes zal
opleveren. Dezandgronden worden onderzocht omverschillen in adsorptie, desorptie en
biologische beschikbaarheid te onderbouwen.
In 1991zalbegonnen 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 noeffect levels zullen worden berekend. De prioritaire soorten zoals genoemd in het Natuurbeleidsplan, worden daar waar mogelijk en relevant gebruikt om de natuurgerichte normstelling te concretiseren. Het model zal tevens moeten aangeven welke reducties in concentraties van verontreinigende stoffen gerealiseerd moeten worden om de
onderzochte soorten levenskansen te bieden. In het programma worden verschillende
deskundigheden (aquatische ecologie, bodemecologie, plantenecologie en dierecologie)
bijeen gebracht. Daarnaast zaleen mathematisch ecoloogdeonderzoekopzet mede moeten bepalen met het oogop extrapolatie en risico-analyse. Het programma dat in 1990
start, zalin 1991nogin een opbouwfase verkeren waarin decapaciteit geleidelijk wordt
uitgebreid.

Andere rel.
programma's
Projecten

1, 19, 120, 147
227
322
363

Dassen als biomonitoren van milieuverontreiniging (RIN)
Referentiewaarden van zware metalen in terrestrische biota (RIN)
Priortaire stoffen in het natuurbeleid (RIN)
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PROGRAMMA 122 : Klimaatverandering, landbouw en natuur
Programmaleider

Prof. Dr. W.J. Wolff -RIN

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De afgelopen jaren is aangetoond dat de concentraties van verschillende sporegassen
(o.a. C 0 2 , CH 4 , 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 opbasis daarvan een wereldwijde toename van de gemiddelde temperatuur gepaard met andere veranderingen in het klimaat. Een dergelijke
temperatuurverandering zal ook effecten opde snelheid van zeespiegelstijging hebben.
Naast de klimaatveranderingen moet rekening worden gehouden met afbraak van de
stratosferische ozonlaag, waardoor dehoeveelheid 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 NederlandsAdditioneel 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 beinvloeden. Het
Additioneel Programma heeft tot doel:
I. Het onderzoeken enbeschrijven van deprocessen die een rol spelen bij verandering
van het klimaat en daardoor het zeeniveau onder invloed van mondiale luchtverontreiniging;
II. Het identificeren en kwantificeren van de oorzaken van de veranderingen in het
klimaatsysteem, met name de emissies van sporegassen;
III. Het aangeven van de consequenties van klimaatverandering op waterhuishouding, kustbeheer, volksgezondheid, landbouw, natuur en sociaal-economische zaken;
IV. Het ontwikkelen van criteria en het stellen van normen voor de beoordeling van
effecten van klimaatverandering en de noodzaak van tegenmaatregelen;
V. Het aangeven van duurzame oplossingen.
De Dienst Landbouwkundig Onderzoek participeert in het Nederlands Additionele
Programma middels een deelprogramma Klimaatverandering, landbouw en natuur
dat zichbezighoudt met onderzoek dat in de eerste plaats isgericht op de beleidsterreinen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.Voor 1991zullen projecten binnen de vijf hierboven genoemde thema's worden uitgevoerd.

Andere rel.
programma's
Projecten

Onderzoek naar relatie tussen landgebruik en klimaat
ARGE7
Land surface energy and water balance with space measurements (SC)
ARGE8
Surface energy and water balance modelling at meso-scale (SC)
Onderzoek naar de omvang van emissies uit landbouw- en natuurgebieden
xxx
Emissies van N 2 0 uit landbouwgronden (IB)
xxx
N 2 0-produktie door intensief gebruik van meststoffen (IB)
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XXX

Literatuurstudie methaanproduktie door landbouwhuisdieren (IVVO)

Onderzoek naar effecten op landbouw- en ecosystemen
Bodemdaling door aardgaswinning als simulatie van zeespiegelrijzing
277
(RIN)
362
Geografische dynamica van soortarealen (RIN)
XXX
Effecten van zeespiegelrijzing op kweldervegetaties (RIN)
XXX
Effecten van klimaatverandering op vogeltreksystemen (RIN)
Effecten klimaatverandering opoppervlakte- en grondwaterreserves in de
AGR07
lage gebieden van Nederland (SC)
Effecten van klimaatverandering op bodemstructuur (SC)
MIBOx
Effect van ozon en bodemvochtstress op naaldbomen bij verhoogde
XXX
COyconcentraties (IB)
Invloed atmosferische C 0 2 op groei en produktie gewassen (CABO)
693
Invloed klimaatverandering op agrarische produktie Europa (CABO)
734
Interactie C 0 2 , temperatuur en omgevingsfactoren op groei landbouwgeXXX
wassen (CABO)
Effects of climatic change on food production in the Sahel region (CABO)
XXX
Effecten van klimaatverandering op bossen (IBG)
3009
Invloed van klimaatverandering op optreden plagen in bossen (IBG)
3012
Verstoring waterbalans van bomen door droogte (IBG)
3022
Invloed van UV-B en ozon op landbouwgewassen en loofbossen (IPO)
XXX
Onderzoek ter ontwikkeling van criteria en normen met betrekking tot landbouw en
natuur
xxx
Scenariostudies voor akkerbouw bij klimaatverandering (CABO)
xxx
Verandering agrarische produktiestructuur en marktverhoudingen in de
EG bij klimaatverandering (LEI)
LEM14
Gewasproduktiepotentieel onder verschillende klimaat- en landgebruikscenario's (SC)
Onderzoek naar vermindering van emissies en naar maatregelen tot beperking van effecten van klimaatveranderingen
xxx
De verdeling van koolstof over plant- en bodemcompartimenten bij meerjarige planten bij een verhoogd C0 2 -gehalte (IB)
xxx
Translocatie van koolstof via de plant naar de rhizosfeer (IB)

174

PROGRAMMA 123

Natuurontwikkeling e n vegetatiebeheer: Onderzoek naar de nutriënten- en
koolstofhuishouding in relatie tot een op natuurontwikkeling gericht beheer
van vegetaties.

Programmaleider

Dr. F. Berendse - CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

In het Natuurbeleidsplan, dat onlangs is gepubliceerd, wordt hoge prioriteit gegeven
aan natuurontwikkeling. Belangrijke vragen, die in dit verband worden gesteld en
waarop het programma antwoord zal moeten geven, zijn:
- Ishet mogelijk om invoorheen zwaar bemeste en ontwaterde landbouwgebieden oecosystemen met een grote natuurwaarde te ontwikkelen?
- In welke delen van Nederland zijn de meeste perspectieven voor natuurontwikkeling
aanwezig, gelet opbodemcondities, regionale hydrologie en verontreiniging van lucht
en water?
- Met behulp van welke beheers- en inrichtingsvormen en welk beleid ten aanzien van
de omgeving kan deze doelstelling het meest efficiënt worden gerealiseerd, gelet op
de te verwachten natuurwaarde, de benodigde tijdsduur en de kosten van inrichting
en beheer?
Het onderzoeksprogramma zal zich in het bijzonder richten op de mogelijkheden voor
de ontwikkeling van vegetaties met een grote natuurwaarde zowel in terrestrische als
in aquatische milieus.Het onderzoek zal gericht zijn opdeveenlandschappen van laagNederland (in het bijzonder het veenweidegebied) en in debeekdallandschappen op het
Pleistoceen (stroomgebied Drenthse Aa). De belangrijkste opgave zal zijn om de randvoorwaarden aan te geven, die moeten worden vervuld om natuurontwikkeling mogelijk te maken. Deze randvoorwaarden zullen in het bijzonder betrekking hebben op:
- de toevoer van nutriënten en zuurvormende stoffen door de neerslag en de kwaliteit
van grond- en oppervlaktewater;
- deregionale hydrologie diedemogelijkheden bepaalt voorverhogingvan de grondwaterstand of het herstellen van de toevoer van kwelwater;
- de oecologische infrastructuur van het omringende landschap, die bepaalt hoe snel
plante- en diersoorten zich in nieuw te ontwikkelen natuurgebieden kunnen vestigen.
In samenhang hiermee zal het onderzoek zich richten op dewijze waarop de betrokken
vegetaties het meest adequaat kunnen wordenbeheerd. Het onderzoek wordt in nauwe
samenwerking uitgevoerd met devakgroepen Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde; Natuurbeheer en Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica van de
Landbouwuniversiteit Wageningen, en met het Laboratorium voor Plantenoecologie
van de Rijksuniversiteit Groningen. Samenwerking met het RIN en het Staring Centrum is in voorbereiding. Daarnaast vindt overleg plaats over samenwerking in EGverband.

Andere rel.
programma's
Projecten

24, 46, 50, 120, VZ6
a. Graslandvegetaties
736
De invloed van de nutriëntenbeschikbaarheid op de concurrentie tussen
graslandplanten. (CABO)
766
De kringloop van nutriënten in graslandecosystemen in relatie tot het beheer. (CABO)
767
Simulatie van produktie en nutriëntenhuishouding van wegbermvegetaties. (CABO/LUW)
725
Een vergelijkend onderzoek naar de rol van dominante plantesoorten in
175

800

de nutriëntenkringloop in heide-ecosystemen. (CABO/BION)
Dispersie van plantezaden als sleutelfactor in het herstel van soortenrijke
graslanden (CABO/NWO/LUW)

b. Watervegetaties
675
Groeimodellen voorwaterplanten alshulpmiddel bijhet beheer van watergangen (CABO)
717
Effecten van aard en frequentie van mechanisch onderhoud opde hergroei
van submerse waterplanten (CABO)
741
Concurrentie tussen plantesoorten in aquatische vegetaties bij waterlopen in landbouwgebieden (CABO/LUW)
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PROGRAMMA 124

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

Programmaleider

Ir. H.G. van der Meer - CABO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Gras is in veel opzichten een belangrijk en aantrekkelijk gewas. Het produceert goedkoop veevoer, is aangepast aan een breed scala van omstandigheden, beschermt de bodem, vergt weinig gewasbeschermingsmiddelen, heeft gunstige effecten in vruchtwisseling en heeft een belangrijke functie voor dierlijk welzijn (weidegang), natuur en
landschap. Toch is het aandeel van vers en geconserveerd gras in de voeding van melkvee na 1950 geleidelijk gedaald. De laatstejaren is er zelfs een ruwvoederoverschot ondanks het feit datjaarlijks 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 bereiken van
eenhoogproduktieniveau. Daarnaast vergt deslechte benutting van graseiwit door het
vee aandacht in verband met destikstofverliezen die hiermee samengaan. Beide aspecten van de voederkwaliteit van gras vergen een brede aanpak in het onderzoek. Doel
van dit programma is te 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 enbijvoedering beïnvloed en verbeterd
kan worden. Het onderzoek wordt in drie op elkaar afgestemde clusters uitgevoerd:
1. Samenstelling van gras onder invloed van genotype, groei omstandigheden en teeltmaatregelen en effecten daarvan op opname en stikstofbenutting door het dier.
2. Effecten van bewerking, ontsluiting enconservering opdevoederkwaliteit van gras.
3. Dierfysiologisch en veevoedkundig onderzoek gericht op identificatie van factoren
die de voederopname en stikstofbenutting bepalen.

Andere rel.
programma's
Projecten

46, 73, 140, VZ1,VZ4, VZ5
a. Effecten van genotype, groeiomstandigheden en teeltmaatregelen op de samenstelling
van gras
778
Aard en afbreekbaarheid van stikstofverbindingen en koolhydraten in
gras (CABO)
06.1.1.1.
Exploratie en exploitatie van genetische verschillen voor voederkwaliteit
bij grassen (CPO)
xxx
Onderzoek naar de opbouw en vertering van celwanden in gras (LUWLandbouwplantenteelt & Graslandkunde / CPO)
51003
Verteerbaarheid en eiwitgehalten van grassoorten en rassen (CRZ)
219.1
Invloed botanische samenstelling op de voederwaardevoorspelling van
gras (IVVO)
446.2
Suikergehalten in gras en de gevolgen voor dierlijke produktie (IVVO/
IMAG/CABO)
xxx
Ontwerp van een voorspellend model voor de produktiviteit, spruitvormingen voederwaarde van gras (LUW-Landbouwplantenteelt & graslandkunde)
792
Effecten van dechemische samenstelling van gras opde voederopname en
stikstofbenutting door melkvee (CABO)
797
Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op de produktie en samenstelling van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting op
melkveebedrijven (CABO)
177

b. Effecten van bewerking, ontsluiting en conservering
446.1
Effect van grasbewerkingstechnieken opdeconservering en opde opname,
verteerbaarheid en benutting van de silage (WVO/ IMAG)
445
Beïnvloeding van de eiwitfermentatie in grassilage door grassamenstelling, kuilcondities en additieven, en de invloed hiervan op de opname van
de silage (IVVO)
c. Regulering van opname en stikstofbenutting in het dier
692
Toetsing van een hypothese over de regulering van de ruwvoederopname
door herkauwers (CABO)
257
Effecten van stikstofgift op grasland, in combinatie met drogestofopbrengst per hectare, op de voederwaarde en voeropname van gras en op de
stikstofbenutting uit gras bij hoogproduktieve koeien (IVVO)
434
Rolvanfermentatieprodukten van Enterobacteria bij de opnameregulatie
van kuilvoer (IVVO)
435
Fysische en chemostatische regulatie van de opname van vers gras door
melkkoeien (IVVO)
436
De ammoniak-ureumcyclus in de melkkoe bijvers gras rantsoenen (IVVO/
LUW-Fysiologie van mens en dier)
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PROGRAMMA 126 :

Restistentieveredelingsonderzoek: Ontwikkeling van selektiemethoden voor
resistentie

Programmaleider

:

Dr. ir. H. van Holsteijn - CPO

Aanvangsjaar

:

1990

Eindjaar

:

1995

Doel en inhoud

:

Onderzoek gericht op het hanteerbaar maken van resistenties in veredelingsprogramma's, om zodoende resistentieveredeling meer ingang te laten vinden in de praktische
rassenveredeling. Gezocht wordt naar duurzame resistenties, dieveelal complex overerven en onvolledig zijn. Deze partiële resistenties worden in componenten onderverdeeld, die afzonderlijk beselecteerbaar zijn. Toetsmethoden worden ontwikkeld vanuit
basiskennis van deplant-pathogeenrelatie, met het doel dezemethoden inzo eenvoudig
mogelijke vorm door te spelen naar het bedrijfsleven. Hierbij kan o.m. aan indirecte selectie m.b.v. gekoppelde (moleculaire) markers worden gedacht.

Andere rel.
programma's

42, 127, 148, 149, AT7

Projecten

05.2.0.5
05.2.8.2
05.3.6.1
05.3.0.1
07.3.9.3
06.2.0.2
06.2.0.3
06.2.0.5
06.2.0.8
09.2.8.2
09.1.7.1
09.2.0.1

Karakterisering van resistentie in Lactuca saligna tegen Bremia lacticea
en overdracht van resistentie naar de cultuursla (CPO)
Onderzoek naar resistentie tegen echte meeldauw (Oidium lycopersici) in
tomaat (CPO)
Veredelingsonderzoek over resistentie tegen appelkanker (Nectria galligena) bij appel (CPO)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen meeldauw (Podosphaera leucotricha) in appel (CPO)
Toxineproductie en in-vitro selectie op resistentie in erwt (CPO)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen meeldauw (Erysiphe graminis f.sp. hordei) bij gerst (CPO)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) bij gerst (CPO)
Veredelingsonderzoek naar de resistentie van wintertarwe tegen aantasting van de aar door Fusarium-soorten (CPO)
Resistentie tegen bruine roest in tarwe (CPO)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen 'geelziek' bij hyacint, veroorzaakt door Xanthomonas campestris pv hyacinthi Wakker & Dye (CPO)
Onderzoek naar overerving en mechanismen van resistentie van chrysant
tegen witte roest (Puccinia horiana) (CPO)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen tulpmozaiekvirus (TBV) in
tulp (CPO)

179

PROGRAMMA 127

Resistentieveredelingsonderzoek: Opsporen en bruikbaar maken van resistentiegenen

Programmaleider

Dr. L. van Vloten-Doting - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

In landrassen, collectiemateriaal en wilde verwanten van cultuurgewassen worden
resistenties opgespoord voor belangrijke/schadelijke pathogenen. Afhankelijk van de
cytogenetische afstand van de géniteur tot het cultuurgewas wordt m.b.v. speciaal te
ontwikkelen kruisingstechnieken gepoogd de resistentiegenen in het cultuurgewas
over te brengen. Ter verhoging van de duurzaamheid van de resistentie wordt onderzocht of stapeling van resistentiegenen en combinaties van fysio-specifieke en algemene resistenties hieraan kunnen bijdragen.

Andere rel.
programma's
Projecten

42, 126, 148, 149, AT7
07.1.5.1
07.1.5.2
07.1.5.3
07.1.0.2
06.2.0.4
06.2.0.6
09.2.9.4

Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen Phytophthora infestans (CPO)
Onderzoek naar enkele aspecten van resistentie tegen Verticillium dahliae
en Phoma exigua bij aardappelen (CPO)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen aardappelbladrolvirus (CPO)
Resistentie tegen Erwinia spp in aardappel (CPO)
Veredelingsonderzoek naar de resistentie van wintertarwe tegen aantasting door Septoria tritici en Septoria nodorum (CPO)
Resistentie van wilde emmer tarwe tegen gele roest (CPO)
Veredelingsonderzoek overresistentie tegen Fusarium oxysporum bij lelie
en gladiool (CPO)
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PROGRAMMA 128 : Kwaliteit van het produkt

Programmaleider

Ir. D. Meijaard - LEI

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 derentabiliteit 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 economische relevante kwaliteitsklassen te verruimen.
Voornemens voor 1991 zijn: Blijvende aandacht in het tuinbouw georiënteerde onderzoek naar de relatie kwaliteit en prijsvorming bij tuinbouwprodukten. Tevens zal aandacht besteed worden aan debedrijfseconomische en marktkundige aspecten van kwaliteitskeuring bij bloembollen. Een verkenning van mogelijkheden zal worden uitgevoerd om in samenwerking met anderen (diverse DLO-instituten waaronder ATO,
IMAGen CABO)een onderzoekvoorstel te formuleren voor kwaliteitsbeheer in diverse
produktkolommen in de plantaardige produktie, waarbij het beheer gestoeld zal worden op micro-electronica (waaronder sensoren) en managementondersteunende systemen in de diverse schakels van de keten van producent naar consument. Het ligt in de
bedoeling in deveehouderijsectoren een onderzoek opte zetten naar economische effecten van aanpassingen van veehouderijsystemen aan de verschillende kwaliteitseisen
van diverse groepen consumenten.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Blijvende aandacht voor onderzoek in thema kwaliteit van plantaardige en dierlijke produktie. Onderzoek naar de perspectieven van
deelmarkten voor produkten die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Onder
meer z a l . m verkenning worden uitgevoerd naar de perspectieven van glasgroentegewassen, die zonder chemische bestrijdingsmiddelen in gesloten bedrijfssystemen zijn
geproduceerd. Onderzoek naar de relatie tussen veehouderijsystemen en gezondheidseisen en welzijnswensen en naar de economische effecten c.q.perspectieven van dierlijke veehouderijsystemen wordt overwogen.

Andere rel.
programma's

55, 91,VZ2, ATI

Projecten

Kwaliteitskeuring Bloembollen (LEI)
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PROGRAMMA 129 : Economische evaluatie van de emissie- en milieuproblematiek

Programmaleider

Drs. J.C. Blom - LEI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Ondersteuning van het emissie- en milieubeleid van overheid en georganiseerd bedrijfsleven opnationaal, regionaal en sectoraal niveau en van het bedrijfsbeleid van individuele bedrijven inverband 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 programma isbreed van aanpak. Het omvat de economische evaluatie van de hele
emissie- en milieuproblematiek in land- en tuinbouw, vaak uitgevoerd in scenariostudies. Een deelprogramma omvat de economische aspecten van de mest- en ammoniakemissie-problematiek.
Economische aspecten van mest- en

ammoniakemissieproblematiek

De voornemens voor 1991 voor het deelprogramma 'economische aspecten mest- en
ammoniakemissie-problematiek' zijn: De set van sub-modellen die gezamelijk het nationale mest- en ammoniakmodel vormen zal een voortdurende bijstelling behoeven vanwege de stroom van resultaten uit technisch onderzoek (veevoeding, mestverwerking,
NH 3 -maatregelen), de ontwikkeling in de regelgeving met betrekking tot mestoverschotten en ammoniakemissie en ontwikkelingen in de omvang van de veestapel. Tevens wordt aandacht gegeven aan de consequenties van een en ander op bedrijfsniveau
(bijvoorbeeld in de melkveehouderij een bedrijfsvergelijkend onderzoek van praktijkbedrijven met nieuwe methoden van mineralenmanagement), waarbij de reactiemogelijkheden van de individuele ondernemer (met name de veehouders in de diverse takken) zo goed mogelijk worden gesimuleerd, hetgeen kan leiden tot aanpassing van inzichten en maatregelen op nationaal en regionaal niveau. Door verdergaande samenwerkingmet technische instituten die ineen aantal gevallen overmodellen voor technische deelcomplexen beschikken (CABO, PR) en afstemming van uitgangspunten
worden demest-enemissieproblematiek intoenemende mate gedekt dooronderling gekoppelde en elkaar aanvullende modellen, zodat integrale beleidsondersteuning
vanuit het onderzoek gestalte krijgt. Tevens zal in het onderzoek hieruit de ontwikkeling van bedrijfsstructuur en de concurrentiepositie van de diverse bedrijfstakken worden afgeleid.
Overige emissie- en milieuproblematiek

in land- en tuinbouw

Voornemens voor 1991zijn: Het onderzoek naar degevolgen van deecologische richtlijn
voor debedrijfsontwikkeling zal worden afgerond. Naast het al genoemde onderzoek op
bedrijfsniveau zijn ofworden nogeen groot aantal projecten opgestart. Het stofstromenmodel voor de melkveehouderij (samen met CABO) wordt verder uitgewerkt (onder
meer door medewerking van Staringcentrum) en uitgebreid naar andere sectoren als
intensieve veehouderij en akkerbouw. Ter ondersteuning van het onderzoek zal een
databank met bodemfysische gegevens per bedrijf worden opgezet, die aanvullend is op
de andere relevante databases. De modelmatige benadering maakt het mogelijk deze
gecompliceerde problematiek gentegreerd tebenaderen voorhet nationale en regionale
niveau. Uitgebreid onderzoek vindt plaats naar de economische perspectieven van bedrijfssystemen met minder milieubelasting. Dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd voor
182

de bloembollenteelt, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en de glastuinbouw (eerste
fase), alsmede in het omvangrijke project voor geïntegreerde akkerbouw (samen met
CABO en PAGV).In de glastuinbouw wordt met betrekking tot de belangrijke produktiefactor energie een scenario-onderzoek gedaan voor debehoefte aan en wijze van voorziening in energie, naast onderzoek naar de dekkingsgraden van alternatieve warmtebronnen. In deakkerbouw wordt deeerste fase uitgevoerd van een onderzoek dat beoogt
een geautomatiseerd bedrijfssysteem voor de akkerbouwer te ontwikkelen, waarmee
hij kan nagaan hoe het verloop van de bodemgezondheid zal zijn bij een uiteenlopend
bodemgebruik en teeltmaatregelen. Voortzetting van de administraties en eerst analyses van land- en tuinbouwbedrijven met alternatieve (BD- en EKO-)systemen door onder meer vergelijking met gangbare en geïntegreerde bedrijfssystemen.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder voor het totale programma zijn: Uitbouw van het
stofstromenmodel naar andere stoffen (P,K, zware metalen, bestrijdingsmiddelen, met h a a n 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 gebied van emissie- en milieuproblematiek dooroverheid, 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 niveaus. De effecten
van emissie- en milieumaatregelen zullen ook in samenhang met andere ontwikkelingen ten aanzien van welzijnseisen, markt- en prijsbeleid en technologieën bepaald
(moeten) worden. In de glastuinbouw zal het onderzoek naar de energie-aspecten en in
de akkerbouw voor de bodemgezondheidsaspecten worden voortgezet. Uit dit geheel
zijn de consequenties te berekenen voor onder meer gebruik van bepaalde produktiemiddelen (met name kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen) en voor de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie in de diverse takken van land- en tuinbouw.
Andere rel.
programma's

48, 79, 88, 90, 93, 114, 140, 150, 151,VZ4, VZ13, AT4

Projecten

4501

350
352
322
754
21074
xxx
xxx
xxx
xxx

Energiescenario's (LEI)
Bedrijfsproeven met minder milieubelastende bloembollen. (LEI)
Milieuonderzoek vollegrondsgroenten (LEI)
Economische aspecten milieu vriendelijke fruitteelt (LEI)
B.d. demonstratiebedrijven (LEI)
Economisch perspectief voor geïntegreerde plantaardige produktie (LEI)
Model Bodemgezondheid (LEI)
Stofstromenonderzoek Nederlandse landbouw (LEI)
Mestproblematiek; beleidsondersteuning (LEI, CABO)
Ammoniakemissie (LEI)
Ecologische richtlijn (LEI)
Nieuwe methoden van mineralenmanagement en effecten ervan op mineralenoverschot en inkomen (LEI, PR)
Deconcurrentiepositie van de varkenshouderij in Nederland in relatie tot
de milieumaatregelen in de EEG-lidstaten (LEI, PV)
Toekomstige infrastructurele voorzieningen (LEI)
Gevolgen mestwetgeving voor de varkenshouderij (LEI)
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PROGRAMMA 130 : Herkenning en erkenning van planterassen e n plantaardig uitgangsmateriaal

Programmaleider

Mw. mr. ir. A. van der Neut - CRZ

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 efficiënt 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 en technieken voor het
rassenonderzoek endekeuring 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.

Andere rel.
programma's
Projecten

AT7
23001
21002
21003
21004
22005
22006
22007
21009
22010
32001
3i002
31003
31004
31005

31006
34007
34008

Modelvoor invitrobewaringvan vegetatief vermeerderde gewassen (CRZ)
Onderzoek naar de bruikbaarheid RFLP-techniek bij (h)erkenning champignonrassen (CRZ)
Onderzoek naar de bruikbaarheid van jeugdkenmerken bij (h)erkenning
van rassen (CRZ)
Ontwikkeling van methoden voor het gebruik van kleurenmeters in het
registratie- en kwekersrechtonderzoek (CRZ)
Biochemisch onderzoek naar de genetische stabiliteit van planterassen
gedurende in vitro vermeerdering en bewaring (CRZ)
Onderzoek naar de bruikbaarheid van nieuwe biochemische technieken
bij identificatie en registratie van rassen (CRZ)
Onderzoek naar debruikbaarheid van biochemische markers bij registratie van nieuwe rassen (CRZ)
Kwantificering van kleuren en kleurpatronen met behulp van beeldanalyse ten behoeve van het registratie en kwekersrechtonderzoek (CRZ)
Ontwikkeling van biochemische methoden en technieken voor identificatie van siergewassen (CRZ)
Toepassen van beeldanalyse in de botanische morfologie (CRZ)
Ontwikkeling van normen en criteria voor het rassenonderzoek met het
oogop veiligheidsonderzoek ter introductie van transgene planten (CRZ)
Evaluatie van het cultivarconcept in het licht van ontwikkelingen in de
botanie en de landbouwkunde (CRZ)
Genotypische karakterisatie van Brassica cultivars, classificatie in cultivargroepen met het oog op genetisch gedefinieerde rasmodellen (CRZ)
De ontwikkeling van een database van verwantschapsgegevens tussen
wilde planten en cultuurplanten met het oogopverantwoorde introductie
van transgene rassen (CRZ)
Taxonomie van Gerbera jamesonii Bolus ex Adlam in cultuur (CRZ)
Nucleïnezuuranalyse ter vaststelling van de relatieve verwantschap van
rassen (CRZ)
Ontwikkeling van snelle methoden ter identificatie van rassen aan de
hand van in vitro uitgangsmateriaal (CRZ)
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41009
41014
41020

Identificatie en selectie van plantaardig uitgangsmateriaal door beeldanalyse (CRZ)
Chemische identificatie van zaden en weefselkweekmateriaal (CRZ)
De ontwikkeling van databases en determinatiesystemen voor de identificatie van zaden en ander plantaardig uitgangsmateriaal (CRZ)
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PROGRAMMA 131

Ontwikkeling van methodieken voor het onderzoek aan rassen e n plantaardig
uitgangsmateriaal gericht op resistentie-eigenschappen

Programmaleider

Ir. J.J. Bakker - CRZ

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Voor het vaststellen van de resistentie- eigenschappen van de rassen zijn parameters
nodig die het verloop van de aantasting per ras absoluut en kwantitatief bepalen met
de daarbij behorende schadedrempels. Op dit moment worden alleen relatieve waarderingscijfers opeen schaal van 1tot 10gegeven,gebaseerd opvisuele waarnemingen overwegend gedaan in derassenproeven. Probleem hierbij isdat de rassen elkaar onderling
beïnvloeden en dat de rassen slechts op volgorde van de mate van resistentie worden
gezet,terwijl men hoofdzakelijk afhankelijk isvan denatuurlijke infectie. Bij het terugdringen van dehoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen enbij het resistentiemanagement zijnjuist kwantitatieve en absolute gegevens nodig, die ook in simulatiemodellen
kunnen worden opgenomen, opdat het verloopvan de aantasting voorspeld kan worden.
Infectie doorbepaalde ziekten en plagen kan ookplaatsvinden via het uitgangsmateriaal,
dat zowelinwendig alsuitwendigbesmet kan zijn. Debetekenis van de besmettingsgraad
van het uitgangsmateriaal ophet epidemieverloop isinveel gevallen nogonbekend. Daarnaast moet een strategie voorhet inzetten van rassen enplantaardig uitgangsmateriaal
met het oogophet opeen aanvaardbaar niveau houden van debesmettingsgraad en het
in evenwicht houden van de pathogeen populatie(s) ontwikkeld worden. Het doel is het
ontwikkelen van methoden, waardoor degenoemde parameters vastgesteld kunnen wordenenhet ontwikkelen van een strategie voorhet inzetten vanrassen met hun specifieke
resistentie-eigenschappen.

Andererel.
programma's
Projecten

: AT7
: 33009
33010
33011
43007

43003
43017
43019
43006
51012
52006
53003
54002

Debestrijding van aardappelmoeheid met behulp vanresistente rassen (CRZ)
Kwantificering vanrasafhankelijke resistentie-effecten tenbehoevevan een
adviesmodel resistentiemanagement voor chrysant (CRZ)
Kwantificering en modelmatige benadering van rasafhankelijke resistentieparameters (CRZ)
Factoren die van belang zijn voor sturing van pathogeen onderdrukkende
mechanismen binnen dezaadmicroflora vanBeta vulgaris enDaucus carota
(CRZ)
Onderzoek naar deaanwezigheid van zaadinfecties enhet mechanisme van
zaadoverdracht van plantpathogenen (CRZ)
Kwaliteitsbepalende factoren met betrekking tot rasverschillen gebaseerd
op resistentie tegen bacteriën (CRZ)
Verklaring van achtergronden van rasafhankelijke resistentiereacties bij
Lolium spp. ten aanzien van aantasting door Puccinia coronata (CRZ)
Derelaties tussen enerzijds morfologische, anatomische en chemische kenmerken in zaden en anderzijds deaard en mate van zaadbesmetting (CRZ)
De relatie tussen het resistentieniveau van tarwe en het epidemieverloop
bij diverse schimmels (CRZ)
Onderzoek naar rasafhankelijke parameters met het oogopresistentie tegen ziekten en plagen in groentegewassen (CRZ)
Ontwikkeling van detectiemethoden van rasverschillen in resistentie tegen ziekten en plagen in diverse bolgewassen.(CRZ)
Onderzoek naar rasafhankelijke parameters met het oogopresistentie tegen
ziekten en plagen in appel en peer (CRZ)
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PROGRAMMA 132

Bestudering van de kwaliteit-bepalende factoren van planterassen, zaden e n
ander plantaardig uitgangsmateriaal

Programmaleider

Ir. W.A. Brandenburg - CRZ

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Een succesvolle en verantwoorde plantaardige produktie kan alleen worden bereikt als
men uitgaat van kwalitatief hoogwaardig materiaal. In ditverband kent kwaliteit twee
hoedanigheden: genetische kwaliteit (rasaspecten) en fysieke kwaliteit (zuiver, kiemkrachtig en gezond uitgangsmateriaal).
Voorhet vaststellen van deraseigenschappen die zowel de inwendige als de uitwendige
kwaliteit beïnvloeden zijn objectieve snelle methoden noodzakelijk. De huidige methodiek van waardebepalend rassenonderzoek stelt kwaliteitseigenschappen achteraf
vast, terwijl het hier genoemde verklarend onderzoek voorspellingen mogelijk moet
maken. Dit moet leiden tot methoden die objectief zijn en eenvoudig op grote aantallen
rassen (monsters) kunnen worden toegepast. Er zal daarbij gestreefd worden naar methodieken waarbij de kwaliteit indirect kan worden vastgesteld.
Het bewuster omgaan met het milieu noopt tot het gebruik van concurrerende gewassen die weinig bescherming behoeven.
Onderzoek gericht op het voorkómen van pathogenen op het zaad en het ontwikkelen
van fysiologische en technologische bewerkingen ter bevordering van een snelle vestiging van het gewas verdienen daarom grote aandacht. Verdieping van de kennis van
de processen tijdens afrijping, droging, bewaring, imbibitie, kieming en vroege groei is
noodzakelijk om gericht de kwaliteit van het uitgangsmateriaal te kunnen beïnvloeden. Voor zowel preventieve als curatieve maatregelen is kennis van de fysiologische,
morfologische en fytopathologische processen op moleculair en subcellulair niveau
nodig. Non-destructieve onderzoeksmethoden en fysische bewerkings- en scheidingstechnieken moeten daarop worden gebaseerd.

Andere rel.
programma's

ATI, AT7

Projecten

31012
33013
41001
41002
41010
41011

42008
42012
42015
42016

Anatomische en morfologische kenmerken als rasafhankelijke parameters van kwaliteit (CRZ)
Mathematische analyse van rasafhankelijke kwaliteitsbepalende en
-beïnvloedende factoren (CRZ)
Non-destructief onderzoek van zaden middels akoestische microscopie
(CRZ)
Akoestische eigenschappen van zaden in relatie tot zaadkwaliteit (CRZ)
Technologische beïnvloeding en bewerkingen van zaad en ander plantaardig uitgangsmateriaal (CRZ)
Ontwikkeling van selectieprocessen opbasis van fysische parameters met
name die welke gebruik maken van andere frekwenties dan die van het
zichtbare deel van het elektro-magnetisch spectrum (CRZ)
Onderzoek op het niveau van DNA, RNA en eiwitten in relatie tot zaadkwaliteit (CRZ)
Fysiologisch en fysisch onderzoek van weefselkweekmateriaal in relatie
tot de fysieke kwaliteit (CRZ)
Effect van ontwikkelings- en afrijpingsprocessen op de zaadkwaliteit
(CRZ)
Membraanonderzoek in relatie tot zaadvigour en -vitaliteit (CRZ)
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42021
43005

43006

43018
51004
51005
51006
51007
51008
51009
51010
51011
51013
52001
52002
52003
52004
51005
53001
53002
54001

Inhoudsstoffen als rasafhankelijke kwaliteitsfactoren (CRZ)
Onderzoek naar kritische parameters voor fysische bestrijding van pathogène Xanthomonas spp. en Pseudomonas spp. in zaden van Brassica en
Phaseolus spp. (CRZ)
De relaties tussen enerzijds morfologische, anatomische en chemische
kenmerken in zaden en anderzijds de aard en mate van zaadbesmetting
(CRZ)
Onderzoek naar achtergronden en oorzaken van rasafhankelijke respons
op micro-organismen inzake de houdbaarheid van snijbloemen (CRZ)
Genetische achtergronden van rasverschillen in verteerbaarheid bij snijmais (CRZ)
Beïnvloeding van rasverschillen bij suikerbieten door methode van koppen (CRZ)
Interacties tussen rassen en plantverdeling bij suikerbieten (CRZ)
Interacties tussen rassen en plantverdeling bij snijmais (CRZ)
Interacties tussen rassen en vruchtwisseling bij snijmais (CRZ)
Concurrentievermogen van witte klaverrassen in combinatie met engels
raaigrasrassen (CRZ)
Concurrentievermogen tussen diploide en tetraploide rassen van engels
raaigras, tussen soorten en tussen rassen binnen andere soorten (CRZ)
Methode voor het herstellingsvermogen van rassen van roodzwenkgras
(CRZ)
Methode voor het vaststellen van rasverschillen in zomerbetreding bij engels raaigras (CRZ)
Methodiekontwikkeling tbv de statistische opzet van rassenproeven in de
glasgroenteteelt (CRZ)
Toetsontwikkeling voor fysiogene afwijkingen gericht op het objectief
vaststellen van rasverschillen (CRZ)
Methodiekontwikkeling ter bepaling van rasverschillen in breuk- en
barstgevoeligheid bij peen (CRZ)
Versneld vaststellen van rasverschillen in bewaareigenschappen bij
groentegewassen (CRZ)
Methodiekontwikkeling ter bepaling van rasverschillen bij augurk (CRZ)
Herziening van het gebruikswaardeonderzoek van rozen (CRZ)
Ontwikkeling van administratief gebruikswaardeonderzoek bij bolgewassen (CRZ)
Somaklonale variatie van mutanten in appel- en pererassen (CRZ)
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PROGRAMMA 133 : Moleculaire biologie gewasbescherming

Programmaleider

Dr. C. Waalwijk - IPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud :

Het wordt steeds urgenter te komen tot een milieu-vriendelijke 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 dechemische middelen diemomenteel veelal gebruikt worden. Naast de ontwikkeling van resistente gewassen hetgeen als moleculaire plantenveredeling gezien moet worden, kan de moleculaire biologiebijdragen aan de verbetering 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. Het programma is nog in ontwikkeling en zal aan beide aspecten aandacht besteden.

Andere rel.
programma's
Projecten

1, 25, 33, 36
16-501
16-502
16-503
16-504
16-505

Ontwikkeling vectoren voor transformatie bodembacteriën (IPO)
Bestrijding emelten met gemodificeerde bodembacteriën (IPO)
Bestrijding nematoden met gemanipuleerde micro-organismen en hun
genprodukten (IPO)
Stabiliteit, expressie en verspreiding R-DNA van bacteriën geïntroduceerd in bodem en rhizos (IPO)
Overleving van bacteriën geïntroduceerd in de bodem (IPO)
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PROGRAMMA 134

Ontwikkeling technische systemen voor een duurzame, veilige en concurrende
kastuinbouw ('K2000')

Programmaleider

Dr. ir. G.P.A. Bot -IMAG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud :

Het ontwikkelen van technische concepten en systemen voor de beschermde teelten
waarmee in de nabije en verre toekomst duurzaam, veilig en concurrerend geproduceerd kan worden.
De inhoud van het programma kan uit de werkgroepactiviteiten worden afgeleid:
Kasconstructie
In deze werkgroep moeten economisch verantwoorde, weinig energievragende kassen
worden ontworpen die een hogelichtdoorlatendheid hebben en zoveel mogelijk gesloten
zijn. Bestaande kasconcepten worden in dezerichting verbeterd, nieuwe concepten worden ontwikkeld.
Klimaatbeheersingsapparatuur
De ontwikkeling van klimaatbeheersingsapparatuur is vooral gericht op luchtbehandeling voor gesloten kassystemen en op verbetering van de efficiency van de energieopwekking.
Economische manieren van verwarmen, koelen, belichten, schermen en C0 2 -dosering
en -opwekking worden onderzocht en vertaald in wijzen van klimaatbeheersing en
apparatuur hiervoor.
Klimaatregeling en -modelvorming
Bestaande manieren om het klimaat te regelen worden verbeterd en nieuwe ontwikkeld. Datzelfde is het geval met de fysisch-mathematische modellen die nodig zijn bij
deregeling enbijhet werk in deandere werkgroepen. Bij deontwikkeling van regelmethoden isdeinspanning gericht opoptimaliserende regelalgoritmen en op implementatie in de regeling van een weersvoorspellende module.
Gewasbehandeling en -bescherming
Op het gebied van de gewasbehandeling en -bescherming worden bedrijfs- en arbeidskundig verantwoorde gewasbehandelingstechnieken ontwikkeld. Dat geldt ook voor
betere toedieningstechnieken van nogbenodigde gewasbeschermingsmiddelen. Omdat
zoweldebeschikbaarheid van arbeidskrachten als de kwaliteit van de arbeidsplaats op
het ogenblik zorgen baren, moeten geautomatiseerde en gerobotiseerde bewerkingssystemen worden ontwikkeld.
Voeding en water
Er moeten recirculerende watergeefsystemen worden ontwikkeld met voor het wortelmilieu optimale omstandigheden voor de gewasproduktie. Hiertoe moet het water op
een economische manier tot een biologisch verantwoord niveau worden ontsmet. Daarvoor moeten technische systemen worden ontwikkeld. Verder wordt bezien op welke
manier afzonderlijke concentraties van voedingsstoffen kunnen worden gemeten en
worden methoden ontwikkeld om de afzonderlijke ionconcentraties aan te passen aan
het door deplant gewenste niveau. Devloerconstructie en dekasinrichting moeten worden afgestemd op het watergeefsysteem. Tevens wordt onderzocht hoe de teelttechniek
moet worden aangepast.
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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 afval
te recyclen. Dit kan enerzijds een bewuste keuze zijn van het materiaal, zodat het recyclebaar of afbreekbaar is en anderzijds het meer duurzaam maken van het hulpmiddel zodat het meerdere malen te gebruiken is.
Beslissingsondersteunende
systemen
Debestuurbaarheid van de produktie wordt door beslissingsondersteunende systemen
verbeterd. Detuinder moet ophet operationele, het tactische en het strategische niveau
beslissingen nemen, waarbij hij informatie over het bedrijfsgebeuren nodig heeft om de
consequenties van beslissingen te overzien. Daartoe worden beslissingsondersteunende systemen ontwikkeld.
Andere rel.
programma's

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

Projecten

12.1.21
12.3.24
12.3.25
12.3.26
30.1.03
30.3.01
30.3.02
40.3.10
40.3.12
40.3.13
40.3.14
40.3.15
42.1.00
42.1.01
42.3.03
42.3.07
44.3.01
44.3.02
44.3.04
44.3.06
44.3.07
46.3.00
46.3.01
46.3.03
46.3.04

Ontwikkeling van automatische plantmachines voor land- en tuinbouw
(IMAG)
Systeemontwikkeling ten behoeve van de substraatteelten (IMAG)
Automatisering van deteelt van hoogopgaande gewassen in kassen (IMAG)
Automatisering van de logistiek op het potplantenbedrijf (IMAG)
Materialen en constructies voorerf- en wegverhardingen envloeren (IMAG)
Kassen en (tijdelijke) constructies voorbescherming van gewassen (IMAG)
Gesloten kas opbasisvan een kabelconstructie met kunststof folies (IMAG)
Ontwikkeling van een simulatiemodel voor kasklimaatprocessen (IMAG)
Warmtetechnisch onderzoek verwarmingssystemen (IMAG)
Kasventilatie met bevochtigingskoeling (IMAG)
Verticale temperatuurverschillen in kassen (IMAG)
Klimatisering van gesloten kassystemen (IMAG)
Toepassing van warmtepompen op agrarisch gebied (IMAG)
Het zuiveren en verminderen van proces- en afvalwater (IMAG)
Restwarmte in de praktijk (IMAG)
Warmtekracht-opwekking incombinatie met assimilatiebelichting (IMAG)
Warmte- en stofoverdracht in kassen en gebouwen (IMAG)
Fysisch materiaalonderzoek voor land- en tuinbouw (IMAG)
Installaties voor plantenbelichting (IMAG)
Ontwikkelen en testen van een gewasverdampingsregeling (IMAG)
Bepaling van stof- en warmte-overdracht aan binnenkant kasdek (IMAG)
Meteropnemers in kassen t.b.v. een economisch verantwoorde regeling
(IMAG)
Energiebesparende en optimaliserende regelingen voor het kasklimaat
(IMAG)
Ontwikkeling optimaliserende kasklimaatbesturing (IMAG)
Implementatie van weersvoorspelling in de kasklimaatregeling (IMAG)
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PROGRAMMA 135

Ontwikkeling van een rendabele, milieu-en werkvriendelijke bedrijfsvoering in
de fruitteelt ('F2000')

Programmaleider

Drs. K.E. Krolis -IMAG

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud :

Het ontwerpen van een inrichting en een bedrijfsvoering voor een duurzaam fruitteeltbedrijf waarvoor stringente eisen gelden met betrekking tot milieu- en werkbelasting.
Bij het fruitteeltbedrijf van de toekomst wordt gedacht aan een hoge plantdichtheid,
waarbij ook de teelt met de zogenaamde snoerbomen tot de mogelijkheden behoort. Er
moet worden gezocht naar aangepaste vormen van mechanisatie van de diverse teelthandelingen: de pluk en de afvoer van het produkt. Maar ook de snoei en de onkruidbestrijding vragen om oplossingen.
Gewasbeschermingsmiddelen beschermen niet alleen het gewas, ze hebben ook een
milieu- en arbeidsomstandighedenkant. De combinatie van deze drie aspecten vraagt
omoptimale oplossingen, diebovendien decontinuïteit van het bedrijf waarborgen. Het
betekent in ieder geval minimalisering van het middelengebruik, maximale effectiviteit van de middelen en een hoge arbeidshygiëne in gedrag en methoden.
Zorg voor de kwaliteit, het bedrijfsrendement en een minimalisering van het gebruik
van water en voedingsstoffen vragen om een zo beheerst mogelijk produktieproces en
om een, in hoeveelheid en tijdstip passend, voorzien in de behoeften van de boom. Het
komt neer op een nauwkeurig te meten en te regelen fertigatie.
Ten behoeve van de werkers op het fruitteeltbedrijf van de toekomst zal ook grondige
aandacht moeten worden geschonken aan zowel de hierboven genoemde arbeidshygiëne als aan de belasting van de rug en het bewegingsapparaat. Er zal gezocht moeten
worden naar goed vol te houden werkhoudingen en werkbelastingen en naar fysiologisch verantwoorde werkschema's.
Het geheel moet worden begeleid en schattenderwijs voorafgegaan door haalbaarheidsonderzoek, waarvan de analyse van de arbeidsbehoefte een essentieel onderdeel is.

Andere rel.
programma's

43, 101, 104, AT4

Projecten

20.3.06

Arbeidsplanning en -registratie bij intensieve fruitaanplanten (IMAG)
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PROGRAMMA 136 :

Luchtverontreinigingsonderzoek

Programmaleider

Prof. dr. A.C. Posthumus - IPO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Omdat in 1990 het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek wordt afgesloten en
verschillende aspecten van ditprogramma nogniet volledigzijn uitgewerkt, ishet nuttig
en nodigomdelen hiervan te continueren in een ander verband. Dit vormt tezamen met
nieuw luchtverontreinigingsonderzoek eenveelbelovend onderwerp vooronderzoek door
een samenwerkende groepvan DLO-instituten en LUW-vakgroepen.Alsalgemene probleemstelling wordt gezien het verkrijgen van meer inzicht inhet totaleprocesvan aanbod van luchtverontreiniging aan de vegetatie (via depositie en expositie), de opnameen effectmechanismen in deplanten, deuiteindelijke effecten (kwalitatief en kwantitatief)eneventuelemogelijkheden omdezeeffecten teverminderen ofte compenseren (effectgerichtemaatregelen).Hetbelangrijkste doelishet verwerven van inzicht inhet functioneren van het ecosysteem bos onder invloed van de extra belasting door atmosferische
depositie (van luchtverontreinigende stoffen) en andere abiotische en biotische stressfactoren. Voor 1991 wordt een aantal projecten voorgesteld waarin onderzoek naar de
processen van transport en aanbod van luchtverontreiniging naar devegetatie toe wordt
uitgevoerd (door de vakgroepen LUVO en PFO van de LUW). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de fysiologische en ecologische effecten van luchtverontreiniging in
laboratorium- en veldcondities (door IPO, De Dorschkamp, RIN en de vakgroepen TPE
enLUVOvandeLUW).DoorhetRINwordtbovendienbiologischemonitoringvan effecten
van luchtverontreiniging opverschillende plantesoorten uitgevoerd, terwijl De Dorschkamp en het RIN ondersteunend en voorbereidend onderzoek doen t.b.v. effectgerichte
maatregelen.

Andere rel.
programma's
Projecten

LUW
LUW
LUW
LUW
17-514
15-005
14-016

281
183
313
291
280
314, 316,
318, 343,
436, 437,
438, 493

Depositie van luchtverontreiniging binnen een bos (LUVO-LUW)
Opname en effecten van NH 3 , S 0 2 en N 0 2 bij Douglasspar (LUVO/PFOLUW)
Droge depositie van gassen op oppervlakken (LUVO- LUW)
Vorming N 2 0 uit NH 3 , N 0 2 en 0 3 (LUVO-LUW)
Kwantificering van effecten van luchtverontreiniging op bomen (TPE/LUVO-/LUW/IPO)
Interactie tussen 0 3 en zwaktepathogenen bij bonen en loofbomen (IPO)
Invloed van U.V.-B en 0 3 op landbouwgewassen en loofbomen (IPO)
Effecten van NH y en 0 3 op Grove den, Beuk en heidevegetaties (IPO)
Effecten van luchtverontreiniging op natuurwaarde van Nederlandse bos
(RIN)
Monitoring van epifytische korstmossen in Nederland (RIN)
Verspreiding en oecologie van paddestoelen in Nederland (RIN)
Oorzaken en betekenis van wijzigingen in Nederlandse mosflora (RIN)
Effecten van bemesting en bekalking op ondergroei van dennenbossen
(RIN)
Verspreidingskaarten van cryptogame epifyten (RIN)
Effecten van droogte en extra N-immissie op bomen (IBG)
Effecten van bemesting en bekalking op verschillende boomsoorten met
hoge N-immissie (IBG)
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PROGRAMMA 137:

Veiligheidsonderzoek m.b.t. de introductie van gerecombineerde levende
vaccins in het milieu

Programmaleider

Dr. T.G. Kimman -CDI

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

De ontwikkeling van gerecombineerde levende vaccins, b.v.opbasis van vaccinia virus
en herpesvirussen, voor immuunprophylaxe tegen infectieziekten bij mens en dier
heeft in de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Deze nieuwe generatie van goed gedefinieerde en herkenbare vaccins kunnen belangrijk bijdragen aan een
effectieve preventie en bestrijding van infectieziekten bij landbouwhuisdieren. De overheid is verantwoordelijk voor toelating van deze vaccins; zij zal de veiligheidscriteria
moeten aangeven waaraan genetisch gemanipuleerde micro-organismen moeten voldoen, en inzicht dienen te hebben in mogelijke risico's bij introductie ervan in het milieu.
Dit onderzoekprogramma heeft 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.
In 1991zal het (patho-)biologisch gedragbestudeerd wordenvan een afgezwakt Aujeszkyvirus waarin een oppervlakte-eiwit van varkenspestvirus is ingebouwd. Gestart wordt
met de ontwikkeling van methoden om recombinatie(-frequentie) tussen recombinant
DNA vaccinvirus en veldvirus te meten.

Ander rel.
programma's

2, 63, 64

Projecten

54g

Ziekte van Aujeszky (veiligheidsonderzoek) (CDI)
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PROGRAMMA 138 : Ontwikkelingssamenwerking Planteziekten

Programmaleider

Dr. ir. H. Vermeulen - IPO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Reedsgeruime tijd ishet IPObetrokken bijeen aantal 'linkage'projecten. Hierbij wordt
samengewerkt met CIP(surveysvan aardappelziekten), CIMMYT(geleroest, bladvlekkenziekten van tarwe), UTA(wortel- en knolgewassen-virussen) en ICARDA (Virussen
van leguminozen). In de laatstejaren iser voorts een institutionele samenwerking ontstaan met bilaterale projecten in Indonesië (MARIF/ATA272:ondersteuning van degewasbeschermingsafdeling van het voedsellandbouw instituut; LEHRI/ATA 395: idem
van het laaglandgroenten project) en Pakistan (opzetten van een 'Seed potato health
laboratory' samen met de NAK). Daarnaast voeren IPO-stafleden regelmatig korte
missies uit voor DGIS, GTZ en incidenteel CGIAR/TAC. Medewerking wordt voorts gegevenaan LUW-MSc-cursussen en aan dejaarlijkse IAC-PlantProtection en Potato cursus.

Andere rel.
programma's
Projecten

899
14-007
14-019
15-503
15-506
15-512
16-007
16-011
80004

Consultancies Internationaal(IPO)
ICARDA linkage project (IPO)
MARIF backstopping (IPO)
CIMMYT-gele roest (IPO)
CIP-aardappelziekten (IPO)
CIMMYT-bladvlekkenziekten (IPO)
Linkage-project tussen IPO en CIP (Lima, Peru) (IPO)
UTA-virologie (IPO)
Cursussen IAC/MSc.LUW (IPO)
Pakistan-opzetten pootaardappel laboratorium (IPO)
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PROGRAMMA 140 : Veevoeding e n milieu-/mestproblematiek

Programmaleider

Dr. Ir. A.W. Jongbloed -IVVO

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

Doelstelling is het verminderen van de uitscheiding van N en P via de mest door varkens,rund- enpluimvee.Het betreft vooral het verbeteren van dekennis van de verteerbaarheid van aminozuren en P in veevoeders en debehoefte van het dier in de verschillende stadia van de ontwikkeling en produktierichting. Tevens worden de mogelijkheden nagegaan tot het verlagen van de hoeveelheid eiwit in het voeder 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 doorprocestechnologische behandelingen. Voorrundvee wordt ook
getracht de verhouding van eiwit en energie in het rantsoen af te stemmen opeen optimale benutting door eiwitvoorziening van het rund met voereiwit en in de pens gevormd microbieel eiwit.
In 1991zalhet onderzoek, deelsin samenwerking met het bedrijfsleven, zich concentreren op de volgende elementen:
- de behoefte aan (synthetische) aminozuren en de benutting ervan
- de verteerbaarheid van P (fytase) en aminozuren in voeders
- beïnvloeding van de drijfmesthoeveelheid (o.a. K)
- vermindering van de uitscheiding van Cu, Zn en andere spoorelementen
- beperking N-verliezen bij melkvee

Andere rel.
programma's
Projecten

73, 74, 75, 79, 114, 124, 129, 150, 151,VZ4, VZ5, VZ17
256
356
357
359
362
366
367
429
004

079
017
036
045
***

Beperking N- en P-uitscheiding melkkoeien in de weideperiode (IVVO)
Microbieel fytase in varkensvoeders (IVVO)
Beperking N-uitscheiding bij vleesvarkens (behoefte, synthetische aminozuren) (IVVO)
Beperking N- en P-uitscheiding bij fokzeugen (IVVO)
Effect chemische kenmerken, grondstofkeuze en andere factoren op P-verteerbaarheid bij varkens (IVVO)
Beperking NH 3 -emissie door beïnvloeding colonmilieu bij varkens (IVVO)
Beperking wateropname door varkens via het veevoer (IVVO)
Beschrijven van N-stromen in melkkoeien om N-verliezen te beperken
(IVVO)
Invloed van chemische kenmerken grondstoffenkeuze, technologische behandeling en voermethode op de fosforverteerbaarheid in mengvoeders
(COVP)
Een fysiologische benadering van de aminozuurbenutting van slachtkuikens (COVP)
Eiwitbehoefte leghennen en slachtkuikens; N-gehalte van de mest
(COVP)
Minerale evenwichten in het maagdarmknaal van pluimvee (COVP)
Fysisch-chemische eigenschappen van maagdarminhoud en mest (COVP)
Effect van microbieel fytase op defosforuitscheiding bij pluimvee (COVP)
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PROGRAMMA 141

Toepassing van technologie e n informatica in de pluimveehouderij e n pluimveeverwerking.

Programmaleider

Ir. C.H. Veerkamp - COVP

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

In onderzoek en produktie zijn modellen van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in het verloop van de processen en de invloeden van de verschillende parameters
ophet eindresultaat. 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 is gestegen. 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 dekeuzevan sensors,deverwerking van data, detoete passenregelingen opbasis van deverkregen informatie en deaansturing van de regelapparatuur.
Tot op heden is de toepassing van informatiemodellen in de pluimveehouderij nog beperkt. Dit heeft mede te maken met de complexiteit van de modellen die werden nagestreefd en dedaarbij gewenste uniformiteit. Detendens is dan ook aanwezig informatiemodellen te ontwikkelen voor deelprocessen en dekoppelingtot een meer omvattend
informatiesysteem op termijn te realiseren.
Het verzamelen van kennis over en het modelleren van deelprocessen zijn voor het toepassen in onderzoek en praktijk van deproduktie en verwerking van pluimvee de belangrijkste egelstellingen van dit programma.

Andere rel.
programma's
Projecten

VZ14
080
040
001
078

Registratie van groei en voederopname bij slachtkuikens (COVP)
Technisch Pluimveemodel Slachtkuikens (COVP)
Lineaire Programmering van Pluimveevoeders (COVP)
Informatiesystemen Pluimveehouderij (COVP)
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PROGRAMMA 142 : Ontwikkelingssamenwerking Pluimvee

Programmaleider

Ir. D.A. Ehlhardt - COVP

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

Doel van het programma is tot een maximaal niveau van 4 mensjaar te participeren
in projekten ten behoeve van deontwikkeling van depluimveehouderij in derde landen.
Realisatie hiervan vindt plaats doorhet uitvoeren van evaluatie-missies, consultancies,
advisering met betrekking tot de ontwikkeling van de pluimveehouderij en detachering van specialisten ter plaatse voor korte en langere termijn. Het Sudan Livestock
Development Project betreft het opstellen van een preparation report ten behoeve van
de ontwikkelingsinvesteringen in de dierlijke produktie, waaronder pluimvee.
Het Poultry Project in Saoedi-Arabië betreft debeleidsmatige en voorlichtingskundige
ondersteuning van de pluimveesector door een senior expert. Het Dairy Cattle and
Poultry Project betreft het opstarten van een twinning arrangement met het Kenya
Agricultural Research Institute op het terrein van pluimveevoedingen fokkerijonderzoek.

Andere rel.
programma's
Projecten

: VZ9
: 899(a)
899(b)
899(c)
899(e)

Sudan Livestock Development Project (COVP)
Saoedi-Arabië, Poultry Project (COVP/PR)
Kenya, Dairy Cattle and Poultry Project (COVP/PR)
Organisatie congres ontwikkelingssamenwerking pluimvee in kader wereldpluimveecongres 1992 te Amsterdam (COVP)
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PROGRAMMA 143 : Eieren e n eiprodukten

Programmaleider

Drs. C A . Kan - COVP

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud :

Het programma omvat onderzoek naar debewaking en de verbetering van de kwaliteit
en de afzet van eieren en eiprodukten. Onderzoek wordt uitgevoerd naar de besmetting
van eieren en eiprodukten met Salmonella, Campylobacter en Listeria, het voorkomen
van residuen van dierbehandelingsmiddelen in eieren, de beïnvloeding van de chemische samenstelling van eieren en eiprodukten en de door deconsument gebruikte criteria bij de aankoop van eieren. Tenbehoeve van de sector worden integrale kwaliteitsbewakingsprogramma's opgezet. Voor de verwerkbaarheid van eieren in andere Produkten wordt tevens onderzoek omtrent de konditie waarin o.a. de eiwitten zich bevinden
en de mate van de denaturatie, uitgevoerd. Het onderzoek naar de isolatie van eiwitten
uit eidooier, een produkt dat moeilijk verkoopbaar is, zal de afzet van eiprodukten stimuleren. Gewerkt wordt voorts aan detotstandkoming van een 'handboek eieren en eiprodukten',, waarin zowelmeetgegevens van (kwaliteits)eigenschappen, alsde benodigde meetmethoden worden opgenomen.

Andere rel.
programma's

78,98

Projecten

694
062

097
027
650
***
*#*
671

Onderzoek naar de criteria die door de consument worden aangelegd bij
de beoordeling van consumptieeieren (COVP)
De relatie tussen vetzuursamenstelling van legpluimveevoer en een aantal kwaliteitseigenschappen van de geproduceerde eieren (COVP)
Denaturatie ei-eiwitten (COVP/LUW)
De bereiding van in water oplosbaar eitwit en 'Aktief Lipide' uit dooier
(COVP)
Residuen van diergeneesmiddelen in eieren: Farmacokinetiek en analyse
(COVP/RIKILT)
Residuen van schadelijke stoffen in dierbehandelingsmiddelen in pluimvee en pluimveeprodukten (COVP/RIKILT)
Kwaliteitsbewakingssystemen (1KB) (COVP)
Handboek eieren/eiprodukten (COVP)
De landbouwkundige toetsing van veevoederadditieven voor pluimvee
(COVP)
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PROGRAMMA 146 : Ontwikkelingssamenwerking b o d e m en bemesting

Programmaleider

Dr. ir. J.J. Neeteson - IB

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Eén van de grootste problemen van de ontwikkelingslanden in de komende decennia
is om in de groeiende behoefte aan voedsel te kunnen blijven voorzien. Tegen het eind
van deze eeuw zal de wereldbevolking rond de zes miljard mensen tellen, waarvan er
rond de vijf miljard in ontwikkelingslanden zullen wonen. Om in de voedselbehoefte
van de bevolking te kunnen blijven voorzien, zou een toename in de voedselproduktie
van minimaal 4%perjaar noodzakelijk zijn. Het bereiken van dit doelzal een geweldige
inspanning vereisen van zowel de ontwikkelde als 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 zichop 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 stikstofmeststoffen, de biologische
stikstoffixatie door micro-organismen in symbiose met vlinderbloemigen, en aan de rol
van organische stof in verschillende teelt- en bedrijfssystemen. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van
duurzame landbouwsystemen in de tropen.

Andere rel.
programma's

1, 44, 108, 110

Projecten

352
367

369
382
412
416
444
445
446
447
448
449
484

Stikstofbenutting in teeltsystemen in de humide tropische zone van WestAfrika (IB)
Onderricht aan cursisten uit ontwikkelingslanden in methoden van bodemvruchtbaarheidsonderzoek en in bewerking der verkregen resultaten
(IB)
Inrichting en uitrusting van laboratoria voorbodem-, water- en gewasanalyse t.b.v. de Jordan Valley Authority, Jordanië (IB)
Stikstofbenutting in traditionele en verbeterde teeltsystemen in humide
gebieden in Indonesië (IB)
Ureuminjector: test en introductie in de natte rijstbouw (IB)
Bibliografieproject Indonesië (IB)
TSBF/Nigeria (IB)
Agrisk (IB)
PSS/Mali (IB)
SOTUBA/Mali (IB)
Katteklei/Indonesië (IB)
LAWOO (IB)
Diversen ontwikkelingssamenwerking (IB)
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PROGRAMMA 147 : Ecotoxicolologische risico's

Programmaleiders

Dr. P. Leeuwangh en dr. M. Leistra - SC

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Doel en inhoud

In het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) wordt het onderzoek
naar de ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen tijdelijk versterkt.
Belangrijke doelen zijn het wetenschappelijk goed onderbouwen van de milieu-normen
voor deze middelen in bodem en water en het ontwerpen van systemen voor de beoordeling in de toelatingsprocedure.
Het onderzoek naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op organismen die in en op
debodem levenwordt via dit programma opgestart. Aan dehand hiervan kan de betekenis van een zekere persistentie worden beoordeeld. De lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in en op de bodem, die leiden tot een zekere blootstellingsdynamiek, worden
bestudeerd. Dosis-effect relaties worden bestudeeerd in het laboratorium, in (micro)ecosystemen en in het veld. Getracht wordt werkwijzen te ontwikkelen waarmee op basisvan standaard-toetsen demate en duur van effecten opbodemorganismen in het veld
kan worden beoordeeld.
Het aquatisch ecotoxicologisch onderzoek wordt versterkt om een betere beoordeling
van dete verwachten effecten inhet veld mogelijk te maken. Bijdragen worden geleverd
aan effectgerichte normstelling bij het getalsmatig invullen van de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater. Het onderzoek naar de lotgevallen van middelen in oppervlaktewater (endaarmee naar deblootstelling)worden geïntensiveerd. De aandacht
bij het onderzoek naar de vier effecten verschuift van effecten op afzonderlijke soorten
naar effecten op ecosystemen. Zo worden de gevolgen op langere termijn voor de samenstelling en het functioneren van levensgemeenschappen bestudeerd, inclusief de
mogelijkheden tot herstel.
Onderzoek naar de belasting van oppervlaktewater via de bodem en het regionale
transort in waterlopen wordt opgestart. Dit dient ter onderbouwing van gebiedsgerichte differentiatie in denormstelling voordemiddelen, waarbij nabij de toepassingsplaatsen tijdelijk hogere concentraties worden toegestaan.

Andere rel.
programma's

: 4, 5, 6

Projecten

: BEB01
AQSY1
AQSY2
AQSY3
AQSY4
AQSY5
AQSY6
AQSY7
BEB02

Persistentie en neveneffecten van bestrijdingsmiddelen in de bodem (SC,
RIN)
Lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater (SC)
Biologische beschikbaarheid van organische micro-verontreinigingen
voor vissen (SC)
Blootstelling van organismen in laboratorium versus veld (SC)
Toxiciteitsonderzoek in het laboratorium + biomonitoring (SC, RIVM,
DBW/ RIZA, Waterschappen)
Toxiciteitsonderzoek in de proefsloten (SC, RIN, LUW)
Indirecte effecten van bestrijdingsmiddelen (RIN, LUW, SC)
Herstel van verstoorde aquatische ecosystemen (SC)
Belasting van oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen mede i.v.m.gebiedsgerichte differentiatie in de normstelling (SC)
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PROGRAMMA 148 : Resistentieveredelingsonderzoek: Resistentie tegen dierlijke parasieten
Programmaleider

Dr. ir. Th. Kramer - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het onderzoek richt zich op het opsporen van resistentie tegen insecten en mijten. Dit
betekent dat goedetoetsmethoden voorhanden moeten zijn, dan wel ontwikkeld moeten
worden. Doorbestudering van het resistentiemechanisme wordt het inzicht verdiept en
kunnen indirecte selectiemethoden worden ontwikkeld.

Andere rel.
programma's

42, 126, 127, 149, AT3

Projecten

05.2.6.1
05.2.0.6
09.1.0.1
09.1.6.1

Veredelingsonderzoek overresistentie van sla tegenbladluizen Myzus persicae en Macrosiphum euphorbiae (CPO)
Resistentie tegen trips in komkommer (CPO)
Resistentie van bloemisterijgewassen tegen dierlijke parasieten (CPO)
Veredelingsonderzoek over resistentie tegen mineervlieg (Liriomyza trifolii) in Chrysanthenum (CPO)
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PROGRAMMA 149 : Resistentieveredelingsonderzoek: Bodempathogenen

Programmaleider

Dr. ir. J. Hoogendoorn - CPO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud :

Veruit het grootste deel van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en devollegrondsteelten houdt verband met debestrijding 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 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.

Andere rel.
programma's
Projecten

42, 126, 127, 148, AT3
05.1.7.1
05.3.8.1
07.1.5.4
07.2.5.1
07.2.5.2
07.2.5.3
07.3.0.6
07.1.6.2
07.2.4.1
09.1.5.1
09.2.4.1
09.2.8.2
09.2.9.2
09.3.0.2

Veredeling van koolgewassen op knolvoet resistentie (CPO)
Onderzoek naar resistentie tegen roodwortelrot (Phytophthora fragariae)
(CPO)
Onderzoek naar volledigeresistentie tegen Globoderea rostochiensis en G.
pallida in wilde Solanum soorten (CPO)
Resistentie tegen rhizomanie in biet (CPO)
Onderzoek naar mechanismen en overerving van resistentie tegen nematoden in het geslacht Beta (CPO)
Onderzoek naar partiële resistentie tegen nematoden in Beta maritima,
en ontwikkeling van resistent materiaal (CPO)
Produktie van bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii) (CPO)
Tolerantie-en partiële resistentieonderzoek aardappelcystenaaltjes (CPO)
Overdracht van resistentie tegen nematoden uit Beta soorten van de sectie
Patellares
Onderzoek naar achtergronden van resistentie tegen vaatziekten bij anjer
(CPO)
Veredeling van gladiool op resistentie tegen droogrot, veroozaakt door
Stromatinia gladioli (CPO)
Onderzoek naar de rol van toxines in de Pathogenese van Fusarium -lelie
en Fusarium -gladiool (CPO)
Veredelingsonderzoek overresistentie tegen Fusarium oxysporum bij lelie
en gladiool (CPO)
Verticilliumresistentie bij laanbomen (CPO)
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PROGRAMMA 150 : Mestbehandeling op de boerderij

Programmaleider:

Ir. J.H. Voorburg -IMAG

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Mestbehandeling op de boerderij betreft onderzoek naar de technische mogelijkheden
om de ammoniakemissie vanuit stallen en mestopslagen te verminderen. Het nauwkeurig vaststellen van de ammmoniakemissie door metingen is daarbij van groot belang. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot verbetering
van de mestkwaliteit op bedrijfsnivo.
Het mestbehandelingsonderzoek isin 1991gericht opeen zestal onderwerpen, te weten:
1. Het ontwikkelen van een systeem voor emissiemetingen aan natuurlijk geventileerde stallen ter aanvulling op de ammoniakmonitor die toegepast kan worden bij mechanisch geventileerde stallen.
2. Het aanzuren van rundveemest in de drijfmestkelder ter voorkoming van ammoniakemissie vanuit de kelder. Daaraan verbonden vindt onderzoek plaats naar het
voorkomen van ammoniakemissie vanaf roosters en de stalvloer doortoepassing van
een spoelsysteem of een mestschuif.
3. De vergelijking en optimalisering van een drietal spoelsystemen voor de varkenshouderij. De basis van deze systemen is regelmatige mestafvoer door het gebruik
van spoelvloeistof. Tot nu toe is gebleken dat met de spoelsystemen een aanmerkelijke emissiereduktie ten opzichte van traditionele huisvestingssystemen kan worden bereikt.
4. Ten behoeve van de pluimveesector vindt onderzoek plaats naar het voorkomen van
emissie door het drogen van de mest. Daarnaast worden de mogelijkheden om in de
afbraakketen van urinezuur tot ammoniak in te grijpen bestudeerd.
5. In het kader van het mini-silo-onderzoek worden metingen verricht van de emissievermindering bij het gebruik van verschillende afdeksystemen bij de opslag van
rundvee- en varkensmest. In 1991 zal met name gekeken worden naar seizoensinvloeden op de ammoniakemissie.
6. Verbetering van de mestkwaliteit opbedrijfsniveau. Hierin speelt met name de verhoging van het drogestofgehalte een belangrijke rol. Mogelijkheden liggen in beheersing van het drinkwaterverbruik van de dieren en het omgaan met spoelwater.

Andere rel.
programma's

79, 114, 129, 140, 151,VZ4, VZ13, VZ17

Projecten

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
060
xxx
030
028
***

Vermindering van emissies van mestopslagen door toepassing van afdekkingen (IMAG)
Onderzoek naar de invloed van verschillende mestverwijdering- en mestbehandelingssystemen op de NH 3 - en geuremissie uit rundveestallen,
mestopslag en tijdens en na het uitrijden van mest (IMAG)
Simulatie van NH3-emissie beperkende mestbehandelingstechnieken in
stallen (IMAG)
Onderzoek bestrijding ammoniakemissie middels biofiltratie, biowassing
en chemische wassing (IMAG)
Onderzoek aan pomp- en leidingsystemen t.b.v. mesttransport (IMAG)
Slachtkuikenstal met beperkte NH3-emissie (COVP, IMAG)
Opslag voorgedroogde pluimveemest met beperkte NH3-emissie (IMAG)
Invloed klimaatsfactoren op het onstaan van NH 3 uit mest (COVP)
Invloedsfactoren bij samenstelling en emissie van nertsenmest (COVP)
Milieuaspecten in de konijnenhouderij (COVP)
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xxx
xxx
xxx
055
xxx
xxx
xxx
490
xxx
xxx
30.1.07
30.1.08
32.4.19
32.4.20

Geïntegreerd onderzoek naar emissie-arme houderijsystemen voor varkens (IMAG)
Bouwtechnische regelgeving voor afdekkingen van mestopslagsystemen
(IMAG)
Mestbehandeling op varkensbedrijven (IMAG)
Procesbeheersing aerobe urinezuurafbraak (COVP)
Luchtzuivering varkensstallen i.h.k.v. Propro (IMAG)
Droging pluimveemest op mestbanden i.h.k.v. Propro (COVP, IMAG)
Effect diverse bewaarsystemen voor dunne mest op mestkwaliteit (IB,
IMAG)
Verandering chemische samenstelling dierlijke mest na aanzuren en na
veroudering (IB)
Bestrijding NH 3 -emissies in de landbouw (IMAG)
Integraal mestbehandelingssysteem op het varkensbedrijf (IMAG/PV)
Duurzaamheid van bouwmaterialen in de landbouw (IMAG)
Ontwikkeling van bouwkundige constructies voor emissie-arme huisvestingssystemen in de veehouderij (IMAG)
Emissie-arme en welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor rundvee
(IMAG)
Emissie-arme en welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor varkens
(IMAG)
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PROGRAMMA 151 : Mestbenutting

Programmaleider

Dr. ir. J.J. Neeteson - IB

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het mestbenuttingsonderzoek heeft met de integratie van het mest- en ammoniakonderzoek een tweetal prioriteiten gekregen, nl. de vergroting van de kennis omtrent
dewerking van de nutriënten (m.n. stikstof, fosfaat en kalium) in de mest en onderzoek
naar de omvang van en mogelijkheden tot vermindering van de ammoniakemissie bij
mesttoediening opbouw-en grasland. Dezetwee prioriteiten kunnen niet apart worden
beschouwd. Vermindering van de ammoniakemissie bij het uitbrengen van mest heeft
directe invloed op de hoeveelheid minerale stikstof die voor de gewassen beschikbaar
is. Daarnaast blijkt ook de keuze van de mesttoedieningsapparatuur en daarmee de
plaatsingsdiepte van demest van invloed opdebeschikbaarheid van denutriënten voor
het gewas.
In 1991 wordt aan de volgende facetten gewerkt:
a. Duidelijk isdat intoenemende mate gestreefd dient te worden naar afstemming van
de mestgift op de behoefte van de gewassen gedurende het groeiseizoen. Voor de akkerbouw is een adviessysteem nagenoeg gereed. In 1991 zal dit opgeleverd worden.
b. De stikstof-, fosfaat- en kali-werking bij verschillende manieren van emissie-arme
toediening van mest op grasland wordt nader onderzocht. Het gaat daarbij om een
complex van factoren die de mestsamenstelling en dus de nutriëntenwerking kunnen beïnvloeden. Begonnen is met de bouw van een model voor grasland, op basis
waarvan een voorspellingkan worden gedaan omtrent dewerkingvan de nutriënten
in de bodem, gegeven een bepaalde mestsamenstelling.
c. Bestudering van de mineralisatie van drijfmeststikstof onder laboratoriumomstandigheden.
d. Een van de belangrijkste voorwaarden die door akkerbouwers aan de mest worden
gesteld is het ontbreken van onkruidzaden, plantpathogenen en -in mindere mate
-dierpathogenen. In 1991richt het onderzoek zichop de afdoding van voor de akkerbouw belangrijke onkruidzaden door verhitting.
e. Verminderen en meten van deammoniakemissie na uitbrengen van mest. Om harde
uitspraken te kunnen doen met betrekking tot emissiebeperkende mesttoedieningsmethoden zullen in 1991 nog meer metingen plaatsvinden.
Het programma Mestbenutting zal in deloopvan komendjaar opgesplitst gaan worden
in een tweetal programma's die betrekking hebben op respectievelijk:
- Nutriëntenstromen en mestbenutting op grasland.
- Mestbenutting en nutriëntenverliezen in akker- en tuinbouw.
Daarbij zal tevens geëvalueerd worden ofprojecten, die betrekking hebben op nutriëntenstromen en -verliezen en die momenteel vallen onder andere programma's, ook ondergebracht kunnen worden in deze beide nieuw te vormen programma's.

Andere rel.
programma's

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

Projecten

xxx

377
478

Overdracht van ziekten, plagen en onkruiden via dierlijke mest en risicoanalyse voor de verspreiding van onkruiden en ziekten met dierlijke mest
(CABO/IPO/PAGV)
De N-mineralisatie op akkerbouwpercelen bij frequent toedienen van
drijfmest (IB)
Rondzend-onderzoek mestmonsters (IB, IMAG)
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xxx
xxx
xxx
xxx

388
440
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Onderzoek naar bemonsteringsmethoden voor dierlijke mest (IMAG)
Mechanisatie-aspecten van de afzet en toediening van dierlijke mest in de
landbouw (IMAG)
Benutting van N en P uit dunne rundermest en het effect opde zodebij gebruik van de zodebemester (PR, IMAG)
Onderzoek naar de ammoniakemissie en landbouwkundige aspecten van
toedienings/inwerkmethoden van dierlijke mest in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt (PAGV, IMAG, IB, MT-TNO)
Mineralisatie en ophoping van drijfmeststikstof op grasland (IB)
Effect van nitrificatieremmers op de stikstofhuishouding in de winter na
toediening drijfmest (IB)
Optimaal gebruik van dierlijke mest op grasland in relatie tot stikstofbenutting, graskwaliteit en milieu (CABO)
Bepaling NH3-vervluchtiging bij aanwending van verschillende soorten
dierlijke mest op grasland (CABO).
Aanzuren van mest tijdens het uitrijden (IMAG)
Praktijkonderzoek Mestinjectie en zodebemesting i.h.k.v. Propro (IMAG)
P-en K-werking van geïnjecteerde mest op grasland (IB, NMI)
Effecten van aanzuring en benutting van mengmest op de bedrijfsvoering
in de melkveehouderij (PR/IMAG/CABO/IB)
Ontwikkeling van emissiearme aanwendingsmethoden m.b.t. de dosering
en verdelingvan demest en toediening opminder draagkrachtige en moeilijk berijdbare gronden (IMAG/PR)
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PROGRAMMA 152

Ontwikkeling e n praktijkbeproeving van volière-huisvestingssystemen voor
leghennen

Programmaleider

Dr. ir. H.J. Blokhuis - COVP

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
aan detechnische voorwaarden van moderne bedrijfsvoering en adequate werkomstandigheden voor de pluimveehouder. Een integrale aanpak vanuit verschillende 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 geïnstalleerd dan die welke de leghen ondermeer tenminste 1000 cm2ruimte bieden, als ook strooisel (min. 33.3 %van het beschikbare oppervlak), een legnest en een zitstok.
Het uitgevoerde COVP/IMAG onderzoek heeft uitgewezen dat zogenaamde volièresystemen dan het meest geëigend zijn. Het als etagesysteem bekend staande
COVP/IMAG ontwerp is een dergelijk systeem.
Uitgaande van de tot eind 1989bereikte resultaten van het COVP/IMAG onderzoek op
het terrein van deontwikkeling van het etagesysteem voorleghennen iseen verbreding
van dit onderzoek gewenst. De resultaten van het tot opheden verrichte onderzoek zijn
vastgelegd in COVP-uitgave 474, alsmede in publikaties elders.
Voorzien is in onderzoek oppraktijkbedrijven, in een semipraktijkopstelling en in kleinere, meer experimentele opstellingen.
Om meer zekerheid te krijgen over zaken als produktie, gezondheid en kostprijs bij een
volière-systemen, is het noodzakelijk meerdere legrondes uit te voeren onder (semi-)
praktijkomstandigheden. Voorts dient onderzoek te worden uitgevoerd dat isgericht op
vermoede en bestaande knelpunten. Deze knelpunten zijn de ammoniakontwikkeling
en -emissie,dearbeidsomstandigheden vanwege dehoge concentratie stof inde stal, het
percentage buiten-nesteiereren en de arbeidsbehoefte. De oplossing van deze knelpunten kan aanpassing van de onderzochte systemen noodzakelijk maken.
Systeemoptimalisatie gemeten aan technische en economische parameters, en de verbetering van het bedrijfsmanagement door automatisering, zijn eveneens belangrijke
doeleinden. Deontwikkeling van sensoren en informatie-verwerkende systemen en het
gebruik maken van nieuwe mogelijkheden van procesbesturing kan hier deel van uitmaken. Het programma voorziet in onderzoek naar klimaatsprocessen in volièrestallen.Diergericht onderzoek moetbijdragen aan deontwikkeling van een klimaatsmodel
voor leghennen onder volière-omstandigheden.

Andere rel.
programma's
Projecten

72, 141, 150, VZ14, VZ16
066
660
081

20.4.01
22.4.02
32.4.10
34.4.20

Praktijkonderzoek naar volièresystemen voor leghennen (COVP)
Alternatieven voor de legbatterijen in de pluimveehouderij (COVP)
Onderzoek in kleinschalige, flexibele opstelling van alternatieve huisvestingssystemen voor leghennen (met speciale aandacht voor NH 3 -emissie, stof en buitennesteieren) (COVP)
Arbeidsonderzoek bij etagesystemen in de pluimveehouderij (IMAG)
Automatisering etagehuisvestingssysteem voor leghennen (IMAG)
Onderzoek etagehuisvesting van leghennen (IMAG)
NH 3 -emissie uit volière-stallen voor leghennen (IMAG)
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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 verplichtingen,
adviserend ofdienstverlenend van aard zijn. Deze taken, eveneens beschreven
in programmavorm worden in dit hoofdstuk uitgewerkt.
Adviserende of dienstverlenende taken kenmerken zich door het toegepaste
karakter. Is het onderzoek gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis, bij
adviserende / dienstverlenende taken wordt alleen bestaande kennis toegepast. Om deze taken ook in de toekomst op het huidige of op hoger niveau te
kunnen blijven uitvoeren, is aan deze taken een stuk onderzoek gekoppeld
waarin nieuwe kennis wordt gegenereerd. Dit stuk onderzoek is niet bij de
ondersteunende taken zelf ondergebracht, maar 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 hoeft dat echter niet zo te zijn. Hier
kan een onderscheid worden gemaakt in dienstverlenende taken die dienstverlenend zijn aan het departement, 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 5verder 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 'evaluatie-moment'. 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 kwalitatief hoogwaardig
niveau uitvoeren van onderzoekprogramma's nodig zijn. De wijze waarop deze
taken georganiseerd zijn is de weerslag van de visie van de DLO-organisatie
hierop. Dienstverlenende taken die ondersteunend zijn aan het landbouwkundig onderzoek kunnen eigenlijk dan ookbeschouwd 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

Blz.

WOl.
W02.

Advisering, ondersteuning en beheer automatisering MLNV 211
Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek
212
Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten
213
Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen 215
Registratie- en kwekersrechtonderzoek
216

W03.
W04.
W05.

209

Titel

Biz.

W06.

Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het
secretariaat van de verschillende rassenlijstcommissies
217
Diagnostiek, Produktie en Service Gewasbescherming en
Luchtverontreiniging
218
Landbouwtechniek en Centrumfunctie
219
Publikatie-ondersteuning, literatuurinformatie en -documentatie
221
Dossierbeoordeling diergeneesmiddelen en meststoffen
223
Referentietaken, Rijkstoezicht, etc.
224
Keuring, controle en opsporing ten behoeve van Algemene
Inspectiedienst, Voedselvoorzieningsinkoop en verkoopbureau,
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
226
Preventie enbestrijding van Veewet-en virale exotische ziekten
228
Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij
229
Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de dierhouderij en visteelt
230
Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
231
Toxicologie en Milieu
232
Ondersteunende taken ten aanzien van land- en tuinbouwprodukten en referentiematerialen ten behoeve van beleidsdirecties en/of derden
233
Elektronenmicroscopie
234
Instrumentatie
235
Advisering informatietechnologie
236
Landbouwwiskunde en statistiek
237

W07.
W08.
W09.
WO10.
WOU.
W012.

WO13.
WO14.
W015.
W016.
W017.
W018.

W019.
WO20.
W021.
W022.
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PROGRAMMA WOl : Advisering, ondersteuning e n beheer automatisering MLNV

Programmaleider

H.G. ten Brinke - TFDL

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1991

Doel en inhoud

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

Andere rel.
programma's
Projecten

W02, W021
- advisering over hard- en software;
- inkoop, installatie hard- en software;
- technisch beheer systeemprogrammatuur w.o.VMS en Oracle;
- technisch applicatiebeheer van door Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij 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 AGROnet;
- het organiseren en inhoudelijk bijdragen aan professionele technische automatiseringsopleidingen;
- het overdragen van kennis aan het veld.
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PROGRAMMA W 0 2

Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccommodatie Landbouwkundig Onderzoek

Programmaleider

Ir. R. Koppe - TFDL

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1991

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 debouw en installatie en het op grond van metingen, opleveren van de accommodaties. Het wijzigen van accommodaties en installaties opbasis van verouderde onderzoekeisen vormt een onderdeel van dit programma.
b. Onderhoud
Debasis voor het onderhoud vormt debinnen dit programma opte stellen voortschrijdende meerjarenplanning en -begroting. Opgrond van 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.

Andere rel.
programma's

WOl, WO20

Projecten
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PROGRAMMA W03 : Boekhouddocumentatie en verslaggeving van bedrijfsuitkomsten
Programmaleider

Drs. N.S.P de Groot - LEI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Regelmatige verzameling en bewerking van boekhoudkundige gegevensvoor de informatievoorziening van het beleid van EG,nationale overheid en georganiseerd bedrijfsleven,voor devoorziening van basisgegevens voorhet landbouw-economisch onderzoek
alsmede voor dealgemene informatievoorziening ten aanzien van deontwikkeling van
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.
Voornemens voor 1991 zijn: Getracht zal worden om de omvang van het LEI-boekhoudnet in dediverse sectoren in stand te houden, waarbij deinkrimping van de menscapaciteit met 18%in deperiode 1988-1990 opgevangen moet worden door interne decentrale automatisering en koppeling met externe databestanden. Het aantal in administratie zijnde bedrijven met een volledige bedrijfsboekhouding bedraagt in de
landbouw (veehouderij en akkerbouw) circa 1350, waarvan circa 85% een financieringsboekhouding hebben, in de tuinbouw circa 500, in de bosbouw circa 80 particuliere bedrijven (50 ha bos) en in de visserij circa 150 bedrijven. Daarnaast worden in
de landbouw van circa 300 bedrijven onderdeelsboekhoudingen in de varkens- en
pluimveehouderij bijgehouden, terwijl in de tuinbouw circa 100 bedrijfsadministraties voor specifiek technisch-economisch onderzoek worden verzorgd. Naast de voortzetting van deboekhouddocumentatie van reeds bestaande studiebedrijven voor onder meer geïntegreerde akkerbouw, modern mineralenmanagement en EKO/biologisch dynamische (BD) landbouw zullen in de tuinbouw studiebedrijven in administratie genomen worden voor eveneens EKO/BD-bedrijfssystemen envoor systemen
met geringe milieubelasting in de glastuinbouw. Voorts zal in de bosbouw een proef
met boekhouddocumentatie van particuliere bedrijven (5-50 ha bos)genomen worden
en zal dehuidige steekproef uitgebreid worden tot het bosbezit van de overheid en natuurbeschermingsorganisaties. In de kottervisserij zal de documentatie worden geïntensiveerd om onder meer gedetailleerde opbrengstgegevens te verkrijgen.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Voortzetting van verzameling, bewerking en publikatie van gegevens van LEI-boekhoudnet, specifieke deeladministraties en van
studiebedrijven. Grotere aandacht zal geschonken worden aan vastlegging van gegevens van milieu-relevante aspecten, waaronder een indeling van gewasbeschermingsmiddelen naar werkzame stof op akkerbouwbedrijven, mineralenbalansen op
veehouderijbedrijven en milieuvriendelijke(r) produktiewijzen in de tuinbouw. In de
bosbouw zal deproef met uitbreiding van de documentatie naar klein particulier bosbezit en van (groter)bosbezit van overheids-en natuurbeschermingsorganisaties worden geëvalueerd en, zomogelijk, gecontinueerd. Voorts zal gestreefd worden naar implementatie van onderzoekresultaten (analyse- en event, planningssystemen) in de
boekhoudingen om,samen met eeneventueelfrequentere verslaggeving n a a r dedeelnemers, de aantrekkelijkheid tot (vrijwillige) deelname aan het LEI-boekhoudnet te
vergroten.

Andere rel.
programma's

86, 87, 88 en 129
213

Projecten

:

402
1.1
28010

Rentabiliteits- en financieringsboekhouding en verslaglegging. (LEI)
Boekhouddocumentatie Landbouw (LEI)
Boekhouding kottervisserij (LEI)
Bedrijfsuitkomsten particuliere bosbouw (LEI)
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PROGRAMMA W04 : Statistische documentatie e n aanverwante d a t a b a s e s y s t e m e n

Programmaleider

K. Lodder - LEI

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Regelmatige verzameling enbewerking van statistische gegevens voor de informatievoorziening van beleid (beleidsinformatie van overheid en georganiseerd bedrijfsleven,marktinformatie voor marktpartijen e.d.),voor de voorziening van basisgegevens
voor het landbouw-economisch onderzoek en voor de algemene informatievoorziening. Ten dele betreft het de verzorging van onderdelen van nationale landbouwstatistische gegevens opbasis van een taakverdeling met CBS en Produktschappen. Ten
dele betreft het tevens de nakoming van nationale verplichtingen tot rapportering
aan internationale organisaties als EG en Eurostat.
Voornemens voor 1991 zijn: Continuering van de verzameling en bewerking van statistische gegevens overeenkomstig werkplan 1990. De in verband met de personele
inkrimping aanvankelijk beëindigde jaarstatistiek voor consumptie van voedingsmiddelen wordt -evenals in 1990 -als betaalde opdracht voortgezet. Veelaandacht zal
worden besteed aan de promotie van de databanken Exmis en vooral Primavera. De
relationele databank Exmis bevat de data van agrarische importen en exporten van
alle EG-12 landen, terwijl Primavera de data over structuren en produktstromen in
produktie, verwerking en afzet van Nederlandse land- en tuinbouwprodukten betreft.
De mogelijkheden voor ontwikkeling van een EG-regio-databank zullen worden
onderzocht om daarmee te komen tot systematische toegankelijkheid van relevant
cijfermateriaal ten behoeve van EG-beleidsstudies.
Hoofdlijnen voor 1992 en verder zijn: Continuering van werkzaamheden overeenkomstigwerkplan 1990.DeJaarstatistiek voorconsumptie van voedingsmiddelen zal
alleen bijbetaalde opdracht worden voortgezet. Ontwikkeling van applikaties ten behoeve van de databanken Primavera en eventueel Exmis om de bruikbaarheid te verbeteren. In geval van positieve beoordeling van de mogelijkheden voor een EG-regiodatabank zal met de ontwikkeling ervan begonnen worden.

Ander rel.
programma's
Projecten

55, 86, 87, 91
101
102
120
122
126
127
129
133
134
137
141

Algemene documentatie (LEI)
Documentatie voorzieningsbalansen (LEI)
Prijzenstatistiek (LEI)
Statistiek landbouw/tuinbouwcijfers (LEI)
Jaarstatistiek veevoeders (LEI)
Jaarstatistiek kunstmeststoffen (LEI)
Voedings- en genotmiddelenindustrie (LEI)
Consumptie voedingsmiddelen (LEI)
Ned. agrarisch handelsverkeer (LEI)
Export marketing systeem (LEI)
Databank Primavera (LEI)
Databank Exmis (LEI)
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PROGRAMMA W05 : Registratie- en kwekersrechtonderzoek

Programmaleider

Ir. H.J. Baltjes -CRZ

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Het CRZverricht in opdracht van deRaad voor het Kwekersrecht onderzoek aan planterassen die voor verlening van kwekersrecht of voor registratie in het Nederlands
rassenregister zijn aangemeld. Het registratie- en kwekersonderzoek (rko) heeft tot
doel vast te leggen ofeen aangemeld ras voldoet aan eisen van onderscheidbaarheid,
homogeniteit en bestendigheid. Deze eisen zijn vastgelegd in de 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 CRZ,
zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het onderzoek en voor de rapportage ervan aan bedoelde raad.

Andere rel.
programma's
Projecten

11001
11002
11003
11004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024

Rko granen (CRZ)
Rko handels-, groenvoedergewassen en suikerbieten (CRZ)
Rko grassen (CRZ)
Rko aardappelen (CRZ)
Rko vlezige vruchten (CRZ)
Rko peulvruchten (CRZ)
Rko koolgewassen (CRZ)
Rko bol(groente)gewassen (CRZ)
Rko knol- en wortelgewassen (CRZ)
Rko blad- en stengelgewassen (CRZ)
Rko eetbare paddestoelen (CRZ)
Rko alstroemeria (CRZ)
Rko anjer (CRZ)
Rko anthurium (CRZ)
Rko freesia (CRZ)
Rko gerbera (CRZ)
Rko lelie (CRZ)
Rko roos (CRZ)
Rko overige snijbloemen (CRZ)
Rko bol- en knol(sier)gewassen (CRZ)
Rko overige houtige gewassen (CRZ)
Rko overige potplanten (CRZ)
Rko vaste planten (CRZ)
Rko eenjarig zaai- en perkgoed (CRZ)
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PROGRAMMA W06

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

Programmaleider

Ir. J.J. Bakker - CRZ

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Volgens art. 73van 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 Rasssenlijst 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 commisssies is in handen gelegd van het CRZ. Daarnaast is
er de Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen en die voor Groentegewassen (EEG-rassenlijsten). Het CRZ voert voor Nederland het overleg in de 'Working Groups' betreffende deze rassenlijsten.

Andere rel.
programma's
Projecten

VZ18, AT6, AT12
50999
51999
52998
52999
53999
54998
54999

EG-rassenlijsten (CRZ)
Rassenlijst voor Landbouwgewassen (CRZ)
Rassenlijst voor Vollegrondsgroentegewassen (CRZ)
Rassenlijst voor Glasgroentegewassen (CRZ)
Rassenlijst voor Siergewassen (CRZ)
Rassenlijst voor Fruitgewassen (CRZ)
Rassenlijst voor Bomen (CRZ)
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PROGRAMMA W07

Diagnostiek, Produktie en Service Gewasbescherming en Luchtverontreiniging

Programmaleider

Ir. J. Leeuwangh - IPO

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1992

Doel en inhoud

Het gaat om een continue dienstverlening. Het betreft
1. deproductie en levering van antisera tegen virussen enbacteriën (tenbehoeve 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).

Andere rel.
programma's

38, 41, 136

Projecten

14-014
15-513
80001
80002
80003

Adviezen, Servicewerk en opdrachtonderzoek i.v.m. LUVO-effecten op
planten (IPO)
Produktie van monoklonale antistoffen (IPO)
DPS-Productie-inocula en antisera (IPO)
DPS-Opdrachten/adviseringen (IPO)
Rassentoetsingen (IPO)
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PROGRAMMA W08 : Landbouwtechniek e n centrumfunctie

Programmaleider

Ir. G.J. Poesse en ir. R.L. de Vries - IMAG

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:
Hydraulische aandrijflechniek in de land- en
tuinbouwmechanisatie
Het ontwikkelen van kennis en het bestuderen van detoepassingsmogelijkheden van
hydraulische aandrijftechnieken in de landbouw.
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
DeStichtingMechanisatiecentrum iseen overlegorgaan waarin overheiden particulier
bedrijfsleven participeren met alsdoel hetbevorderen van een doelmatige mechanisatie van de landbouw. Gewerkt wordt aan het verbeteren van de diverse handels- en
onderhoudsvoorwaarden voor computerhard- en software. Het IMAG voert het secretariaat van de Stichting Keuring Landbouwspuiten en coördineert de diverse activiteiten.
Databank
landbouwtechniek
De databank landbouwtechniek, een Europese organisatie met Nederland als centraal punt, verzamelt en verwerkt technische gegevens en prijzen van landbouwwerktuigen en trekkers met het doel deze vast te leggen en in diverse vormen aan geïnteresseerden beschikbaar te stellen.
Coördinatie Europese samenwerking
Het werk is in eerste instantie gericht ophet onderhouden van op onderzoek gerichte
contacten met de Europese Gemeenschap en de European Community club of Advanced Engineering for Agriculture. Daarnaast worden onderzoekactiviteiten gecoördineerd dievoortvloeien uit onderzoekovereenkomsten met o.a.Amerika, Tsjechoslowakije en Hongarije.

Andere rel.
programma's
Projecten

10.1.01
10.1.02
18.1.01
18.1.21

Hydraulische aandrijftechniek in de land- en tuinbouwmechanisatie
(IMAG)
Technische aspecten van veiligheid en arbeidsomstandigheden in de
landbouw (IMAG)
Het keuren van bedrijfsuitrustingsonderdelen in de landbouw (IMAG)
Alg. Handels- en Aannemingsvoorwaarden voor de bedrijfsuitrusting
(IMAG)
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18.1.31
18.1.41
42.3.06

Databank landbouwtechniek (IMAG)
Coördinatie europese samenwerking (IMAG)
Beveiliging tegen indirecte blikseminslag (IMAG)
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PROGRAMMA W 0 9 : Publikatie-ondersteuning, literatuurinformatie en -documentatie

Programmaleider

Drs. J.M. Schippers - PUDOC

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1991

Doel en inhoud

In dit programma zijn de volgende taken vervat:
* Het adviseren over en het verzorgen van landbouwkundige wetenschappelijke
publikaties en het uitgeven van publikaties. Onder de advisering wordt verstaan:
kennisoverdracht, begeleiding en het optreden als intermediair bij (aspecten van)
wetenschappelijk publiceren. De publikaties die uitgegeven worden zijn gericht op
onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden, zowel in Nederland als daarbuiten. In de komende periode zal de ingestelde functie van publikatie-adviseur
verder worden uitgebouwd.
Publikatie-adviseurs hebben elk een vakinhoudelijk afgebakend werkterrein,
waarbinnen zij als adviseur ten aanzien van debovengenoemde taakelementen optreden.
* Bij literatuurinformatie moet onder meer gedacht worden aan (online) literatuuronderzoek in (internationale) gegevensbestanden. Dit omvat zowel retrospectief
literatuuronderzoek (wat is verschenen over?)als zg.attenderingen (wat verschijnt
er over?).Dekomende periode zalin hetteken staan van ingrijpende technische vernieuwingen. Het beschikbaar komen van gegevensbestanden op CD-ROM en op
diskette vergen aanpassingen op technisch en financieel gebied en zullen ook hun
invloed doen gelden op werkzaamheden van individuele medewerkers.
De dienstverlening kan mede hierdoor worden verbeterd. In dit kader kunnen ook
ontwikkelingen genoemd worden op het gebied van de aanlevering van gegevens
ten behoeve van persoonlijke documentatie. Gebeurde dit tot voor enkelejaren uitsluitend op kaartjes, inmiddels is de floppy disc gemeengoed geworden. De directe
electronische levering rechtstreeks op de PC van de eindgebruiker staat echter al
weer voor de deur.
Tot de informatietaak kan ook worden gerekend het uitbrengen van het attenderingsblad 'Agriloper'. Dit blad verscheen met ingang vanjuli 1990 alsopvolger van
'Landbouwdocumentatie'.
* Documentatie. De documentatie bestaat uit een aantal elementen, namelijk: het
(mee)opbouwen en coördineren van het documentatiebestand (met name informatie op tijdschriftartikelenniveau) binnen Agralin, het invoeren van gegevens van
in Nederland verschenen landbouwkundige literatuur in het AGRIS-bestand van
de FAO (PUDOC is van overheidswege aangewezen als invoercentrum voor Nederland) en, tot slot, het adviseren ten aanzien van de opbouw van documentatiebestanden.
In de komende periode zal een herbezinning plaatsvinden op de inhoud en de herkenbaarheid van het documentatiebestand in Agralin.
* Bibliotheek. In nauwe samenwerking met de Bibliotheek van de LUW wordt gewerkt aan coördinatie opbibliotheekgebied. Een essentiële rol hierbij spelen vakgebiedsbibliothecarissen die elk -op soortgelijke wijze als de publikatieadviseurs
-een vakinhoudelijk gedefinieerd werkterrein hebben. Mede in het kader van landelijke ontwikkelingen zal coördinatie van de collectievorming meer aandacht
gaan krijgen. Gewerkt wordt ook aan versterking van de infrastructuur van het
netwerk waardoor op meer plaatsen de gemeenschappelijke catalogus geraadpleegd kan worden en ook online ordering tot de mogelijkheden kan gaan behoren.
Afsluitend volgt hier een lijst van activiteiten zoals die voortvloeien uit de bovenstaande taken:
- (coördinatie van) collectievorming
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- onderwerpsontsluiting t.b.v. catalogi
- (online) literatuuronderzoek
- computerattendering
- attenderingsblad 'Agriloper'
- opbouw en coördinatie van een documentatiebestand
- adviseren ten aanzien van documentatiesystemen
- participatie in het AGRIS-documentatiebestand van de FAO
- adviseren ten aanzien van publiceren
- uitgeven
- het geven van cursussen t.a.v. diverse van de bovengenoemde taakelementen
- het onderhouden van een computersysteem (Agralin) ter ondersteuning van
bibliotheek-, informatie- en documentatie-taken.
Andere rel.
programma's
Projecten
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PROGRAMMA WOIO: Dossierbeoordeling diergeneesmiddelen en meststoffen

Programmaleider

: Ir. G S . Roosje - RIKILT

Aanvangsjaar

: 1991

Eindjaar

: 1996

Doel en inhoud

Andere rel.
programma's
Projecten

: Ten behoeve van de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen beoordelen van dossiers voor wat betreft kinetiek, biotransformatie en residu-toxiciteit. Concept beoordeling bespreken met dossierbeoordelaars RIVM. Indien noodzakelijk onderzoek van
monsters van werkzame stoffen, formuleringen, voormengsels en dergelijke. Ten behoeve van dossierbeoordeling meststoffen, behandeling van ontheffingsaanvragen in
het kader van Verbodsbepalingen Meststoffen en bijzondere ontheffingen verlenen in
het kader van Beschikking Bijzondere Ontheffingen Meststoffen.

: 78
: 101.8040
101.8030
101.8020
101.8010

Beoordeling dossiers diergeneesmiddelen (RIKILT/BRD/RIVM/CDI)
Beoordeling dossiers en andere werkzaamheden ten behoeve van Veevoederoverlegorgaan. (RIKILT/PsVv)
Bureau- en secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van registratie en
toelating van meststoffen. (RIKILT/AT)
Dossierbeoordeling in het kader van de Meststoffenwet. (RIKILT/AT)
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PROGRAMMA WOU : Referentietaken, Rijkstoezicht, etc.

Programmaleider

Ir. G.S. Roosje - RIKILT

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

In het kader van het Rijkstoezicht op melk- en zuivelcontrole-instellingen en de
referentietaak van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees worden interlaboratoriumonderzoeken georganiseerd om het niveau wat betreft het kwaliteitsonderzoek te bewaken. Het betreft onderzoek dat in het kader van de kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd met name op het gebied van diergeneesmiddelen, hormonen
en micro-biologische parameters. Er wordt kwaliteitsborgingsonderzoek verricht ten
behoeve van de kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria en het Comité van
Graanhandelaren voor zover dit onderzoek betreft van aflatoxine BI van grondstoffen
voor diervoeders. In het kader van deverschillende normalisatie/harmonisatie projecten wordt meegewerkt in werkgroepverbanden van het Nederlands Normalisatie Instituut. Ten behoeve van internationaal gebruik worden referentiematerialen ontwikkeld op het gebruik van nutriëntenanalyse, oliën en vetten.

Andere rel.
programma's

97

Projecten

101.5010
101.6010
101.6040
101.6050
101.7020
101.7030
101.7040
101.8050
101.8060
505.0060
505.0090
505.0590
505.0603

505.0990
505.1090
505.1210
505.2090

Kwaliteitsborging in het kader van de wettelijke controle van verduurzaamde champignons (RIKILT)
Niveaucontrole opmelk- en zuivelcontrole-instellingen in het kader van
Rijkstoezicht (RIKILT/VZ)
Niveaucontrole op de laboratoria van het Centraal Orgaan voor Melkhygiëne (RIKILT/COM/MCS'S)
Toezicht op uitbesteding onderzoek boterconcentraten (RIKILT/AID)
Niveaucontrole opdelaboratoria van deRijksdienst voor dekeuring van
Vee en Vlees (RIKILT/RVV)
Niveaucontrole op Centraal Laboratorium-RVV op de analyse van diergeneesmiddelen (RIKILT/RVV)
Niveaucontrole opCentraal Laboratorium-RV op de analyse van hormonen (RIKILT/RVV)
Kwaliteitsborging ophet Comité van Graanhandelaren in het kader van
het aflatoxine BI onderzoek van grondstoffen (RIKILT/CIVO)
Kwaliteitsborging in het kader van de kwaliteitsdienst landbouwkundige laboratoria (RIKILT/NNI)
Normalisatie monsterneming en analyse (RIKILT/NNI)
Normalisatie/harmonisatie van microbiologische methoden voor diverse
landbouw- en visserijprodukten (RIKILT/NNI)
Normalisatie/harmonisatie bepaling zware metalen en spoorelementen
(RIKILT/NNI)
Normalisatie/harmonisatie methoden van onderzoek voor residubepaling en van diergeneesmiddelen op niet microbiologische wijze (RIKILT/
NNI)
Normalisatie/harmonisatie methoden van onderzoek voor bestrijdingsmiddelen en (organische) contaminanten (RIKILT/NNI)
Normalisatie/harmonisatie methoden van onderzoek voor meststoffen
(RIKILT/NNI)
Normalisatie/harmonisatie van radiochemische analysemethoden (RIKILT/NNI)
Normalisatie/harmonisatie van onderzoek voordiervoeders (RIKILT/ NNI)
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505.5090
505.6090

Normalisatie/harmonisatie methoden van onderzoek voor glucosinolaten
(RIKILT/NNI)
Normalisatie/harmonisatiemethoden van onderzoek voormelk-en zuivelprodukten (RIKILT/NNI)
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PROGRAMMA W012:

Keuring, controle en opsporing ten behoeve van Algemene Inspectiedienst,
Vbedselvoorzieningsinkoop en verkoopbureau, Rijksdienst voor de keuring
van Vee e n Vlees.

Programmaleider

Ir. G.S. Roosje - RIKILT

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1996

Doel en inhoud

In het kader van diverse landbouwmaatregelen wordt in opdracht van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onderzoek verricht in aangeboden monsters.
De monsters worden genomen door de Algemene Inspectiedienst, het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau en deRijksdienst voor de keuring van Veeen Vlees. De
toegepaste onderzoekmethoden zijn veelal als officiële controlemethode opgenomen
in betreffende EG, Benelux of andere richtlijnen.Na onderzoek worden de resultaten
aan AID, VIB of RVV gerapporteerd. De instantie die, bij afwijkende resultaten,
maatregelen neemt.

Andere rel.
programma's
Projecten

97
202.0080
202.0200

Onderzoek monsters landbouw- en visserijprodukten (RIKILT/AID)
Radionucliden in agrarische produkten t.b.v.certificering (RIKILT/RVV)

202.0210

Radionucliden in agrarische produkten (interventieregeling EEG) (RIKILT/VIB)
Onderzoek monsters meststoffen (RIKILT/AID)
Onderzoek monsters meststoffen bestemd voor het Wereldvoedselprogramma (RIKILT/VIB)
Onderzoek monsters diervoeders en grondstoffen (RIKILT/AID)
Microbiologisch onderzoek monsters import dierlijk eiwit voor
voederdoeleinden (RIKILT/AID/PsVvI)
Onderzoek monsters oliën, vetten, vette produkten en oliezaden (RIKILT/ AID)
Onderzoek monsters oliezaden in het kader van de wettelijke controle
(RIKILT/PsMVO/IenA/VIB)
Onderzoek monsters oliën,vetten, vette produkten en oliezaden bestemd
voor het Wereldvoedselprogramma (RIKILT/VIB)
Onderzoek monsters akkerbouwprodukten (RIKILT/AID)
Onderzoek monsters tuinbouwprodukten (RIKILT/AID/PsGF)
Onderzoek monsters melk- en zuivelprodukten (RIKILT/AID)
Onderzoek monsters magere melkpoeder, vetkern en mengvoeders op
grond van Verordeningen (EEG) 1725/79 en 3714/84 (RIKILT/AID)
Onderzoek monsters melk-, zuivel- en eiprodukten bestemd voor het Wereldvoedselprogramma (RIKILT/VIB)
Onderzoek monsters (gedenatureerde magere melkpoeder op grond van
Verordening (EEG) 1725/79 en 3714/84 (RIKILT/VIB/PsZ)
Onderzoek monsters biologisch ofander materiaal op aanwezigheid van
hormonen (RIKILT/AID)
Heronderzoek monsters urine en spuitplaatsen op hormonen (RIKILT/
RVV)
Onderzoek diverse monsters Beta-Agonisten (RIKILT/AID)
Onderzoek diverse monsters op aanwezigheid van stoffen welke behoren
tot de groep Beta-Agonisten (RIKILT/RVV)

202.1010
202.1020
202.2010
202.2011
202.3010
202.3020
202.3040
202.4010
202.5010
202.6010
202.6011
202.6020
202.6021
202.7011
202.7014
202.7016
202.7017
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202.8010
202.8020
303.1020

Onderzoek diverse monsters (RIKILT/RVV)
Onderzoek monsters vlees naar aanleiding van loodverontreiniging van
veevoeders (RIKILT/RVV)
Onderzoek monsters meststoffen (RIKILT/IB/BLGG)
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PROGRAMMA W013 : Preventie e n bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten

Programmaleider

Dr. C. Terpstra -CDI

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 paardepest en andere,
niet in de EG voorkomende, aangifteplichtige virusziekten zoals bluetonque, runderpest en paarde-encephalitiden. Een snelle en adequate laboratorium diagnostiek is
van vitaal belangvoor een doeltreffende ziektebestrijding enbeperking van de schade
voor de veehouderij, de vlees- en melkverwerkende industrie en de export van dieren
en dierlijke producten. De directe schade van de MKZ-uitbraak in 1983/84 bedroeg
f 80 mij., van de 1982-'85 VP-epizoötie ƒ214 mij. en van de kleine AVP uitbraak in
1986 f 23 mij. De indirecte schade a.g.v. vervoersverboden, exportbelemmeringen e.d.
is een veelvoud van de genoemde bedragen. Zonodig worden bij een serie uitbraken
van MKZ en van VP vaccinaties ingezet. Aan deontwikkeling van een serologisch differentieerbaar vaccin tegen varkenspest is door 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'st.b.v.de Officieel Vrije Status, onderzoek t.b.v. gezondheidscertificering van te exporteren fok- en gebruiksdieren.
- Wetenschappelijke advisering aan beleidsinstanties (VD, RVV), Gezondheidsdiensten en internationale organisaties (EEG, FAO,OIE)inzake wettelijke regelingen, bestrijdingsmaatregelen in geval van een uitbraak, efficiency van vaccinatie campagnes, in- en uitvoer van levende dieren en dierlijke producten.
2. Ontwikkeling van meer gevoelige en/of snellere methoden voor virus detectie, (sub)
typering en differentieel diagnostiek:
- Ontwikkeling van de PCR (Polymerase ketting reactie) voor detectie van MKZen VP virus in organen, se- en exceta (o.m. sperma).
- Ontwikkeling van serologische tests voor differentiatie van antilichamen tegen
veld- en vaccinvirus voor zowel MKZ als VP.
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 immunologischrelevante antigene domeinen met behulp van synthetische peptiden en/of
recombinant DNA expressie.
4. Vaccinontwikkeling en epidemiologisch onderzoek:
- Ontwikkeling van een serologisch differentieerbaar VP-vaccin (ext. finan.)
- Onderzoek i.v.m.wettelijke registratie van noodvoorraden MKZolieemulsie vaccins voor runderen en varkens (werkzaamheid, onschadelijkheid, houdbaarheid
enz).
- Implementatie van een epidemiologisch computer model voor aerogene verspreiding van MKZ.

Andere rel.
programma's
Projecten

69 en W014
47
49

Vaccincontrole en epidemiologie van MKZ (CDI)
Varkenspest en exotische virale dierziekten (CDI)
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PROGRAMMA W014 : Produktie van vaccins en diagnostica t.b.v. de dierhouderij

Programmaleider

Dr. P. Dokter - CDI

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Doel en inhoud

Het programma verschaft de middelen om ziekten bij landbouwhuisdieren te diagnosticeren en te bestrijden. Het CDIfungeert als productie-eenheid voor de bereiding
van een breed scala van standaardproducten en als productiepotentieel ter beschikking van de minister van LNV in geval van plotselinge noodzaak enig product te bereiden. De standaardproducten 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 wilstellen doorhet instituut het monopolievoor deproductie te geven(b.v.MKZvaccin en tuberculines). De hoofdthema's zijn:
A) Dienstverlening & advisering
- De levering van vaccins, diagnostica, biologische reagentia, bloedproducten, immuunsera en controle sera, t.b.v.de diergeneeskunde, aan onder andere de laboratoria van deStichting Gezondheidszorg voor Dieren en deRijksdienst 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 kwaliteitscontroles.
C) Veiligheid
- Controles op,afwezigheid van contaminatie, steriliteit en/of inactivatie van de producten.
- Het voorkomen dat bij deproductie medewerkers en/ofomgeving 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 producten en productiemethoden.

Andere rel.
programma's
Projecten

63, 64, 65, W013, W015
46
71
73
76

Mond- en Klauwzeer vaccinproduktie (CDI)
Productie van virologische diagnostica (CDI)
Productie en onderzoek overige preparaten (CDI)
Kwaliteitsbewaking (CDI)
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PROGRAMMA W015:

Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt

Programmaleider

Dr. J. Haagsma - CDI

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) en vissen door middel van het verrichten van bijzonder diagnostisch
onderzoek en door een referentietaak ten behoeve van deVeterinaire Dienst, de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren, andere instellingen en instanties die betrokken
zijn bijde gezondheidszorg voor dieren en praktizerende dierenartsen. Bijziekten met
een zoönotisch karakter wordt tevens een bijdrage geleverd aan de verbetering van
de volksgezondheid (hondsdolheid, tuberculose, miltvuur). Door instandhouding van
een uitgebreide expertise op het terrein van de infectieziekten wordt indirect tevens
een bijdrage geleverd aan de oplossing van de mestproblematiek en de totale kwaliteitszorgvan dedierlijke 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 is belangrijk
in verband met de concurrentiepositie van Nederland. Er dient voortdurend te worden geëvalueerd hoe nieuwe (bio)technologische ontwikkelingen kunnen worden toegepast om de taken binnen dit programma optimaal uit te voeren. In 1991 zal veel
aandacht besteed worden aan deontwikkeling van een kwaliteitsbeheersingssysteem
ter voorbereiding van een (inter)nationale certificering van het diagnostisch onderzoek.

Andere rel.
programma's
Projecten

63, 64 65, 82, 83
01
14
16
18
24
36
53
59
68
93

Diagnostiek visziekten (o.a. importcertificering) (CDI)
Onderzoek tuberculose, paratuberculose en kwaliteit tuberculines (CDI/
RUU)
Onderzoek botulismus en andere anaerobe infecties (CDI/RIVM)
Algemeen bacteriologisch-diagnostisch onderzoek (CDI)
Onderzoek m.b.t. mastitis (CDI)
Systematisch epidemiologisch onderzoek m.b.t. parasitaire infecties (CDI)
Virusinfecties bij paarden (CDI)
Enzoötische (besmettelijke) leukose bij het rund (CDI)
Diagnostiek van hondsdolheid (rabies) (CDI)
Onderzoek m.b.t. import en export (CDI)

230

PROGRAMMA W016:

Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen e n bestrijdingsmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik

Programmaleider

Drs. H.H. Lensing - CDI

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud :

In dit programma worden dewerkzaamheden van het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Controle en Standaardisatie, vervat, die samenhangen met de op
1 mei 1987 operationeel geworden Diergeneesmiddelenwet en met de reeds langer
van kracht zijnde Bestrijdingsmiddelenwet. Dedoelstelling van het programma is het
ondersteunen van het kwaliteitsbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en 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 deregistratie van dezemiddelen impliceert dit het uitbrengen van adviezen en het
uitvoeren van beoordelingen van deproduktdossiers. Voordepartijkeuring 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.Tenaanzien van deimmunobiologische diergeneesmiddelen en desinfectiemiddelen voor diergeneeskundig gebruik wordt in het bijzonder ontwikkelings- en standaardisatieonderzoek verricht, dat betrekking heeft op zowel controlemethodieken,
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 ditprogramma naast een expertise functie ineen referentie functie
m.b.t. de wetenschappelijke advisering en voorlichting aan personen en instanties en
delevering van standaarden en referentiepreparaten. Toezicht opdekwaliteit van geleverde produkten is in het maatschappelijk verkeer noodzakelijk. Een goede kwaliteit van dediergeneesmiddelen en debestrijdingsmiddelen voordiergeneeskundig 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 voordegezondheid, dekwaliteit en het
welzijn van het dier en een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Andere rel.
programma's
Projecten

81
82
83
84

Immunobiologische diergeneesmiddelen (CDI)
Bewaking en onderbouwing van de rijkskwaliteitscontrole (CDI)
Bestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CDI)
Farmaceutische diergeneesmiddelen (CDI)
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PROGRAMMA W017 : Toxicologie e n Milieu

Programmaleider

Dr. A.J. Baars - CDI

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'sin te schatten en de wetenschappelijke kennis te vergroten. Dit omvat tevens onderzoek met betrekking tot de vraag welke factoren -naast de chemisch-toxicologische -een rol spelen in de wisselwerking tussen (beschermde) diersoorten en h u n milieu. Door middel van onderzoek van 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 bedrijfsdiergeneeskundigen van het
CDI,de 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-CDI-RIKILT wordt 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 dierlijk organisme draagt
bij tot inzicht in de mogelijke effecten van cadmium op bijvoorbeeld de fertiliteit en
voortplanting na langdurige blootstelling. I.s.m. het RIN worden de overdracht van
cadmium, deeiwitbinding en de effecten bestudeerd in deketen bodem-worm-mol. De
in genoemde kaders ontwikkelde analytisch-chemische en toxicologische methoden
worden tevens ter beschikking gesteld van de Gezondheidsdiensten voor Dieren, ter
ondersteuning van hun diagnostisch onderzoek.

Ander rel.
programma's
Projecten

22, 77, 78, 98, 147
06
12
80

Infecties en intoxicaties bij wilde fauna (CDI)
Veterinaire toxicologie (CDI)
Toxicologie van cadmium CDI/RIN)(landbouwhuisdieren enwilde fauna)
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PROGRAMMA W018:

Ondersteunende taken ten aanzien van land- e n tuinbouwprodukten e n referentiematerialen t.b.v. beleidsdirecties en/of derden

Programmaleider

Dr. H. Herstel -RIKILT

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Doel en inhoud

Met een aantal beleidsdirecties, het EGBureau Communautair deReference en enkele privaatrechtelijke controle-instellingen zijn overeenkomsten gesloten voor uitvoering van onderzoek of ondersteuning in de vorm van advisering. In dit kader dienen
met name genoemd te worden onderzoek van Nederlandse voedingsmiddelen voor de
consumentenorganisaties, onderzoek van melk voordeafdeling Melkwinning van het
Proefstation voor deRundveehouderij en ontwikkeling van referentiematerialen voor
anabolica, bèta-agonisten en micro-nutriënten. Wat betreft de advisering kunnen genoemd worden de advisering omtrent voedseldoorstraling en laboratoriumcertificering. Binnen dit programma zijn tevens opgenomen de projecten die betrekking hebben op het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel.

Andere rel.
programma's
Projecten

98, W O U
303.2060
303.6060
404.0030
404.0040
404.0070
303.2070
404.0720
606.0700
404.0507
404.0729
404.0760
404.0761
404.0762
404.0763
404.0764
303.6070
303.9050
505.0650
505.3050
505.0072
505.0073
505.3050

Onderzoek monsters diervoeders en grondstoffen voor derden (RIKILT)
Onderzoek monsters melk- en zuivelprodukten voor CMMB (RIKILT,
t.b.v. PR/VZ)
Onderzoek landbouw- en visserijprodukten voor de Consumentenbond
(RIKILT/VKA)
Onderzoek landbouw- en visserijprodukten voor Konsumenten Kontakt
(RIKILT/VKA)
Onderzoek van voedingsmiddelen voor de Commissie Nederlandse Voedingsmiddelentabel (RIKILT/RKvW/CIVO/VKA)
Doorstralingen in opdracht van derden (RIKILT)
Onderzoek naar en advisering over voedseldoorstraling voor technologische instellingen en industrie (RIKILT)
Onderzoek en training op het gebied van voedseldoorstraling ten behoeve van ontwikkelingslanden, IFFIT (RIKILT)
Bodemkwaliteitsmeetnet Anorganische Xenobiotjsche Stoffen (RIKILT)
Project Kernongevallenbestrijding (PKOB)Werkgroep Technische Informatie
Landelijk Meetnet Radioactiviteit inVoedsel(LMRV)-Algemeen (RIKILT)
Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel -Automatisering en Vernieuwing (RIKILT)
Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel -Nederland (RIKILT)
Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel -Instructie (RIKILT)
Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel -Oefening Atoomregelingen Kernenergiewet (RIKILT)
Advisering van het COZ bij het verkrijgen van certificering door het
STERLAB (RIKILT)
Advisering van BCR inzake keuring en keuringsmethoden (RIKILT)
Produktie van referentiematerialen voor anabolica en Bèta-agonisten in
opdracht van BCR (RIKILT)
Ontwikkeling referentiematerialen van oliën en vetten (RIKILT)
Ontwikkeling van referentiematerialen voornutriëntenanalyses (RIKILT)
Stabilisatiesstudie referentiematerialen voor nutriëntenanalyse (RIKILT)
Ontwikkeling referentiematerialen van oliën en vetten (RIKILT)
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PROGRAMMA W019 : Elektronenmicroscopie
Programmaleider

Dr. ir. A. Boekestein - TFDL

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1991

Doel en inhoud

1. Uitvoeren van elektronenmicroscopisch onderzoek t.b.v. het landbouwkundig onderzoek met de volgende technieken: scanning elektronenmicroscopie, scanning
transmissie elektronenmicroscopie, cryo-elektronenmicroscopie, röntgen-microanalyse en confocale scanning laser microscopie.
In het kader hiervan worden nieuwe prepareer-, microscopiseer- en analyseermethoden ontwikkeld.
2. Het verrichten van onderzoek in het kader van de driedimensionale beeldverwerking van beelden verkregen met confocale scanning laser microscopie.
3. Het verrichten van onderzoek aan specifieke objecten:
3.1. Kwantitatieve chemische analyse van inter- en intracellulaire compartimenten in situ. De chemische samenstelling van inter- en intracellulaire compartimenten zoals vacuoles, is zowel fundamenteel-wetenschappelijk als meer
toepassingsgericht van belang. De cryo-röntgenmicroanalyse benadering in
de scanning elektronenmicroscoop lijkt momenteel de aangewezen weg om
dit doel te bereiken.
3.2. Ultrastructurele analyse van biomembramen en genetisch materiaal. De
ultrastructuur en vooral de ultrastructurele analyse van biomembranen en
genetisch materiaal is de aangewezen weg om het verband te leggen tussen
molecuulstructuur, locale chemie en functie van deze celbestanddelen.

Andere rel.
programma's
Projecten

W021
Dienstverlening elektronenmicroscopie ten behoeve van Landbouwkundig Onderzoek (TFDL)
Beeldverwerking (TFDL)
Kwantitatieve chemische analyse van inter- en intracellulaire compartimenten in situ (TFDL)
Ultrastructurele analyse van biomembramen en genetisch materiaal
(TFDL)
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PROGRAMMA WO20: Instrumentatie

Programmaleider

Dr. ir. F.W.H. Kampers - TFDL

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1991

Doel en inhoud

Binnen een multidisciplinaire onderzoeksorganisatie als DLO isregelmatig behoefte
aan instrumentarium dat niet zonder meer te koop is, of aan technische ondersteuning ten aanzien van meetmethodiek, apparatuur of interpretatie van resultaten.
Het programma Instrumentatie Ontwikkeling 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 vooreen 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 is met de grootte van de parameter. Data-acquisitie op,aan of in
biologische objecten vereist meestal dat de sensoren draadloos zijn verbonden met de
verwerkingsapparatuur. 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.

Andere rel.
programma's

W02, W 0 2 1

Projecten
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PROGRAMMA W021 : Advisering informatietechnologie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1991

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, SQML, desk-top publishing, KA-omgeving (b.v. Allin-1);
- Kennissystemen (expertsystemen en ontwikkelingsmethoden); voorbeelden: melkkwaliteit, Animal Farm, Advisering RIN, fruitteelt, bloembollenteelt;
- Beeldverwerking (2D-en 3Dbeeldverwerking, zowel als hulpmiddel voor als onderwerp van het onderzoek); voorbeelden: invoering TCL-Image, 3-d beeldverwerking
voor CSLM (TFDL) en CT (SC).

Andere rel.
programma's

WOl, W019, WO20

Projecten
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PROGRAMMA W022: L a n d b o u w w i s k u n d e e n statistiek
Programmaleider

Ir. A.A.M. Jansen -GLW

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1991

Doel en inhoud

Het programma isgericht ophet beschikbaar maken van bestaande ennieuwe methoden dievan 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 DAT en DVZ. Voor directe participatie in het onderzoek van
deze instellingen worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Daarnaast
wordt door GLW, t.b.v. het onderhouden van de expertisefunctie, 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 bestaande en nieuwe methoden die voor het landbouwkundig onderzoek van
belang zijn.
III Voorlichtingsprogramma landbouwwiskunde.

Andere rel.
programma's
Projecten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. RIN (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. IBG (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. SC (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. IB (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. IPO (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. CABO (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. IVO (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. IVVO (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. COVP (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. CDI (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. IMAG (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. ATO (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. RIKILT (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PR (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PV (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PAGV (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. LBO (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PBN (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PTOG (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PB (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PFW (GLW)
Statistische ondersteuning en onderzoek t.b.v. PC (GLW)
Onderzoek naar systeemmodellen (GLW)
Onderzoek naar statistische modellen (GLW)
Onderzoek naar experimenteertechniek (GLW)
Onderzoek naar rekentechniek en programmatuur (GLW)
Onderzoek naar optimalisering (GLW)
Geven van voorlichting en cursussen op statistisch terrein (GLW)
Verspreiding programmatuur
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Bijlage 1
Nieuwe programma's, verwijderde programma's
Ten opzichte van de 'Proeve van een Onderzoekplan' uit 1989 zijn de programma's 114
t/m 152 toegevoegd. Dit zijn ten dele nieuwe programma's, voortvloeiend uit verschuivingen in het onderzoek. Ook zijn nieuwe programma's ontstaan door het opnieuw formuleren van stukken onderzoek.
Het onderbrengen van het mest- en ammoniakonderzoek in meerdere onderzoekprogramma's in plaats van één onderzoekprogramma, zoals dat in 1989 het geval was (programma 79), is daar een voorbeeld van.
In de programmeringscyclus die geleid heeft tot het DLO-onderzoekplan 1991 zijn niet
alle onderzoekprogramma's in de reeks 114 t/m 152 gehandhaafd.
Om verwarring in de nummering van programma's te voorkomen is niet hernummerd.
De reeks bevat dan ook enige 'gaten'.
Door verschuivingen in het onderzoek en het opnieuw formuleren van stukken onderzoek zijn ook onderzoekprogramma's verdwenen (18a, 18b, 20a, 20b, 40, 51,67, 76, 84,
92, 99, 111) of samengevoegd (5a, 5b, 48a, 48b, 81a, 81b, 82a, 82b, 104a, 104b).
Tenslotte zijn de dienstverlenende taken (al of niet voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen) in het onderzoekplan 1991 apart beschreven.
Daardoor zijn de programma's 94, 95, 96, 102 en 103 vervallen.
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Bijlage 2
Lijst met afkortingen
AGRALIN
AID
ANF
AT
ATO
BION
BLB
BLGG
CABO
CBT
CDI
CIVO-TNO
CML
COLA
COM
COVP

Agrarisch Literatuur Informatiesysteem Nederland
Algemene Inspectie Dienst
Anti Nutrionele Factoren
Directie Akker- en Tuinbouw
DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
Stichting Biologisch Onderzoek Nederland
Directie Bos- en Landschapsbouw
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen in Nederland
DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek-TNO
Centrum voor Milieuonderzoek in de Landbouw
Coördinatiecomissie voor Onderzoek aan Landbouwafvallen
Centraal Orgaan voor Melkhygiëne
DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting in de Pluimveehouderij
'Het Spelderholt'
COWT
Centrum voor Onderzoek van Weefselkweek in de Tuinbouw
CPO
DLO-Centrum voor Plantenveredelingsonderzoek
CRZ
DLO-Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie
DBW-RIZA
Directie Binnenwateren-Rijksinstituut voordeZuivering van Afvalwater
DGIS
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking
DGW
Dienst Getijdewateren
DLO
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
EG
Europese Gemeenschap
Fac. Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht
FAO
Food and Agricultural Organisation
FOMA
Financieringsoverleg Mest en Ammoniakonderzoek
GIS
Geografisch Informatie Systeem
GLW
DLO-Groep Landbouwwiskunde
IB
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
IBG
DLO-Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer 'De Dorschkamp'
ICES
International Council for the Exploration of the Sea
IMAG
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
IPO
DLO-Instituut vor Planteziektenkundig Onderzoek
IRRI
International Rice Research Institute
IVO
DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
IVVO
DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek
KU-Leuven
Koninklijke Universiteit Leuven (België)
KU-Nijmegen Koninklijke Universiteit Nijmegen
LBO
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
LEI
DLO-Landbouw Economisch Instituut
LUW / LU
Landbouw Universiteit
MNLV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MT-TNO
Milieutechnologie-TNO
NAKS
Nederlandse Algemene Keuringsdienst Siergewassen
NIOZ
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zeeën
NIZO
Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
NMI
Nederlands Mest Instituut
NNI
Nederlands Normalisatie Instituut
NRLO
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
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NWO
OVB
PAGV
PB
PBN
PC
PFW
PR
PsGF
PsVv
PTG/PTOG
PUDOC
PV
RGD
RIKILT
RIN
RIVM
RIVO
RMNO
ROC's
RS
RUU
RVV
RWS
SC
TFDL
TNO
TU-Delft
UvA
VD
VIB
VKA
VZ
ZWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Proefstation voor de Boomteelt
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Proefstation voor de Champignoncultuur
Proefstation voor de Fuirtteelt Wilhelminadorp
Proefstation voor de Rundveehouderij
Produktschap voor Groenten en Fruit
Produktschap voor Vee en Vlees
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
Proefstation voor de Varkenshouderij
Rijks Geologische Dienst
DLO-Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten
DLO-Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Rijksinstituut voor Milieuonderzoek
DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
Raad voor Natuur en Milieuonderzoek
Regionale Onderzoekcentra
Remote Sensing
Rijks Universiteit Utrecht
Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees
Rijkswaterstaat
DLO-Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het Landelijk Gebied
DLO-Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek
Technische Universiteit Delft
Universiteit van Amsterdam
Veterinaire Dienst
Voedselvoorzieings In- en verkoop Bureau
Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden
Directie Veehouderij en Zuivel
Stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
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