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1.

Inleiding en leeswijzer

1.1

Inleiding

Voor u ligt het Onderzoekplan voor 1993 van de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Dit Onderzoekplan is een voortschrijdend meerjarenplan
en bouwt voort op het DLO-Onderzoekplan 1992.
Bereikte resultaten, wetenschappelijke ontwikkelingen en (bijgestelde) beleidsprioriteiten hebben geleid tot accentverschuivingen in het onderzoek, die in dit
Onderzoekplan zijn verwoord.
De DLO-instituten ressorteren onder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. Zij verrichten voornamelijk strategisch-fundamenteel en toepassingsgericht
onderzoek ten behoeve van het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Het onderzoek richt zich derhalve op vragen, vanuit de
primaire plantaardige en dierlijke produktie, de agro-industriële produktie en het
landelijk gebied. De problemen in deze sectoren, en het daaruit voortvloeiende
beleid, staan verwoord in de grote beleidsnota's, zoals de Structuurnota Landbouw,
het Natuurbeleidsplan en het Meerjarenplan Gewasbescherming. In deze nota's is
het belangrijkste thema een duurzame ontwikkeling van de diverse sectoren, ondermeer door verbetering van de kwaliteit van de primaire en afgeleide produkten en
door vermindering van de emissie van afvalstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen.
Het Onderzoekplan heeft primair tot doel de onderzoeksvoornemens voor 1993
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 onderzoeksrichting en inzet van middelen.
Om voor dit overleg de totale onderzoeksinspanning van DLO inzichtelijk te maken,
is het onderzoek ondergebracht in programma's. Deze onderzoekprogramma's zijn
samengesteld uit een aantal projecten, die betrekking hebben op een bepaald
onderwerp en/of een bepaalde discipline. Het instituut dat het grootste aandeel
in een programma heeft, fungeert als trekkerinstituut en wijst een programmaleider aan.
Voor sommige interinstitutionele programma's is een stuurgroep (uit instituutsdirecteuren) samengesteld die de uitvoering van het programma begeleidt.
Behalve dat onderzoeksprogramma's de onderzoeksinspanning inzichtelijk maken,
worden ze ook gebruikt voor wetenschappelijke sturing. Decombinatie van projecten
wordt namelijk zó gekozen, dat resultaten uit het ene project direct geïntegreerd
kunnen worden in andere projecten uit het programma, zodat kennis optimaal benut
wordt. Programmaleiders zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud
van het programma. Regelmatig zullen zij een beroep moeten doen op expertise
buiten het instituut. De programmaleider brengt daarom advies uit aan de instituutsdirectie, respectievelijk de stuurgroep over het aangaan van samenwerkingsverbanden
die van belang zijn voor het programma. Dit betreft samenwerking met andere
DLO-instituten maar ook met onderzoeksinstellingen buiten DLO, zoals proefstations
en universiteiten.
Hoewel met de opzet van de programma's sterk rekening is gehouden met de
wensen van het beleid, is het niet zo dat één bepaald programma geschreven is
om antwoord te geven op één bepaalde beleidsvraag. Vaker is het zo dat voor een
beleidsvraag meerdere programma's relevant zijn. Daarom worden in het Onderzoekplan niet alleen de onderzoeksprogramma's gepresenteerd, maar wordt tevens
beschreven hoe de onderzoeksprogramma's aansluiten op de vragen die door het
beleid zijn geformuleerd.
De leeswijzer geeft aan op welke manier dit is gebeurd.

1.2

Leeswijzer

Het Onderzoekplan voor 1993 bestaat uit twee delen. In Deel Iwordt beschreven op
welke wijze het onderzoeksprogramma aansluit op vragen van het beleid en van
andere doelgroepen. In hoofdstuk 2wordt dit op thematische wijze gedaan. Een
viertal thema's wordt uitgebreid beschreven; een twaalftal andere thema's worden
kort aangestipt. Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoek vanuit een sector-benadering.
Sectoren zijn daarbij samengevoegd tot een viertal clusters: Landelijk Gebied, Plantaardige produktie, Dierlijke produktie en Visserij. In Hoofdstuk 4 wordt DLO en het
DLO-onderzoek bezien in nationaal verband.Zowel de relatie met andere participanten
in het 'landbouwkundig' netwerk wordt beschreven, als ook de aansluiting van het
DLO-onderzoek op de vele nationale programma's en programma's die met het
georganiseerd bedrijfsleven worden uitgevoerd.
Hoofdstuk 5 gaat in op het DLO-onderzoek in een internationale context. De
hoofdstukken 6 en 7 beschrijven tenslotte respectievelijk de taken van DLO die
adviserend of dienstverlenend van aard zijn, al of niet voortkomend uit wettelijke
verplichtingen en de doelstelling, taken en activiteiten van de DLO-instituten.
Uitgangspunt bij het beschrijven van de aansluiting van onderzoeksprogramma's op
vragen van het beleid en andere doelgroepen in de hoofdstukken 2 en 3 is geweest,
dat deze hoofdstukken afzonderlijk te lezen zouden moeten zijn. Consequentie
daarvan is, dat duplicering niet voorkomen kon worden. In de hoofdstukken 2 en 3
wordt dan ook verschillende malen naar eenzelfde stuk onderzoek verwezen.
Aanbevelingen, voortvloeiend uit de toetsing van een aantal DLO-onderzoeksprogramma's in 1991/1992 op hun efficiency en effectiviteit, zijn in de gepresenteerde
onderzoeksprogramma's verwerkt. De uitwerking van de effecten van de Grote
Efficiency-operatie, de Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen voor 1993 zijn
eveneens verwerkt.
Bij de onderzoeksbeschrijvingen van hoofdstuk 2t.m. 6 uit Deel Iwordt verwezen
naar onderzoeksprogramma's. Deze worden aangeduid met een programmanummer
plus een instituutsaanduiding, bijvoorbeeld 25-CPRO. In bijlage 1kan bij het
betreffende programmanummer de programmatitel worden gevonden. Bijlage 2
geeft een lijst van de instituutsaanduidingen.
Bij verwijzing naar de programma's wordt voor de instituutsaanduiding de afkorting
van het trekkerinstituut gebruikt. Door deze simpele toevoeging aan het programmanummer zal voor diverse lezers veel eerder duidelijk zijn, welk programma feitelijk
bedoeld wordt. Het is echter niet de bedoeling de indruk te wekken, dat alleen het
genoemde instituut onderzoeksprojecten heeft in het betreffende programma.
Welke instituten nog meer een aandeel hebben in het programma, kan gevonden
worden in de instituutsbeschrijvingen van hoofdstuk 7. Daaruit blijkt bijvoorbeeld
dat bij het programma 120-IBN nog 2 andere DLO-instituten betrokken zijn.
Binnen IPO-DLOisvanaf medio 1992eenprocesgestart dat moet leidentot aanscherping
van de onderzoekslijnen in de programma's die door IPO-DLO worden uitgevoerd.
Deze aanscherping heeft vooral betrekking op het aantal in onderzoek te nemen
organismen en combinaties van gewassen en organismen. Omdat dit proces nog niet
is afgerond, zijn de uitkomsten nog niet in de in dit plan opgenomen onderzoeksprogramma's van IPO-DLO meegenomen. In 1993 zal het onderzoek dat IPO-DLO
verricht in nieuwe programma's worden beschreven. De planperiode voor de
programma's van IPO-DLO is daarom op 1993 gesteld. Wellicht ten overvloede,
verplichtingen die IPO-DLO is aangegaan zullen worden nagekomen.
Ontwikkelingen betreffende de (ecologische) duurzaamheid van de visserijsector in
Nederland hebben de onderzoeksprioriteiten en de onderzoeksrichting van het
onderzoek dat RIVO-DLO verricht sterk in beweging gezet. Een concrete uitwerking

in(nieuwe) onderzoeksprogramma's heeft nog niet plaats kunnenvinden. Erisdaarom
gekozen voor het beëindigen van de planperiode van alle lopende RIVO-programma's
in 1993. Voor het Onderzoekplan 1994 zullen voor RIVO-DLO nieuwe programma's
geformuleerd worden.
Verderwordt indit plan nog niet geanticipeerd op het in 1993teverwachten voornemen
tot samenvoeging van CABO-DLO met IB-DLO evenals de voorziene samenvoeging
van CDI-DLO, COVP-DLO, IVO-DLO en IVVO-DLO.
Wel isvooruitlopend op de in 1993voorziene overgang van het luchtverontreinigingsonderzoek van IPO-DLO naar CABO-DLO dit onderzoek reeds gerekend tot de
CABO-DLO activiteiten.
In Deel II van het Onderzoekplan voor 1992 wordt een uitgebreid overzicht gegeven
van alle onderzoeksprogramma's. Bij ieder programma wordt een korte samenvatting
van de inhoud gegeven, wordt aangegeven wie de programmaleider is, welk
instituut het programma trekt en met welke andere DLO-programma's er raakvlakken
bestaan. Voorts worden aanleiding en de doelstelling van het programma beschreven
en de geplande activiteiten voor 1993. Bovendien wordt bij de programma's een
overzicht gegeven van de binnen dat programma lopende c.q.voorgenomen projecten.

1.3

Wijzigingen in DLO-onderzoek ten opzichte van
DLO-Onderzoekplan 1992

In 1992 is aan de afspraak met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij om te komen tot sturing van het DLO-onderzoek door middel van onderzoeksprogramma's verder inhoud gegeven. Dit heeft vooral geresulteerd in betere
beschrijvingen van de onderzoeksprogramma's waarvan de planperiode in 1994 of
later eindigt. Beschrijvingen, die het mogelijk maken vooraf overleg te plegen over
de na te streven doelen en die het mogelijk maken achteraf, aan het eind van de
planperiode van het programma, bereikte resultaten en geformuleerde doelstellingen
te vergelijken.
Discussie over de sturing van programma's en/of organisatorische maatregelen
hebben soms geresulteerd in het bijeenvoegen van programma's c.q. het op een
andere wijze ordenen van projecten binnen programma's.
Voortvloeiend uit de oprichting van het IBN in augustus 1991 zijn in de loop van 1992
een aantal nieuwe programma's beschreven (196, 197, 204, 205, 206). Dit betreft
ten dele reeds lopende programma's die bijgesteld zijn naar aanleiding van de
integratie van de instituten waaruit het IBN isontstaan en ten dele nieuw onderzoek.
Effecten van de Grote Efficiency-operatie, Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen hebben IMAG-DLO aanleiding gegeven tot het formuleren van een nieuw
programma op het vlakvan onderzoek naartechnologie vooropen teelten (198-IMAG).
De programma's die in 1992 op dit vlak bestonden (100-IMAG en 107-IMAG) zijn
daarmee komen te vervallen. Dezelfde overheidsmaatregelen hebben tevens geleid
tot een herbezinning op de taken van TFDL-DLO. In het DLO-Onderzoekplan voor
1993 heeft dat geresulteerd in een concentratie van de TFDL-DLO activiteiten op
onderzoek en beheer van informatietechnologie binnen het Ministerie van LNV
(154-TFDL) en nieuwbouw en onderhoud van accommodatie van het landbouwkundig
onderzoek (155-TFDL). Het programma Instrumentatie (173-TFDL)zal naar verwachting
in 1993 overgaan naar IMAG-DLO.
Verkregen kennis uit het Mest- en Ammoniakonderzoek en een verlegging van
(beleids)prioriteiten hebben aanleiding gegeven tot het formuleren van een nieuw
programma op het vlak van veevoeding in relatie tot milieu (200-IVVO). In 1993 zal
dit programma nog verder ingevuld moeten worden. In de opzet is al rekening
gehouden met de voorziene samenvoeging van CDI-DLO, COVP-DLO, IVO-DLO en
IVVO-DLO.

Verder iser een aanzet voor een onderzoeksprogramma geformuleerd dat ingaat op
de ecologische en hydrologische aspecten van verdroging (201-SC) en een aanzet voor
een programma waarin het modelinstrumentarium dat nodig isvoor de evaluatie
van het milieubeleid wordt ontwikkeld, verbeterd en operationeel gemaakt voor
een zestal gebieden (207-SC/LEI).
Tenslotte zijn er een tweetal nieuwe programma's geformuleerd die een vervolg
vormen op programma's die de eind van hun planperiode hadden bereikt. Dit
betreft een programma op het vlak van mechanisatie-onderzoek voor de tropen
(199-IMAG) en een programma op het vlak van voortplanting (202-IVO).
Een aantal van de hierboven genoemde nieuwe onderzoeksprogramma's moeten in
1993 nog verder uitgewerkt worden. In een aantal gevallen dient nog overleg plaats
tevinden over deverdere invulling van het programma. Verdervoldoen de programmabeschrijvingen van deze programma's nog niet aan de eisen die daaraan door LNV
worden gesteld. Om het speciale karakter van deze programma's aan te geven
hebben deze programma's in deel II van het Onderzoekplan de toevoeging 'in
oprichting (i.o.)' meegekregen (180-RIKILT; 197-IBN; 200-IVVO; 201-SC en 202-IVO).
Door de hierboven genoemde wijzigingen in het onderzoek zijn de volgende
programma's vervallen: 14, 15, 16, 17, 19, 21,42, 45, 52, 71,75, 90, 91,93, 100,
107, 109, 113, 116, 128, 132, 138, 140, 161,172, 174, 176, 185 en 194.
Om verwarring in de nummering van programma's te voorkomen zijn vrijgekomen
programmanummers niet opnieuw gebruikt, maar is doorgenummerd. De reeks
programmanummers bevat dan ook enkele gaten.

1.4

Omvang van het DLO-onderzoek in 1993

In totaal beslaan de in dit plan weergegeven activiteiten ca. 2250 mensjaar. Dit
betreft de inzet van medewerkers (zowel onderzoekers als ondersteuning) die direct
aan de programma's toe te rekenen is. Dit getal omvat zowel de inzet van medewerkers die bij DLO een vast dienstverband hebben, als de inzet van medewerkers
die op tijdelijke basis bij DLO werkzaam zijn.
Buiten beschouwing is gebleven de meer 'algemene' ondersteuning: afdelingen
financieel/materieel, personeel en informatica op de DLO-instituten, instituutsdirecties
en het centrale apparaat van DLO.
Deze 'algemene' ondersteuning en de inzet van medewerkers die niet direct aan
programma's istoe te rekenen betreft in totaal ca. 700 mensjaar.
Van de bovengenoemde 2250 mensjaar wordt ca. 1850 mensjaar ingezet in onderzoeksprogramma's; ruim400 mensjaar wordt ingezet inwettelijke en dienstverlenende
taken. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij financiert van de
bovengenoemde 2250 mensjaar ca. 1700 mensjaar; circa 1400 mensjaar op onderzoeksprogramma's en ruim 300 mensjaar op wettelijke en dienstverlenende taken.
In deel 2 van het DLO-Onderzoekplan 1992 wordt bij de afzonderlijke onderzoeksprogramma's een indicatie van de omvang van het onderzoek gegeven.

Thema's in onderzoek
In dit hoofdstuk is het onderzoek beschreven, dat de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek ten aanzien van een aantal belangrijke, actuele (beleidsrelevante) thema's
verricht. Daarmee wordt tevens de onderlinge, vaak complexe relatie tussen onderzoeksprogramma's aangegeven.
Het DLO-onderzoek kan onder vele, soms elkaar overlappende, thema's beschreven
worden. Thema's, die vaak terug te voeren zijn op onlangs gepresenteerde beleidsnota's, zoals het Meerjarenplan Gewasbescherming, de Structuurnota Landbouw,
het Natuurbeleidsplan, Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (-extra) en de Derde Nota
Waterhuishouding. In een Onderzoekplan kan slechts een beperkt aantal thema's
uitgebreid beschreven worden; er is dus een keuze gemaakt. Gekozen is om de
thema's Landschapsontwikkeling, Agrologistiek, Modellen voor beleid en Energiebesparing uitgebreid te beschrijven.
De thema's die in het DLO-Onderzoekplan 1991 en 1992 beschreven zijn, zijn echter
ook nog steeds aktueel. Daarom worden in het tweede deel van dit hoofdstuk de
thema's uit devoorgaande jaren in het kort besproken: agrificatie, gewasbescherming,
landbouwbiotechnologie, mest en ammoniak, welzijn en gezondheid dieren,
geïntegreerde plantaardige produktie, kwaliteit produkt, natuurontwikkeling en
-beheer en informatietechnologie. Daarnaast worden nog de volgende thema's in
het kort behandeld: Milieutechnologie, Landinrichting en ruimtelijke ordening en
tenslotte Natuur, bos, landschap en openluchtrecreatie.
In deze beschrijving wordt naar de onderzoeksprogramma's verwezen door middel
van een programmanummer en een afkorting van het instituut dat het betreffende
programma trekt, bijvoorbeeld 60-ATO.

2.1

Landschapsontwikkeling

In de Nota Landschap van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
wordt het landschapsbeleid van het Ministerie verwoord, in aanvulling op hetgeen
in het Natuurbeleidsplan aan beleid isgeformuleerd ten behoeve van het landschapsbehoud. Het hoofddoel van het beleid in de Nota Landschap is het bevorderen van
de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een 'kwalitatief
hoogwaardig landschap'. Daarbij wordt landschap gedefinieerd als 'het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en
wederzijdse beïnvloeding van de factoren bodem, reliëf, water, klimaat, flora en
fauna, alsmede het menselijk handelen'. Dat betekent dat voor het behouden en
ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig landschap kennis nodig isvan deze
factoren afzonderlijk en van de wijze waarop zij in samenhangen. Deze kennis
wordt gebruikt in het landschapsbeleid. Voordat ingegaan wordt op het onderzoek
dat DLO daarvoor verricht, zullen eerst enkele begrippen toegelicht worden.
Het landschapsbeleid richt zich op twee aspecten, te weten landschapsbehoud
enerzijds en landschapsontwikkeling en -herstel anderzijds. Deze kunnen nauwelijks
losvan elkaar bekeken worden. Voor actief herstel en de ontwikkeling van landschap
is landschapsbouw een instrument dat vaak in samenhang met landinrichting wordt
ingezet.
Landinrichting treft in onderlinge samenhang maatregelen en voorzieningen om de
plannen over functietoedeling uit te voeren, die in het kader van de ruimtelijke
ordening zijn gemaakt. Deze maatregelen en voorzieningen betreffen verkaveling,
het aanleggen van droge en natte infrastructuur, natuurontwikkeling, de aanleg
van recreatievoorzieningen en landschapsbouw. Daarbij tracht de landschapsbouw
de landschappelijke kwaliteit te verhogen door de aanleg van landschapselementen

en een goede inpassing en stoffering van de infrastructuur, rekening houdend met
bestaande landschapspatronen.
Welke criteria bepalen nu of een landschap kwalitatief hoogwaardig is?
Volgens de Nota Landschap moet een kwalitatief goed landschap voldoen aan drie
maatschappelijke eisen:
- het moet esthetisch waardevol zijn,
- het moet in ecologisch opzicht goed kunnen functioneren,
- het moet een goede economisch-functionele basis vormen.
Wat deze eisen precies inhouden, wordt verwoord in andere beleidsnota's, zoals de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (-extra), het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer, het Natuurbeleidsplan, het Structuurschema Openluchtrecreatie, de Nota
Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur, de Derde Nota Waterhuishouding, het
Milieubeleidsplan en de Structuurnota Landbouw. In de landschapsbouw moeten al
de wensen en ontwikkelingen uit deze nota's die het landschap beïnvloeden, in
onderlinge samenhang worden gebracht, waarbij er wordt ingespeeld op de
karakteristieken en mogelijkheden van de landschapsstructuur.

Mengteeltproef met populier,
suikerbiet en mais.

Bij DLO wordt onderzoek gedaan om enerzijds te bekijken in hoeverre bepaalde
landschappen aan de genoemde criteria voldoen en anderzijds om te achterhalen
wat er voor nodig isom het landschap te behouden, te herstellen of in een bepaalde
richting te ontwikkelen.
De criteria voor de esthetische kwaliteit van het landschap zijn identiteit, oriëntatiemogelijkheden en schoonheid.
De identiteit van het landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de
daaruit voortvloeiende specifieke ordening van de landschapselementen. Daarom
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worden in het onderzoek interpretatie- en waarderingsmethoden ontwikkeld om de
cultuurhistorische en aardkundige waarden van het landschap te kunnen bepalen.
Bovendien wordt bekeken wat het effect isvan bepaalde ingrepen op de wetenschappelijke, educatieve of visuele waarde van deze gebieden. Zo wordt bijvoorbeeld
bekeken in hoeverre de historisch-geografische kenmerken van een bepaald gebied
kunnen worden meegenomen in de landschapsbouw bij landinrichtingsprojecten.
De kwaliteit van het landschap wordt ook bepaald door de mate waarin mensen
zich kunnen oriënteren aan de hand van richtingen, randen, opvallende punten e.d.
Om de plaats en het effect van deze kenmerken op de oriëntatie van mensen te
kunnen bepalen worden ontwerpinstrumenten ontwikkeld voor en door landschapsarchitecten en -planners.
De schoonheid van het landschap iseen sterk cultuur- en -doelgroep- of zelfs
persoonsgebonden kwaliteitscriterium. Daarom wordt gedragswetenschappelijk
onderzoek verricht naar de beleving van het landschap. Zo wordt bijvoorbeeld
gekeken naar de beleving en het gebruik van bossen in Zuid-Holland.
De criteria voor de ecologische kwaliteit van het landschap zijn ecologische variatie,
samenhang en scheiding en duurzaamheid.
De variatie van het landschap wordt bepaald door de basisfactoren klimaat, hoogteligging, water en bodem. Afhankelijk daarvan kunnen bepaalde ecosysteemtypen
zich ontwikkelen in een gebied en kunnen bepaalde plante- en diersoorten in het
landschap voorkomen. De variatie in het landschap wordt bovendien mede bepaald
door het menselijk gebruik en beheer van de in het gebied aanwezige mogelijkheden.
In een kwalitatief hoogwaardig landschap bestaat een relatie tussen de variatie in
ecosystemen en de variatie die er in een landschapsstructuur aanwezig is. In het
beleid wordt er niet zondermeer naar gestreefd de variatie in ecosystemen te
maximaliseren. Het gaat veeleer om het identificeren en behouden of herstellen van
gebiedseigen karakteristieken. Om een goed evenwicht te vinden tussen de (mate
van) variatie in ecosystemen en de landschapsstructuur isveel kennis nodig over de
basisfactoren en de invloed van menselijk handelen daarop. Het onderzoek richt
zich daarom enerzijds op het inventariseren, evalueren en in kaart brengen van de
basisfactoren en ontwikkelt daarvoor het instrumentarium en de methodieken.
Actueel is momenteel het onderwerp verdroging. Anderzijds wordt gekeken naar de
effecten van het menselijk gebruik en beheer van deze factoren en van ecosystemen
op het landschap. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken in hoeverre landschappelijke
zonering kan leiden tot spreiding van de belasting van natuurgebieden door
recreatieve activiteiten.
Eentweede criterium voor de ecologische kwaliteit van het landschap isde ruimtelijke
samenhang en scheiding. Voor het functioneren van organismen en ecosystemen
moet het landschap een bepaalde samenhang hebben. Dieren hebben bijvoorbeeld
behoefte aan verschillende plaatsen, om te slapen, zich te voeden respectievelijk
zich voort te planten. Deze plaatsen, met de vereiste abiotische en biotische condities
en een bepaalde omvang, moeten niet alleen aanwezig zijn maar ook bereikbaar.
Ook voor de verbreiding en overleving van bepaalde soorten dieren en planten is
het belangrijk dat nieuwe geschikte vestigingsplaatsen bereikbaar zijn. Daarom
wordt er onderzoek verricht naar de eisen die soorten aan hun omgeving stellen
(met inbegrip van de omvang van en verbindingen tussen hun leefgebieden) om op
basis daarvan richtlijnen en normen te ontwikkelen voor de ruimtelijke structuur
van landschappen.
Tegenover de wenselijkheid om samenhang in een landschap aan te brengen, is het
soms ook nodig om bepaalde functies van elkaar te scheiden. In het algemeen kan
worden gestelddatdehoogdynamische functieszoals intensieve landbouw en stedelijk
gebied gescheiden moeten worden van de laagdynamische functies zoals natuur en
drinkwaterwinning. Er wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop hieraan het
beste invulling kan worden gegeven in de ruimtelijke planvorming en landinrichting.
Als derde criterium voor de ecologische kwaliteit van het landschap kan de duurzaamheid genoemd worden. In feite geldt dit criterium voor alle kwaliteitsaspecten

van het landschap. De ecologische kwaliteit staat echter het meest onder druk door
verrijking, vervuiling en verzuring van bodem, water en lucht, waardoor de diversiteit
en de overlevingskansen van ecosystemen afnemen. Dit kan enigszins een halt
toegeroepen worden door de hiervoor beschreven samenhang en scheiding in het
landschap aan te brengen en door een intensief beheer van kwetsbare gebieden. In
het Natuurbeleidsplan isdit uitgewerkt indezogenaamde Ecologische Hoofdstructuur.

6-, 9-SC; 10-LEI; 11-SC;
22-IBN; 23-, 115-SC; 196-IBN;
201-, 205-SC

Decriteria voor de economisch-functionele kwaliteitvan het landschap zijn flexibiliteit
en multifunctionaliteit.
Een landschap dat vanuit het economisch-functioneel oogpunt kwaliteit heeft moet
binnen een structuur die voor lange tijd isvastgelegd toch voldoende flexibiliteit
bieden voor onvoorziene veranderingen in het bodemgebruik. Dit kan bereikt
worden door functies die snelle veranderingen doormaken, zoals landbouw en
verstedelijking, te scheiden van functies die gebaat zijn bij een situatie die lange
tijd ongewijzigd blijft, zoals bos en natuur. Dit moet op een dusdanige manier
gebeuren, dat alle functies van het landelijk gebied op een duurzame wijze een
plaats kunnen krijgen. In het dichtbevolkte cultuurlandschap van Nederland is dit
geen gemakkelijk te realiseren kwaliteitscriterium. Daarom wordt in het onderzoek
gewerkt aan planningsinstrumenten, waarmee sturing gegeven kan worden aan de
ontwikkelingen in het landelijke gebied op een wijze die rekening houdt met de
gebiedsspecifieke samenhang tussen de verschillende vormen van grondgebruik en
de gevolgen daarvan voor de gebruikers van het gebied en de functies en waarden
in het gebied. Bovendien wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om
bepaalde functies met elkaar te combineren, bijvoorbeeld natuur en recreatie en
natuur en landbouw, onder andere door te bekijken in hoeverre boeren landschapselementen kunnen aanleggen en onderhouden.

2.2

Agrologistiek

Door veranderingen in de markt en door veranderde concurrentieverhoudingen die
zichtbaar worden in het GATT-overleg, hetverenigd Europa,voorstellen van MacSharry
en door de overgang naar meer duurzame produktiesystemen (zowel economisch
duurzaam als duurzaam met betrekking tot het milieu) bevindt de landbouw zich in
een overgangsfase van opbrengstgericht naar vraaggericht produceren. De invloed
van de consument op de produktieketen uit zich o.a. in het huidige aanbod van
'gezonde' produkten,zoalslight produkten enbiologisch-dynamisch geteelde groenten
en het aanbod van verschillende verpakkingseenheden a.g.v. veranderingen in
gezinssamenstelling. Bovendien bestaat behoefte aan betere produktinformatie,
onder andere over wijze van produceren en toevoegingen.
Criteria waar produkten en het produktie-c.q.distributieproces aandienente voldoen
onder de huidige regelgeving en concurrentiedruk zijn ondermeer kwaliteit, milieuvriendelijkheid, economisch rendement, betrouwbaarheid en flexibiliteit.
Voorwaarde om dat te realiseren is de produktie en distributie zodanig te beheersen
dat de produktie(stroom) in elke fase - primaire produktie, verwerking, opslag,
overslag en transport - adequaat wordt gestuurd.
Agrologistiek is de term voor de integratie van disciplines (wiskunde, marktkunde,
bedrijfskunde, bewaar-, proces-, verpakkings- en informatietechnologie) die zich met
de beantwoording van bovenstaande vragen bezig houdt. Agrologistiek omvat de
organisatie, planning, beheersing en besturing van de verwervings-, transport-,
opslag-, verwerkings- en verpakkingsactiviteiten vanaf de eerste winning van grondstoffen (van agrarische herkomst) tot en met het leverenvan (verpakte) eindprodukten
aan de afnemer.
Agrologistiek als afzonderlijke discipline naast logistiek wordt gerechtvaardigd door
despecifieke eigenschappen vanzowel het agrarische produktieproces alshet produkt.
Met name de bederfelijkheid van agrarische produkten, maar ook bijvoorbeeld
seizoensgevoeligheid spelen daarbij een belangrijke rol.
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Als 'basisdenkmodel' in de agrologistiek wordt tegenwoordig wel de componentendriehoek gehanteerd. In dit model worden infrastructuur en processen door middel
van informatie (tweezijdig gericht) bestuurd. Een dergelijk systeem staat onder druk
van markt, technologische ontwikkelingen en de 'beperkingen' opgelegd door het
(doorgaans bederfelijke) produkt. Dit model kan op verschillende abstractieniveaus
beschouwd worden, variërend van de gestuurde koelcel tot en met het complete
agribusiness-complex.
Het doel van (agro)logistiek is het leveren van het gevraagde produkt met de
gewenste kwaliteit, in de gewenste kwantiteit, op het juiste moment en de juiste
plaats tegen minimale kosten. Erwordt ook wel gesproken van 'logistieke service'.
Prestatie-indicatoren (doelvariabelen) zijn ondermeer kosten, doorlooptijden,
voorraadhoogte, levertijd, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit. Logistiek tracht deze
aspecten zodanig te beheersen dat een optimale inzet mogelijk isvan mensen,
machines, ruimte, materialen en tijd.

Het doel van agrologistiek is
het leverenvan het gevraagde
produkt met de gewenste
kwaliteit, in de gewenste
kwantiteit, op het juiste
moment en de juiste plaats
tegen minimale kosten. De
bederfelijkheid en de
seizoensgevoeligheid van de
agrarische produkten spelen
een belangrijke rol in het
agrologistieke proces.

Inhet nuvolgende wordt ingegaan op het onderzoek van DLO,waarbij de verschillende
componenten van het agrologistieke denkmodel duidelijk naar voren zullen komen.
Zoals hierboven vermeld isde bederfelijkheid van agrarische produkten een specifiek
aspect dat veel aandacht krijgt bij agrologistiek. Kwaliteit kan worden beschreven
als 'de produkteigenschappen zoals die door de afnemer worden gewaardeerd'.
Kwaliteit bij voedingsmiddelen omvat aspecten als:
- gewenste eigenschappen (sensorische eigenschappen (geur, kleur, smaak) en
voedingswaarde (vitaminen, mineralen, energie);
- afwezigheid ongewenste eigenschappen (pathogène micro-organismen, residuen
van diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen);
- gebruikswaarde (bewaarbaarheid, sortering, verpakking);
- milieu en energie (wijze van produceren).
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198-IMAG

Veel van het DLO-onderzoek naar verbetering van de logistiek hangt samen met
bovengenoemde kwaliteitsaspecten. Een voorbeeld van agrologistiek onderzoek in
de primaire produktiefase is onderzoek naar beperking van kwaliteitsverlies bij
aardappelen tijdens de teelt, oogst en bewaring op de boerderij als gevolg van
mechanische beschadigingen.

Kwaliteit kan worden
beschreven als de produkteigenschappen die door
de afnemer worden
gewaardeerd.

Daarnaast verricht DLO veel onderzoek ten behoeve van kwaliteitsbehoud en
-verbetering door middel van veredelings- en teeltonderzoek. Echter omdat dit
onderzoek niet plaatsvindt ten behoeve van de verbetering van logistieke functies,
wordt dit onderzoek hier niet verder behandeld.

55-LEI; 60-ATO;
104-, 105-IMAG; 141-COVP

Voor logistieke beheersing is het belangrijk de beschikking te hebben over betrouwbare en volledige informatie(systemen). Voor agrologistiek betekent dit het gebruik
van simulatiemodellen die de kwaliteit van het produkt per schakel onder variërende
omgevingsomstandigheden kunnen beschrijven. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
vanoptimaliseringsmodellen en beslissingsondersteunende modellen zoals Management
Informatie Systemen (MIS). DLO houdt zich bezig met onderzoek naar de vitale
componenten zoals algorithmen, architectuur en de ontwikkeling, verbetering en
implementatie van deze systemen. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan systemen
voor het bepalen van het optimale moment van aflevering van mestvarkens, de
optimale aanhoudingsduur van leghennen en het modelleren van processen met
betrekking tot droging en stikstofverlies van mest. Er worden Decision Support
Systems ontwikkeld voor ondermeer de inrichting en besturing van agribusinesscomplexen, de tactische planning in de groenteverwerkende industrie en de
bewaarplanning van hardfruit in relatie tot de economische mogelijkheden en
beperkingen van deze produktie- en verwerkingsketens.
Voorbeelden van logistiek onderzoek ten behoeve van de verwerkingsfase zijn de
verbetering van de verwerking van groente en fruit door middel van de ontwikkeling
van nieuwe processen, het modelleren van processen en het optimaliseren van
processen wat betreft energie- en watergebruik. Voor het produktie- en verpakkingsproces in slachterijen wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van objectieve
beoordelingsmethoden van karkassen en selectie van produkten en onderzoek naar
mogelijkheden tot procesbeheersing met betrekking tot de kwaliteit vanvleesprodukten.
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58-, 60-, 61-, 62-ATO;
77-COVP

Hierbij wordt o.a. gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van video-imaging.
Detransport- en opslagfase krijgt ondermeer aandacht bij de ontwikkeling van
milieuvriendelijke en energiezuinige bewaar- en transportcontainers en verpakkingssystemen, waarin de kwaliteit van verse zowel als verwerkte produkten behouden
wordt. Door middel van computerbeeldanalysetechnieken kunnen de fysiologische
processen in de tijd gevolgd worden, waardoor het proces van kwaliteitsverandering
kwantificeerbaar wordt. Deze nieuwe bewaarsystemen worden ontwikkeld voor
zowel voedselgewassen als sierteeltprodukten.

179-t.m. 182-RIKILT

Voor de ontwikkeling van een optimaal bewaar- en transportsysteem is kennis nodig
omtrent het verloop van de produktkwaliteit door de produktiekolom in de tijd en
als gevolg van bepaalde behandelingen en omgevingsomstandigheden. Daarom
wordt gewerkt aan het ontwikkelen van parameters voor het meten van produktkwaliteit met daaraan gekoppeld deontwikkeling vantoets- en kwaliteitvoorspellingsmethoden. Onderzoek dat zich hier speciaal op richt is bijvoorbeeld onderzoek naar
de toxische eigenschappen van agrarische hulpstoffen (gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen en diergeneesmiddelen), natuurlijke toxinen en milieucontaminanten
(o.a. dioxines, PCB's), onderzoek naar het gedrag van deze stoffen in voedselketens
en het milieu en onderzoek naar de sensorische kwaliteitsaspecten als smaak, geur
en kleur.

55-LEI

Consumentenwensen sturen de logistieke systemen. Daarom vindt bij DLOtevens onderzoek plaats naar marktontwikkelingen, concurrentie-analyse en sectorperspectieven
in zowel nationaal als internationaal perspectief.

60-ATO

Vroeger (tot een aantal jaren geleden) werd alleen binnen de bedrijven afzonderlijk
naar optimalisatie van het produktieproces gestreefd (optimalisatie per schakel in de
keten) en vonden er slechts eindcontroles plaats.
De laatste jaren groeit het besef dat optimalisatie per schakel niet per definitie
hoeft te betekenen dat hierdoor ook een optimalisatie van de gehele keten wordt
bereikt en gaat men over tot 'integraal-ketendenken': integrale ketenbewaking en
-besturing, integrale logistiek. Daarmee wordt overgegaan naar een mogelijkheid
om de kwaliteit in elke fase van het produktieproces te bewaken, te beheersen en
te corrigeren.
De laatste tijd zijn er echter ook geluiden te horen dat deze ketenbenadering te
eng is, omdat rechtlijnige ketens feitelijk niet veel voorkomen in de agribusiness.
Ketens maken eigenlijk onderdeel uit van netwerken en ondermeer vanwege deze
reden spreekt men lievervan 'agribusinesscomplexen'. Hetgebruik van ketencomplexen
als invalshoek wordt gebruikt in het DLO-onderzoek naar de besturingsvraagstukken
van organisaties.

58-ATO;77-COVP;

2.3

Modellen voor beleid

Een aanzienlijk deel van het onderzoek binnen DLO is gericht op de beantwoording
van probleemstellingen van het beleid. Het DLO-onderzoek levert kennis over
technische, biologische en economische eigenschappen en mogelijkheden van
dieren, planten, technieken, bedrijven en (eco-)systemen en kennis hoe bepaalde
processen in elkaar zitten. Om een aantal beleidsvraagstukken te kunnen oplossen
wordt deze kennis over eigenschappen van objecten (dieren, planten, technieken,
bedrijven, systemen, processen), relaties tussen objecten en relaties tussen objecten
en 'omgevingsvariabelen' in modellen beschreven. Deze modellen vormen daarmee
ook een stuk output van het DLO-onderzoek.
Het DLO-onderzoek dat gericht isop de verbetering of ontwikkeling van modellen
die bedoeld zijn om gebruikt te worden in het beleid wordt in deze paragraaf
beschreven. Gebruik van modellen in het beleid betreft de ondersteuning van de
beleidsontwikkeling, -uitvoering of -evaluatie.
Bij beleidsontwikkeling gaat het vaak om regelgeving die ontworpen wordt op basis
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van de kennis uit deze modellen; bij beleidsevaluatie gaat het erom de effecten van
maatregelen op de realisatie van beleidsdoelstellingen na te kunnen gaan.
Het beleid waar op gedoeld wordt heeft direct betrekking op een aantal van de
taken en verantwoordelijkheden van de overheid: bevordering en instandhouding
van de algemene milieukwaliteit, de zorg voor volksgezondheid en dierziektenbestrijding, de zorg voor economische bedrijvigheid, ruimtelijke ordening en
sociaal-maatschappelijke taken.
Uit de hierboven genoemde taken enverantwoordelijkheden iseenaantal trefwoorden
af te leiden aan de hand waarvan het DLO-onderzoek t.a.v. 'modellen voor beleid'
beschreven kan worden. Dit zijn: 'algemene milieukwaliteit', 'voedselveiligheid',
'veiligheid en welzijn van werknemers in de agrarische sector', 'ruimtelijke ordening'
en 'landbouw als economische activiteit'. Volgens deze indeling wordt in het onderstaande het DLO-onderzoek beschreven.

Veiligheid en welzijn van
werknemers in de agrarische
sector is onderwerp van
DLO-onderzoek.

Algemene milieukwaliteit
DLO-onderzoek dat modellen oplevert die bijdragen aan de beleidsontwikkeling,
-uitvoering en -evaluatie op het vlak van de algemene milieukwaliteit is nauw
gerelateerd aan de thema's zoals die genoemd staan in het Nationale Milieubeleidsplan. Met name de thema's vermesting, verzuring, verspreiding, verdroging en
verandering van klimaat zijn in het DLO-onderzoek van belang.
Vermesting
Het NMP-thema vermesting heeft betrekking op het voorkomen en terugdringen
van de ophoping van nutriënten in bodem en grondwater, met name van stikstof en
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178-CABO; 187-IB; 207-SC/LEI

fosfor. Modellen die door DLO ontwikkeld worden richten zich op de beschrijving
van nutriëntenbalansen en verloop van nutriëntenstromen in ruimte en tijd op
perceelsniveau in bedrijfssystemen en op regionaal niveau. Dit in afhankelijkheid
van het teeltsysteem en de grondsoort.
Met behulp van deze modellen kan worden voorspeld wat de omvang en de snelheid
van de emissie en opname van verschillende nutriënten zal zijn in afhankelijkheid
vanteeltsysteem,grondsoort endiverse andere omgevingsfactoren op de verschillende
niveaus. Voorafgaande aan de ontwikkeling van deze modellen wordt onderzoek
verricht naar deafzonderlijke processen (mineralisatie-, immobilisatie-en denitrificatieprocessen van stikstof, het transport van organisch fosfor in de bodem na toediening
van dierlijke mest en de oplosbaarheid van fosfor in de bodem).
Verder vindt modelontwikkeling plaats om inzicht te geven in langere termijneffecten van uiteenlopende bemestingsmaatregelen op regionaal niveau op de
emissiereductie van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.

4-SC/IB

Tenslotte vindt modelonderzoek plaats met betrekking tot beleidsondersteunende
evaluaties van de regelgeving op het gebied van bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering.

150-1MAG

Verzuring
Het NBP-themaverzuring betreft het beperken van de emissievan verzurende stoffen,
onder andere NOx, S0 2 , NH3 enVOS.
Voor de agrarische sector isvooral de reductie van de emissie van NH3 belangrijk.
Naast meer technisch onderzoek worden modellen ontwikkeld waarmee de
ammoniakemissie vanuit gebouwen op basis van dier-, stal- en klimaatgegevens en
de methode van mestbehandeling voorspeld kan worden en modellen waarmee de
mesthoeveelheid en samenstelling op bedrijfsniveau geschat kan worden.

4-SC/IB; 114-SC; 146-, 151-IB;

Verspreiding
Het beleidsthema verspreiding heeft o.a. betrekking op het voorkomen van de
verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen in de bodem en
grondwater.
Daarvoor vindt onder andere een saneringsbeleid plaats en worden nieuw toe te
laten middelen getoetst op residu-toxische en ecotoxicologische aspecten.
Om aan dit beleid uitvoering te kunnen geven is kennis nodig over de processen die
een rol spelen bij de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en over residutoxische en ecotoxicologische aspecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Modellen worden ontwikkeld
die de transportstromen van
stoffen tussen verschillende
compartimenten (bodem,
water) beschrijven. Zo wordt
onderzoek gedaan naar de
verspreiding van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
in uiterwaarden.
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121-iBN

DLO-onderzoek richt zich onder andere op de verbetering en toetsing van een
rekenmodel voor de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen uit de bodem
naar het bovenste grondwater. Deverbeteringen hebben vooral betrekking op het
in het model brengen van mogelijke complicaties die kunnen optreden bij adsorptie,
transport en omzetting in de bodem. Ook wordt gekeken naar de gevoeligheid van
de berekende uitspoeling voor bodem- en klimaatsfactoren in verband met mogelijke
differentiaties in het beleid. Door bestudering van adsorptie, transport en omzetting
van gewasbeschermingsmiddelresiduen in de grondwaterzone, kunnen de gevolgen
van uitspoeling voor de concentraties in het dieper opgepompte grondwater (drinkwatervoorziening) geschat worden.
Ander modelmatig onderzoek betreft de beschrijving van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar waterlopen. Tenslotte wordt de invloed van gewasbeschermingsmiddelen op het functioneren van afzonderlijke waterorganismen en
op de samenstelling en het functioneren van levensgemeenschappen bestudeerd.
Naast een mogelijke inzet van deze modellen in de toelatingsprocedure voor
gewasbeschermingsmiddelen worden deze modellen en de achterliggende kennis
gebruikt voor de ontwikkeling van modellen die meer zijn toegesneden op een
natuurgerichte normstelling van stoffen. Om inzicht te krijgen in de levenskansen
van voor het natuurbehoud prioritaire soorten worden modellen ontwikkeld die de
transportstromen van stoffen tussen verschillende compartimenten (bodem, water)
beschrijven om uitspraken te kunnen doen over verspreiding van deze stoffen. Een
ecotoxicologische benadering resulterend in een rekenmodel zal inzicht moeten
geven in de mate waarin deze kansen inderdaad bedreigd worden en in hoeverre
terugdringing van de verontreinigingen succes zal opleveren. Deze studies richten
zich met name op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in uiterwaarden.

6-,7-sc; 120-iBN;
153-,201-se

Verdroging
Het beleidsthema verdroging richt zich op het voorkomen van de verdroging van
natuurgebieden. Gestreefd wordt naar het terugdringen van het onttrekken van
water aan deze gebieden tot een niveau dat in overeenstemming is met de draagkracht van de bronnen van grond- en oppervlaktewater. Een verkennende studie
heeft aangetoond dat kennis ontbreekt om de effecten van maatregelen op lokaal
en regionaal niveau te kunnen kwantificeren. Om het anti-verdrogingsbeleid te
kunnen evalueren wordt een aantal modellen ontwikkeld waarin met name de
effecten van anti-verdrogingsmaatregelen (ingreep-effectrelaties) op lokaal en
regionaal niveau zichtbaar worden gemaakt. Deze modellen hebben enerzijds
betrekking op de effecten van ingrepen op veranderingen in de natuurlijke vegetatie
(soorten, ecosystemen, en standplaatsfactoren) en anderzijds op de effecten van
ingrepen in verband met belangenafweging en eventuele schaderegelingen (zowel
vernatting als verdroging).

5-,147-sc

50-,122-CABO

197-iBN

Verandering klimaat
Stabiliteit en produktiviteit van landbouw en natuurlijke ecosystemen hebben een
directe relatie met de mondiale verandering van het klimaat, als gevolg van het
broeikaseffect (stijging van C0 2 en andere sporengassen). DLO-onderzoek richt zich
op de kringloop van koolstof in landbouw- en natuurgebieden, gevolgen van klimaatsveranderingen (C0 2 , temperatuur en neerslag) voor de produktiviteit en stabiliteit
van de ecosystemen en terugkoppelingen als gevolg van veranderd landgebruik. De
kennis die dit onderzoek oplevert wordt grotendeels in modellen beschreven. Een
voorbeeld betreft onderzoek dat tot doel heeft gewasgroeimodellen die het gedrag
van een gewas en van het water en de nutriënten in de bodem gedurende een
groeiseizoen op eenveld beschrijven opte schalen om daarmee effecten van klimaatsveranderingen te simuleren.
Tenslotte wordt er binnen DLO onderzoek verricht dat tot doel heeft modellen te
ontwikkelen waarmee effecten op de Nederlandse natuur kunnen worden bestudeerd
van processen als klimaatswijziging, verzuring, vermesting, verdroging, verspreiding,
versnippering, habitatverlies,verstoring enverwaarlozing eneffecten van maatregelen
ter voorkoming daarvan.
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64-CDi,179-,180-RiKiLT

101-iMAG

8-,9-,11-, 115-sc

Voedselveiligheid
Uit volksgezondheidsoverwegingen oefent de overheid toezicht uit op de veiligheid
van landbouwprodukten. Met name de Landbouwkwaliteitswet, de Warenwet en de
Vleeskeuringswet dienen daartoe als basis. Ter handhaving en controle van de in
deze wetten omschreven kwaliteit van landbouwprodukten voor voedingsdoeleinden
wordt een restrictief toelatingsbeleid voor agrarische hulpstoffen en technieken
gevoerd (preventief) en vindt normstelling voor de maximaal in voedingsmiddelen
aan te treffen hoeveelheid van een stof plaats. Stoffen in het voedsel die een
bedreiging kunnen vormen voor de mens kunnen langs vele wegen daarin terechtkomen. Naast het doelbewust toepassen van agrarische hulpstoffen (o.a. gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en diergeneesmiddelen) vormt de introductie
van (vreemde) stoffen in het milieu een mogelijke bron van besmetting (o.a. dioxines,
PCB's) of kunnen er van nature voorkomende stoffen al dan niet indirect in het
voedsel terechtkomen (mycotoxinen, fycotoxinen en fytotoxinen). Een ernstige bron
van voedselcontaminatie kan optreden bij de verwerking of bereiding van voedingsmiddelen, waardoor ongewenste stoffen of micro-organismen, bijvoorbeeld
Salmonella, Campylobacter of Listeria, in de voeding belanden. Om calamiteiten op
kortere of langere termijn te voorkomen is het zaak om mogelijke problemen tijdig
te onderkennen. Dit kan gebeuren door het tijdig signaleren van mogelijke risico's,
waarna door gerichte metingen een beter beeld kan worden verkregen van de aard
en omvang van het probleem. Dit vereist kennis over het gedrag en de eigenschappen
van deze stoffen en de aanwezigheid van meetmethoden om de aanwezigheid van
ongewenste stoffen tijdig te kunnen vaststellen. Het DLO-onderzoek levert o.a. een
modelmatige beschrijving van de mobiliteit van diverse stoffen door de diverse
schakelsvandeproduktieketens. Op basisvante ontwikkelen risico-evaluatiemodellen,
kunnen potentiële bedreigingen van de voedselketen worden geïdentificeerd en
geëvalueerd.
Veiligheid en welzijn van werknemers in de agrarische sector
Veiligheid en welzijn in de agrarische sector hebben met name betrekking op de
werktijd en de arbeidsomstandigheden van de ondernemer en werknemers in de
agrarische sector. De afgelopen jaren hebben grote veranderingen met betrekking
tot produktietechnieken en -processen, mechanisatie en automatisering plaatsgevonden. Gezondheidsstatistieken wijzen uit dat deze ontwikkeling gepaard gaat
met in ongunstige zin veranderende arbeidsomstandigheden. Gevolg is dat de
agrarische sector kampt met een toenemend percentage arbeidsongeschikten.
Overheidsbeleid ten aanzien van de preventie hiervan heeft hoge prioriteit. Aandacht
verdienen met name biologische omgevingscomponenten,fysieke belasting, veiligheid
en toxische stoffen. Een deel van het DLO-onderzoek in deze heeft betrekking op
de ontwikkeling entoetsing van modellen voor evaluatie van arbeidsomstandigheden
en de formulering van interventies. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een
model voor het voorspellen van rugschade door mechanische en fysiologische
factoren en het opzetten van een model dat de kwaliteitscontrole van de agrarische
eindproduktie beschrijft in relatie tot de perceptief-mentale belasting van de
sélecteur en hierbij relevante omgevingsinvloeden.
Ruimtelijke ordening
Het landelijk gebied ishet draagvlak voorvelefunctieszoalswonen,werken,recreëren,
landbouwactiviteiten, natuur, enzovoort. Bij de indeling van het landelijk gebied,
de ruimtelijke ordening, moet met al deze functies rekening worden gehouden.
Belangrijk is om de juiste functie op de juiste plaats te krijgen, waar mogelijk
functies te combineren, te voorkomen dat de functies die verschillende gebieden
krijgen toegewezen elkaar verstoren en ervoor te zorgen dat de functie van een
gebied aansluit bij de capaciteit en kwaliteit van dat gebied (zie ook paragraaf 2.1
en 2.5.11). Ten behoeve van de ruimtelijke ordening worden diverse modellen
ontwikkeld die de kennis beschrijven met betrekking tot relaties tussen de diverse
functies en de inrichtingsfactoren, alsmede de wisselwerking tussen functies. Ander
onderzoek levert modellen die betrekking hebben op de ruimtelijke structuur van
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22-, 24-IBN
23-SC

120-IBN; 178-CABO

landschappen die nodig isvoor de overlevingskans van soorten. Dit betreft zowel
planten (o.a. bosplanten) als dieren (o.a. Noordse woelmuis, amfibieën, vlinders,
sprinkhanen en moerasvogels). Ook levert onderzoek modellen die het effect van
ingrepen in het landelijk gebied beschrijven ten aanzien van in het landschap
aanwezige aardkundige en historisch-geografische waarden. Ten behoeve van de
planvorming van de functie natuur in het landelijk gebied worden modellen
ontwikkeld die specifiek de eisen beschrijven die natuurgebieden stellen ten
aanzien van de belasting met nutriënten, chemicaliën, zware metalen en dergelijke
onder afhankelijkheid van bodemtype en hydrologische situatie.

Om de dichtheid van
sprinkhanen in een
heideschraal grasland te
bepalen wordt deze
vangtent gebruikt.

166-CDI

86-, 87-,89-, 129-,203-LEI

68-CDI

Landbouw als economische activiteit
De economische perspectieven voor de ontwikkeling van de agrarische produktie in
de jaren negentig verschillen per sector en per produkt. De perspectieven voor de
verschillende sectoren worden enerzijds bepaald door de afzetmogelijkheden van
devoortgebrachte produkten en anderzijds door de kostenstructuur van de betrokken
sector. Voor de agrarische sector als geheel heeft de overheid tot taak te zorgen dat
deze alseconomische activiteit in een (internationale) markteconomie uit het oogpunt
van kosten concurrerend kan zijn. Hieraan wordt met name vorm gegeven door het
scheppen van randvoorwaarden (b.v. infrastructuur) en het nemen van stimulerende
maatregelen (bijvoorbeeld met betrekking tot assortimentsverbreding, produktvernieuwing, afzetpromotie en kwaliteitsbewaking). In de veehouderij baart het
regelmatig uitbreken van exotische dierziekten in toenemende mate zorgen voor de
Nederlandse varkens- en pluimveehouder. In EG-verband worden in toenemende
mate op dit vlak afspraken gemaakt.
Tervoorbereiding van sectorbeleid en algemeen beleid op nationaal en internationaal
niveau en de evaluatie van het toegepaste beleidsinstrumentarium worden modellen
ontwikkeld die inzicht geven indeeffecten vanveranderingen in omgevingsvariabelen
als gevolg van exogene ontwikkelingen of beleidsmaatregelen op beslissingen in
bedrijfsverband (bedrijfsvoering, -ontwikkeling en -structuur) alsmede
veranderingen in de structuur van een bedrijfstak.
Op het vlak van de verspreiding van virale dierziekten is epidemiologisch onderzoek
gestart naar de verspreiding van de Ziekte van Aujeszky, een ziekte die vanuit
economisch en handelspolitiek oogpunt bezien van grote betekenis isvoor de
Nederlandse varkenshouderij. Erwordt naar gestreefd de transmissie van het virus
onder varkens te kwantificeren en modelmatig te berekenen wat de invloed is van
verschillende strategieën, zoals vaccinatie en het verwijderen van besmette dieren
op de verspreiding van het virus.

20

2.4

Energiebesparing

Uit overwegingen van milieubescherming (met name C02-emissie), het zuinig
omspringen met grondstoffen, voorkomen van verspilling, voorzieningszekerheid en
kostenreductie wordt gestreefd naar een forse vermindering van het energieverbruik
per eenheid produkt. Dit streven isweergegeven in het Nationaal Milieubeleidsplan,
de Structuurnota Landbouw en de Nota Energiebesparing.
Vermindering van het gebruik van fossiele energie kan nagestreefd worden langs
twee lijnen. De ontwikkeling van alternatieven voor de inzet van fossiele energiebronnen is de eerste lijn, het verminderen van het verbruik van bestaande fossiele
energiebronnen isde tweede lijn. De ontwikkeling van alternatieven voor de inzet
van fossiele energiebronnen kan betrekking hebben op de inzet van plantaardige
grondstoffen als vervangers voor (petro)chemische grondstoffen en op de inzet van
(bio-)brandstoffen voor transport, warmte- en elektriciteitsopwekking.
Het verminderen van het verbruik van bestaande fossiele energiebronnen kan, wat
deagrarische sector aangaat, onderverdeeld worden ineenaantal 'aangrijpingspunten'
waarvan voor het DLO-onderzoek vooral van belang zijn: verhogen van de energieefficiency, verlagen van het direct energieverbruik, verlagen van het indirect
energieverbruik en het stimuleren van hergebruik en de energiezuinige verwerking
van afvalstoffen.
In het onderstaande wordt het DLO-onderzoek volgens deze lijnen en aangrijpingspunten verder uitgewerkt.

Volledig afbreekbare
plantaardige plastics uit
koolhydraten. Verwacht
wordt dat deze bioplastics
binnen enige jaren op de
markt zijn, tegen prijzen die
kunnen concurreren met die
van synthetische plastics.
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Ontwikkelen vanalternatieven voorde inzet vanfossiele energiebronnen
De agrarische sector kan op deelterreinen een alternatief bieden voor de inzet van
fossiele energiebronnen. Het landbouwkundig onderzoek draagt bij door het
verrichten van onderzoek naar de inzet van plantaardige grondstoffen als vervangers
voor (petro)chemische grondstoffen en onderzoek naar de mogelijkheden van (bio-)
brandstoffen voor transport en warmte-opwekking.

31-CPRO
32-CABO
198-IMAG
55-LEI

56-, 57-ATO

Gebiedenwaar produkten uitdeagrarische sectoreenaantrekkelijk alternatief kunnen
bieden voor (petro-)chemische grondstoffen liggen op het vlak van fermentatiegrondstoffen, smeermiddelen op plantaardige basis, slow-release produkten,
afbreekbare polymeren, oppervlakte actieve stoffen in wasmiddelen en toepassingen
vanbepaalde zetmeelderivaten en bijzondere vetzuren (o.a.voorverven encosmetica).
Om deze toepassingen mogelijk te maken worden op diverse onderzoeksgebieden
inspanningen verricht. Zo wordt in het veredelingsonderzoek getracht de chemisch/
fysiologische achtergrond van de kwaliteitsbepalende stoffen te achterhalen en
wordt bestudeerd hoe gewenste eigenschappen genetisch kunnen worden versterkt.
Naast veredeling kunnen ook teeltmaatregelen bijdragen aan een verhoging van
het gehalte aan bepaalde inhoudsstoffen.
Ook vindt onderzoek plaats naar mechanisatie-aspecten in de teelt van de gewassen
die deze grondstoffen leveren en onderzoek naar markteconomische en technischeconomische aspecten.
Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan de verwerking van de plantaardige
grondstoffen. Belangrijk is dat de meegegeven kwaliteiten in deze fase niet
verloren gaan. Veel onderzoek wordt verricht aan het ontwikkelen van methoden
waarmee processen als ontsluiten en opschonen snel, goedkoop en effectief
uitgevoerd kunnen worden.

Veel aandacht wordt besteed
aan snelle, goedkope en
effectieve verwerkingsprocessen van plantaardige
grondstoffen.
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57-ATO

26-, 27-CPRO; 70-IVO;
148-CPRO

30-CABO

134-IMAG

105-, 106-IMAG;
141-, 152-COVP; 186-IVO

Agrarische grondstoffen en afvalprodukten van biologische oorsprong uit het
primaire bedrijf en de verwerkende industrie kunnen ook als (bio-)brandstof voor
transport, warmte- of electriciteitsopwekking ingezet worden. Zo vindt bijvoorbeeld
onderzoek plaats naar de mogelijkheden om uit plantaardig afval alcohol te winnen
die toegepast kan worden alstransportbrandstof en heeft in het verleden reeds
onderzoek plaatsgevonden naar biogas-produktie uit mest. Met name economische
redenen beperken tot nu toe veelal de toepassingsmogelijkheden.
Verhoging energie-efficiency
Verhoging van de energie-efficiency betekent voor de primaire produktie het streven
naar een verbetering van de wijze waarop de plant of het dier met de aangereikte
energie om kan gaan. DLO-onderzoek in deze is gericht op het verkrijgen van
energie-efficiëntere rassen. Dit onderzoek betreft met name het opsporen van
genetische parameters en het ontwikkelen en toepasbaar maken van methoden
voor isolatie en overdracht van gewenste genen wat betreft energie-efficiency.
Door de produktie-omgeving aan te passen, zodat factoren die nu limiterend zijn
voor een optimale produktie dat in de gewenste situatie niet meer zijn kan ook een
verhoging van de energie-efficiency behaald worden. Voor de plantaardige produktie
spitst het DLO-onderzoek zich vooral toe op de glastuinbouw. Een deel van het
DLO-onderzoek onder deze noemer heeft betrekking op de interactie tussen
kasklimaat (temperatuur, licht, C0 2 , enzovoort) en fysiologische processen in de
plant. Dit onderzoek dient uiteindelijk te leiden tot meer kennis over het optimale
micro-klimaat rondom de plant. Voorbeelden van dit onderzoek zijn onderzoek
naar de regulatie van groei en bloemontwikkeling van rozen met licht en onderzoek
naar morfogenese en stofverdeling van kasgewassen in relatie tot het kasklimaat.
Meer technisch onderzoek ten behoeve van glasteelten is gericht op het beter
beheersbaar maken van het kasklimaat. Voorbeelden zijn onderzoek naar de optimale
energiebenutting bij assimilatiebelichting en onderzoek naar verticale temperatuurgradiënten in kassen.
Ook ten behoeve van de dierlijke produktie wordt gewerkt aan verbetering van het
microklimaat rondom het dier (in relatie tot fysiologische processen in het dier). Het
welzijn van het dier in zijn omgeving, in relatie tot de door het dier geleverde
prestaties, speelt hierbij een in belang toenemende rol.
Verminderingdirecte energieverbruik
Door aanpassingen in de produktie-omgeving, die tot gevolg hebben dat er van de
toegevoerde energie meer ter beschikking van het produktieproces blijft, kan een
vermindering van het direct energieverbruik gerealiseerd worden. Andere mogelijkheden zijn de inzet van alternatieve energiebronnen (zie hiervoor), verhoging van
het rendement van omzettingsprocessen van de ene in de andere energievorm en
deopslagvanonbenutte energie,die op een later moment weer in het produktieproces
kan worden ingezet.

134-IMAG

198-1MAG

Lopend en voor 1993 gepland onderzoek ten behoeve van de plantaardige produktiesectoren isvooral gericht op de glastuinbouw. Zo vindt bijvoorbeeld onderzoek
plaats naar het optimaal gebruik van energieschermen, onderzoek naar de optimale
benutting van interne en externe warmtebronnen in kasverwarmingssystemen en
onderzoek naar energiebesparing en C02-reductie bij warmtevoorziening door
warmtekrachtkoppeling (WKK).
Onderzoek ten behoeve van de open teelten dat een vermindering in het energieverbruik zou kunnen opleveren betreft een gerichte en lokale behandeling van
gewassen in de vollegrond.
Ten behoeve van de dierlijke produktiesectoren (rundvee, varkens, pluimvee) wordt
bij de ontwikkeling van nieuwe huisvestingssystemen en verbetering van bestaande
huisvestingssystemen ook aandacht besteed aan vermindering van het directe
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150-1MAG

energieverbruik. Vooral het beter beheersbaar maken van het stalklimaat speelt
daarbij een belangrijke rol.
Ander onderzoek is gericht op vermindering van het direct energieverbruik bij
mestverwerking.

80-RIVO

Onderzoek ten behoeve van de visserijsector richt zich vooral op de kottervisserij.
Het onderzoek in 1993 is gericht op vermindering van het direct energieverbruik
vanvoortstuwingsinstallaties, verbetering van hetontwerp van kottersen optimalisering
van vistechnieken.

105-, 106-IMAG; 141-COVP;

Optimalisering van
vistechnieken isvan belang
voor het Nederlands
visserijbedrijfsleven.

Verminderingindirectenergieverbruik
Naast het directe energieverbruik (brandstof en elektriciteit), waarvan bij verhoging
van de energie-efficiency en vermindering van het direct energieverbruik sprake is,
vindt er in de plantaardige en dierlijke produktie ook indirect energieverbruik plaats.
Indirect energieverbruik heeft betrekking op de inzet van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en krachtvoer in het produktieproces. De produktie
en het transport van deze materialen/hulpstoffen kosten energie die, wanneer deze
hulpstoffen/materialen ingezet worden in het agrarisch produktieproces, daar
indirect aan toegerekend kan worden.
Door deproduktie-omgeving zodanig inte richten dat er minder materialen/hulpstoffen
nodig zijn (o.a. door recycling, hergebruik en betere toediening), door te zorgen
dat de plant c.q. het dier beter van de aangeboden hulpstoffen gebruik kan maken
(verhogen input-output ratio) en een betere afstemming van vraag en aanbod op
elkaar (verliezen minimaliseren, alleen hulpstoffen toedienen als dat echt nodig is)
kan een verlaging van het indirect energieverbruik plaatsvinden.
Veel onderzoek dat de DLO-instituten op dit terrein verrichten vindt vooral plaats
om te komen tot emissiebeperkingen naar het milieu. De milieudoelstelling staat als
het ware voorop; het onderzoek kan echter ook een (zijdelingse) bijdrage leveren
aan vermindering van het indirect energieverbruik.
Het onderzoek is in eerste instantie daarvoor echter niet opgezet. De inzet die DLO
op dit vlak pleegt, vanuit energiedoelstellingen bezien, dient dan ook sterk
gerelativeerd te worden.
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33-, 35-, 36-IPO; 37-CABO;
38-, 39-, 133-IPO; 184-CPRO

25-, 28-CPRO; 34-, 41-IPO;
43-IMAG; 131-,148-, 149-CPRO

30-CABO; 31-CPRO;
134-IMAG; 151-IB;
178-CABO; 187-, 188-IB

31-CPRO; 56-ATO; 70-IVO;
73-, 74-IWO; 124-CAB0;
150-IMAG; 186-IVO; 200-IWO

Ten behoeve van de plantaardige produktie isdit onderzoek vooral gericht op
vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
Vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen bij ziekte-,
plaag en onkruidbestrijding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Starten
met gezond zaai- of plantgoed is een eerste belangrijke conditie. Dit is slechts
mogelijk indien pathogenen in voortplantingsmateriaal kunnen worden aangetoond.
Vervolgens kunnen biologische en geïntegreerde bestrijdingsmethoden toegepast
worden.
Door de toediening van gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren en een
doelgericht pakket bedrijfshygiënische maatregelen te ontwikkelen kan ook een
vermindering van het gebruik van chemische middelen gerealiseerd worden. Ook
onderzoek naar en introductie van resistenties in gewassen is een manier om het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.
Om het meststoffengebruik te optimaliseren vindt onderzoek plaats naar de
mogelijkheden de bemesting te richten op een optimale benutting door de plant,
recirculatie van nutriënten in gesloten teeltsystemen en veredeling van gewassen
gericht op het verbeteren van de benutting van nutriënten en het verlagen van de
hoeveelheid benodigde meststoffen (met name stikstof).
Ten behoeve van de dierlijke produktie is het onderzoek gericht op verbetering van
de samenstelling en de benutting van het voer, beperking van het waterverbruik en
vermindering van de hoeveelheid mest.
Meer inzicht in het welzijn van landbouwhuisdieren kan leiden tot aanpassingen in
de bedrijfsvoering, die vervolgens kunnen leiden tot een betere gezondheidstoestand
en daarmee tot een vermindering van het gebruik van diergeneesmiddelen.

Onderzoek is onder andere
gericht op beperking van
het waterverbruik en
vermindering van de
hoeveelheid mest.
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104-, 105-, 106-, 198-IMAG;
202-IVO

33-, 35-IP0

Vergrotingvankennisvan ondernemers
Zowel voor de plantaardige als de dierlijke produktie iseen optimale informatievoorziening van belang bij een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Door het beschikbaar
maken van informatie in geïntegreerde vorm is het mogelijk om op verantwoorde
wijze beslissingen te nemen, waarbij tevens het energieverbruik is betrokken. Het
onderzoek is onder andere gericht op ontwikkeling van systemen ten behoeve van
de strategische, tactische en operationele planning en de ontwikkeling van sensoren.
Bij de systemen voor operationele planning behoren ook systemen waarin kennis op
deelterreinen is gevat; bijvoorbeeld op het terrein van de gewasbescherming.
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van expertsystemen ter ondersteuning
van de geïntegreerde bestrijding in de fruitteelt en de bestrijding van het aardappelcysteaaltje.
Hergebruik afvalstoffen en verbetering verwerking van afvalstoffen
Bevordering van het hergebruik van (afval)stoffen en een energiezuiniger verwerking
vanafvalstoffen zou bereikt kunnen worden door hetvergroten van de mogelijkheden
tot hergebruik van stoffen en optimalisering van de procesgang om afvalstoffen te
verwerken.

39-IPO; 56-, 57-, 62-ATO;
79-IMAG; 188-IB

Binnen dit onderzoeksterrein neemt met name het onderzoek naar het hergebruik
van afvalstoffen (valorisatie) een belangrijke plaats in. Dit betreft de valorisatie van
afvalstoffen uit de tuinbouw, uit de groente- en fruitverwerkende industrie, maar
ook valorisatie van mest uit de dierlijke sector.
Verder vindt onderzoek plaats naar zuiveringsprocessen (bijvoorbeeld de verwijdering
van zware metalen) en onderzoek naar de mogelijkheden van recycling van afvalstoffen (bijvoorbeeld onderzoek naar de landbouwkundige waarde van GFT-compost
en gebruik van mestkorrels voor de introductie van antagonisten).

Vakkenproef GFT-compost.
Met betonplaten
afgeschermde vakken
(onderzijde open) van
1 x 1x 1m worden gevuld
met verschillende grondsoorten ter bestudering van
de landbouwkundige waarde
van GFT-compost op semipraktijkschaal.

129-LEI

Overigenergie-onderzoek
Naast onderzoek dat gericht isop de primaire produktiesectoren, vindt ook energieonderzoek plaats dat beleidsondersteunend isten behoeve van de (semi-)overheid
en hetgeorganiseerd bedrijfsleven. Hetgaat hier bijvoorbeeld om technisch-economisch
onderzoek naar detoepassing vanwarmte-kracht installaties op glastuinbouwbedrijven,
een algemene monitoring van het energieverbruik in de glastuinbouw en modelmatig onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van de energievoorziening
van de glastuinbouw in de toekomst.
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Denken vanuit systemen
Inde uitwerking van het DLO-onderzoek naar de bovengenoemde aangrijpingspunten
is de samenhang tussen de aangrijpingspunten enigszins onderbelicht. Om tot een
duurzame vermindering van het energieverbruik te komen is het belangrijk vanuit
(produktie-)systemen te redeneren. De motivatie hiervoor vloeit voort uit de
volgende constateringen:
- er is sprake van een zekere uitwisselbaarheid tussen de verschillende aangrijpingspunten (bijvoorbeeld tussen direct en indirect energieverbruik: verlagen van de
temperatuur in een pluimveestal betekent een vergroting van de hoeveelheid
benodigd voer; vermindering van het waterverbruik bij varkens leidt tot een
drogere mest die met minder energie verwerkt kan worden),
- er issprakevantegenstellingen in doelstellingen op bedrijfsniveau (inde plantaardige
produktie bijvoorbeeld verhoging van de kwaliteit door de inzet van
assimilatiebelichting versus van het vermindering energieverbruik),
- het handelen in het ene deel van de produktieketen kan gevolgen hebben voor
het energieverbruik in een volgende schakel van de produktieketen, met andere
woorden er kan geschoven worden met effecten op energieverbruik van de ene
naar de andere schakel in de keten en
- oplossingen die gevonden worden om tegemoet te komen aan de realisatie van
één beleidsdoelstelling kunnen conflicterend zijn met één of meer andere na te
streven beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld centrale mestverwerking kan een
oplossing zijn voor het mest probleem, maar betekent tevens een toename van het
energieverbruik in de dierlijke produktie).

<^fj

De lichtkas is als proefaccommodatie opgezet in
het kader van onderzoek
naar verbetering van
kastuinbouwsystemen.

In 1993zal DLOdan ook aandacht besteden aan deontwikkeling van systeemmodellen
op nationaal ensector-niveau waarin verschillende vandeze relaties zichtbaar gemaakt
zullen worden. Daarmee wordt het mogelijk technische oplossingen vooraf te
toetsen op consequenties wat betreft energieverbruik.
Tevenskan daarmeetot eenbetere prioriteitsstelling worden gekomen voor toekomstig
energie-onderzoek.
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2.5

Korte beschrijving andere actuele thema's

In deze paragraaf wordt voor een groot aantal actuele thema's het onderzoek dat
DLO op deze thema's verricht zichtbaar gemaakt. Het zijn korte beschrijvingen die
op hoofdlijnen aangeven waar het DLO-onderzoek zich op richt en welke DLOprogramma's voor het betreffende thema in meer of mindere mate relevant zijn.
Het voornemen is deze thema's elk jaar op deze wijze in het DLO-Onderzoekplan op
te nemen om ook trends zichtbaar te kunnen maken.
Een groot deel van de beschreven thema's is al uitgebreid beschreven in voorgaande
DLO-Onderzoekplannen en is nu samengevat en aangepast aan de situatie die
voorzien wordt voor 1993. Aanvullend is op basis van het Beleidsplan Wetenschap
en Technologie een aantal nog niet eerder beschreven thema's opgenomen.
Tussen de diverse thema's bestaat duidelijk overlap. Er zijn diverse stukken onderzoek
die toe te rekenen zijn aan meer dan één thema. Zo behoort onderzoek dat gericht
isop het in kaart brengen van gedrag en risico's van gewasbeschermingsmiddelen in
bodem, grondwater en lucht zowel tot het thema 'Geïntegreerde plantaardige
produktie' als het thema 'Natuurontwikkeling en beheer'.

2.5.1

Agrificatie

Proefinstallaties voor de
verwerking van hennep tot
grondstof voor de
papierindustrie.

30-CABO; 31-CPRO; 39-IPO;
55-LEI; 56-, 57,-60-ATO;
198-IMAG

Agrificatie is de keten van activiteiten tussen de teelt van gewassen, de verwerking,
en het gebruik van de door deze gewassen voortgebrachte produkten voor met name
niet-voedseldoeleinden. Overschotten voor een aantal marktordeningsprodukten en
als gevolg daarvan dalende garantieprijzen zetten het inkomen van de akkerbouwer
onder druk. Om het inkomen van akkerbouwers op peil te houden en de belasting
van het milieu - vooral door grondontsmettingsmiddelen - te verminderen, wordt
alternatieve toepassing van landbouwprodukten als een optie gezien.
Het DLO-agrificatieonderzoek is gericht op een breed scala aan reeds geteelde en
een aantal nieuwe gewassen. Produkten die bij het agrificatieonderzoek aandacht
krijgen zijn vezels, koolhydraten, oliën, vetten en vetzuren, eiwitten, en secundaire
plantestoffen inclusief etherische oliën. Met extra financiële ondersteuning van de
Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Economische Zaken is een
aantal additionele onderzoeksprogramma's opgezet. Deze programma's houden zich
bezig met hennep als akkerbouwgewas en als grondstof voor de papierindustrie, de
verbetering van karwij als akkerbouwgewas en de introductie van nieuwe afzetmogelijkheden, en plantaardige technische oliën als nieuwe landbouwgrondstoffen
voor de industrie.
DLO neemt deel met projecten uit de in de marge aangegeven programma's.
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2.5.2

5-SC; 25-, 26-, 28-,31-CPRO;
33-, 34-, 35-, 36-IPO;
37-CABO; 38-, 39-, 41-IPO;
43-IMAG;48-CABO;
101-IMAG; 131-CPRO;
133-IPO; 134-IMAG; 147-SC;
148-, 149-CPRO, 198-IMAG

Gewasbescherming

Naar aanleiding van de negatieve effecten op natuur en milieu en in verband met
gezondheidsoverwegingen ten aanzien van de consument en andere betrokkenen,
wordt gestreefd naar het terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vooral het gebruik van grondontsmettingsmiddelen dient te
worden verminderd. Onderzoek op dit gebied richt zich op de overleving van
gewasbelagers in de bodem, de infectie van wortels, de weerbaarheid van de bodem
tegen aantastingen en op resistentie tegen of tolerantie voor bodempathogenen.
De ontwikkeling van resistent uitgangsmateriaal kan een bijdrage leveren bij het
beperken van ziekten en plagen.
Verder kan vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden
bewerkstelligd door te starten met schoon en/of resistent uitgangsmateriaal. Ook
biologische methoden voor de bestrijding van ziekten en plagen en geïntegreerde
bestrijding kunnen resulteren in een aanzienlijke reductie van de gebruikte hoeveelheden chemische middelen.
Onderzoek wordt uitgevoerd naar een veilig en verantwoord gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen en hetterugdringen van deemissievan gewasbeschermingsmiddelen buiten de toepassingssfeer door middel van verbeterde toepassingsmethoden en 'geïntegreerde' of 'gesloten' systemen.

2.5.3

Landbouwbiotechnologie

Bij het onderzoek naar biotechnologie gaat het in het bijzonder om nieuwe biotechnologieën - zoals gentransformatie en celhybridisatie - waarmee veredelings- en
fokkerijdoelstellingen sneller kunnen worden gerealiseerd.

Plantenveredelings- en
dierfokkerijkdoelstellingen
zijn versneld te realiseren
met behulp van biotechnologie.
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1-IB; 25 t.m. 27-CPRO;
32-CABO; 33-, 34-, 38-IPO;
56-, 57-, 61-ATO;63- t.m. 66-,
69-CDI; 70-IVO; 73-IWO;
131-CPRO; 133-IPO;
193-CDI/CPRO;202-IVO

Voor de plantaardige sector staat het ontwikkelen en toepasbaar maken van
moleculair biologisch, celbiologisch en ontwikkelingsbiologisch onderzoek centraal.
Nieuwe biotechnologieën kunnen voor deze sector bijdragen aan ondermeer
assortimentsverbreding en produktieverhoging en een verbeterde kwaliteit en houdbaarheid van gewassen. Op het terrein van de gewasbescherming wordt onderzoek
uitgevoerd naar de fysiologische aspecten van het functioneren van belagers in
interactie met het gewas.
Voor de dierlijke sector worden biotechnologische technieken ontwikkeld voor de
fokkerij, voortplanting, veevoeding, gezondheid, welzijn en kwaliteit. Zo kan onder
andere worden gedacht aan een verhoogde ziekteresistentie en vruchtbaarheid van
het vee, verbeterde diergeneesmiddelen en vergroting van de verteerbaarheid van
veevoeders. Ook kan biotechnologie zorg dragen voor een verbeterde verwerking
van landbouw- en agroindustriële afvallen, bijvoorbeeld bij compostering en
anaërobe afvalwaterzuivering.

2.5.4

1-IB;48-CABO; 73-, 74-IVVO;
79-IMAG: 114-SC; 124-CABO;
129-LEI; 151-IB; 178-CABO;
187-, 188-IB; 200-IVVO;
207-SC/LEI

Mest en ammoniak

De hoeveelheid dierlijke mest en de ammoniakemissie vormen momenteel grote
knelpunten in de dierlijke sector. Het DLO-onderzoek is nauw gerelateerd aan het
Raamplan Mest- en Ammoniakonderzoek. Bij het onderzoek staan een zestal
thema's centraal, namelijk milieu-effecten, veevoeding, mestbehandeling op de
boerderij, mestbenutting, mestverwerking en economische evaluatie en statistiek.
Onderzoek naar de milieu-effecten is in belangrijke mate gericht op de vermindering
van uit- en afspoeling van stikstof en fosfor. Dit onderzoek heeft zowel betrekking
op de experimentele vaststelling van effecten van individuele maatregelen, als op
de modelmatige benadering. Daarnaast krijgt het verminderen van de uitscheiding
van stikstof en fosfor via de mest de nodige aandacht. Door een betere afstemming
van de nutriëntenvoorziening van het dier op de nutriëntenbehoefte wordt getracht
dit te verwezenlijken.
De beperking van ammoniakemissie vanuit stallen en mestopslagen kan worden
gerealiseerd door middel vanonder anderesneldrogen,afdekken,spoelen of aanzuren
van de mest. Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar een verbeterde benutting van
nutriënten bij optimalere aanwending van mest (o.a. met ammoniakemissie-arme
technieken en rijenbemesting) op het gewas.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan deverwerking van mest en aan de economische
en logistieke aspecten van de mestproblematiek. Binnen het DLO-onderzoek wordt
het accent verschoven van de fosforproblematiek naar het stikstofvraagstuk.

2.5.5

Welzijn en gezondheid dieren

Het onderzoek op het vlak van de diergezondheid draagt bij aan de preventie en
bestrijding van dierziekten, met als voornaamste doel de instandhouding van een
gezonde dierpopulatie. Door degezondheid van dieren te bevorderen wordt eveneens
het welzijn van de dieren verbeterd. Daarnaast draagt het bij aan de volksgezondheid door kwaliteitsverbetering van het dierlijk produkt in de voedselketen van de
mens. Het onderzoek is ondermeer gericht op de ontwikkeling van verbeterde
en/of snellere diagnosemethoden, immunologische mechanismen van ziekteresistentie,
epidemiologische mechanismen vanziekteverspreiding binnen populaties, pathobiologie
van infectueuze en niet-infectueuze dierziekten, ontwikkeling van vaccins en
diagnostica, ziekteresistentie door middel van fokprogramma's, Specific Pathogen
Free (SPF) -technieken, en immunisatie met monoclonale antistoffen.
DLOvoert tevens een aantal ondersteunende taken uit op het gebied van de controle
van diergeneesmiddelen en hun residuen, en op het vlak van de produktie van
vaccins en diagnostica.
Het onderzoek naar het welzijn van landbouwhuisdieren is deels fundamenteel van
aard en voor een deel gericht op het verbeteren van het houderijsysteem. Het
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63-1.m. 66-, 68-, 69-CDI;
105-, 106-IMAG, 152-COVP;
166 t.m. 170-CDI; 186-IVO;
193-CDI/CPRO;202-IVO

fundamentele onderzoek isvooral ethologisch en fysiologisch van aard en gericht
op de mechanismen van stress en adaptatie. Houderijsystemen worden beoordeeld
op maatschappelijke aanvaardbaarheid ten aanzien van welzijn van het dier, milieu
en produktkwaliteit en op consequenties ten aanzien van de bedrijfsvoering, inclusief
produktie, gezondheid en gedrag. Het welzijnsonderzoek is in sterke mate multidisciplinair van aard.

De spottestreader maakt het
mogelijk om het aantal
cellen te tellen dat een
bepaalde stof uitscheidt en
zodoende quantitatieve
uitspraken op immunologisch
gebied te doen.

2.5.6

Geïntegreerde plantaardige produktie

Bij duurzame bedrijfssystemen is het van belang dat gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen op een zodanig niveau worden ingezet dat het milieu minimaal wordt
belast, waarbij gelijktijdig dient te worden voldaan aan eisen van economische
rentabiliteit en veiligheid.
Voor de plantaardige sector wordt het onderzoek toegespitst op geïntegreerde
bedrijfssystemen, waarbij ondermeer alternatieve methoden voor gewasbescherming
en onkruidbestrijding worden beproefd en op 'gesloten bedrijfssystemen', waarbij
ongecontroleerde emissies worden vermeden. Hierbij is het van belang dat gedrag
en risico's van gewasbeschermingsmiddelen bekend zijn.
Vooral ten behoeve van de akkerbouw wordt ondermeer onderzoek uitgevoerd
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1-IB;4-SC/IB; 5-SC; 25- t.m.
27-CPR0; 30-CABO;31-CPRO;
33 t.m. 36-IPO; 37-CAB0;
39-, 41-IPO: 43-IMAG;48-,
50-CABO; 55-LEI; 56-,57-,
61-, 62-ATO;88-LEI;
104-IMAG; 114-SC;120-,
121-IBN; 129-LEI; 131-CPRO;
134-IMAG; 147-SC; 148-,
149-CPRO; 151-IB; 178-CABO;
187-, 188-IB; 198-IMAG;
203-LEI

naar verruiming van de bouwplannen, nieuwe gewassen en het terugdringen van
het gebruik van grondontsmettingsmiddelen. Door middel van geïntegreerde
bestrijding, waarbij alternatieve bestrijdingsmethoden worden toegepast, kan het
gebruik van chemische middelen worden teruggedrongen. Ook het resistentieveredelingsonderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het
gebruik van chemische middelen.
Het onderzoek naar de optimalisering van het meststoffengebruik is gericht op de
nutriëntenkringloop en een optimale benutting van nutriënten door de plant.
Ook wordt aandacht geschonken aan een betere beheersing van het energie-verbruik
in de glastuinbouw, een optimale afstemming tussen gewas-, weer- en veldcondities
endete nemen maatregelen,ende haalbaarheid -ook economisch-van geïntegreerde
bedrijfssystemen in de praktijk.

2.5.7

27-, 28-CPRO;30-CABO;
31-, 32-CPRO;50-CABO;
55-LEI; 56-, 57-, 58-, 60-, 61-,
62-ATO; 70-IVO; 77-C0VP;
104-t.m. 106-, 134-IMAG;
141-, 143-C0VP;
148-, 149-CPRO; 179-t.m.
183-RIKILT, 187-IB; 198-IMAG

De Nederlandse landbouwprodukten zullen zichvan elders geproduceerde produkten
moeten onderscheiden door een constante hoge kwaliteit teneinde de marktpositie
te kunnen behouden of te versterken. Produkten zijn kwalitatief goed wanneer ze
zijn afgestemd op de eisen van de markt. De afwezigheid van schadelijke stoffen en
organismen iseenbelangrijk aspectvande inwendige kwaliteit vanvoedingsmiddelen.
Eendeel van de onderzoeksinspanningen van DLO isgericht op de detectie en meting
van schadelijke stoffen. Door middel van veredeling, fok en selectie wordt getracht
om degehaltesaanongewenste engewenstestoffenteverbeteren.Ookwordt gestreefd
naar het terugdringen van de opname van ongewenste stoffen tijdens de teelt of
opfok en het verwijderen of omzetten van schadelijke stoffen tijdens de verwerking.
De aandacht istevens gericht op de verhoging van de gehaltes aan gewenste stoffen
in het produkt. Veel onderzoek wordt verricht naar het ontwikkelen van methoden
voor een efficiënte verwerking van produkten. Door middel van de ontwikkeling
van objectieve kwaliteitsdefinities wordt getracht om sensorische en andere kwaliteitsaspecten te bepalen. Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de
houdbaarheid en het uiterlijk van het produkt.
Continue zorg voor kwaliteit is een onderdeel van het begrip 'Integrale
Ketenbeheersing (1KB)'. Dit aspect krijgt binnen het DLO-onderzoek ruime aandacht.

2.5.8

1-IB;3-SC;4-SC/IB; 5-, 6-SC;
22-IBN; 23, 114-SC;119-,
120-, 121-IBN; 122-CABO;
136-IP0; 147-SC; 153-SC;
178-CABO; 196-IBN; 201-SC;
204-, 205-IBN

Kwaliteit produkt

Natuurontwikkeling en -beheer

In het Natuurbeleidsplan staat de realisering van de 'Ecologische Hoofdstructuur'
van Nederland centraal. Deze hoofdstructuur omvat kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden, die door verbindingszones met elkaar moeten worden verbonden.
Natuurontwikkeling en -beheer vormen belangrijke middelen om bestaande natuurgebieden te beheren, uit te breiden en met elkaar te verbinden tot een ecologische
hoofdstructuur. Natuurontwikkeling bestaat uit het omvormen van gebieden met
een thans nog andere - vaak agrarische -functie tot een hoogwaardig natuurgebied.
In bestaande natuurgebieden iseen adequaat natuurbeheer van belang. Bij het
onderzoek op het gebied van ontwikkeling en beheer wordt ondermeer aandacht
besteed aan het beïnvloeden van de water- en (voedings)stoffenhuishouding.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de invloeden die de hoogte van de
grondwaterstand, de nutriëntenhuishouding en het voorkomen van milieuvreemde
stoffen op bepaalde ecosystemen hebben. Landschappelijke aspecten zijn bepalend
voor het voorkomen van bepaalde organismen. Bij de natuurontwikkeling is vooral
de gebiedskeuze van belang. Dit betekent dat er veel informatie aanwezig moet
zijn over het landelijk gebied. Veel DLO-onderzoek is gericht op het verzamelen van
de benodigde gegevens.
Een ontwikkeld of bestaand natuurgebied zal beheerd moeten worden om aan zijn
bestemming te kunnen blijven voldoen. Het DLO-onderzoek ontwikkelt beheersmaatregelen en toetst deze maatregelen op effectiviteit en efficiëntie.
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2.5.9

5-,8-,9-,12-,13-,23-SC; 24-IBN;
35-,39-IPO;48-CABO;49-CPRO;
60-ATO; 68-CDI; 73-IVVO;
77-COVP;80-RIVO;86-,87-LEI;
104- t.m. 106-IMAG; 119-IBN;
130-CPRO; 134-IMAG;
141-COVP; 146-, 151-IB;
154-TFDL; 166-CDI; 173-TFDL;
178-CABO; 187-, 188-IB; 190-,
191-PUDOC;196-IBN; 198-IMAG;
203-LEI; 204-IBN;207-SC/LEI

Informatietechnologie

Informatiserings- en automatiseringsonderzoek binnen DLO isvoor een deel gericht
op ondersteuning van het onderzoek en voor een deel op het ontwikkelen van
toepassingen voor de praktijk. Ten behoeve van het onderzoek wordt aandacht
besteed aan het - vaak op geautomatiseerde wijze - verzamelen en verwerken van
gegevens. Tedenken valt bijvoorbeeld aan Bodemkundige Informatiesystemen (BIS),
Geografische Informatiesystemen (GIS) en 'remote sensing'. Een ander deel van de
onderzoekscapaciteit is gericht op het ontwikkelen van reken- en simulatiemodellen
waarbij technisch-wetenschappelijke kennis wordt ingebracht met als doel het
integreren van kennis van deelprocessen en -systemen tot een hoger niveau. Voor
de infrastructuur van het landbouwkundig onderzoek wordt onder andere onderzoek
uitgevoerd op het gebied van de kantoorautomatisering en elektronische informatieprodukten.

Volledig automatisch melken
behoort binnenkort tot de
mogelijkheden.

Met betrekking tot het agrarisch bedrijfsleven worden toepassingen ontwikkeld op
het gebied van gebruik, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Ook worden
voor de plantaardige sector teeltadvies- en teeltbegeleidingssystemen ontwikkeld.
Voor de dierlijke produktiesector wordt ondermeer gewerkt aan de ontwikkeling
van dierherkenningsystemen in de hele produktieketen. Ook op het vlak van
informatievoorziening, bedrijfsadministratie, bedrijfsbeheer, en planning voor landen tuinbouwbedrijven wordt onderzoek uitgevoerd.
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2.5.10 Milieutechnologie

4-SC/IB; 5-SC; 25-, 26-,28-,
31-CPRO; 33- t.m. 36-IPO;
37-CABO; 38-, 39-,41-IPO;
43-IMAG; 48-CAB0; 56-, 57-,
61-ATO;79-IMAG; 83-RIVO;
114-SC; 124-CABO; 129-LEI;
131-CPRO; 133-IPO;
134-IMAG; 136-CABO;
141-COVP, 147-SC;148-,
149-CPRO; 150-IMAG; 151-IB;
170-CDI, 178-CABO;
184-CPRO; 187-, 188-IB;
193-CDI/CPRO; 198-IMAG;
200-IVVO; 207-SC/LEI

Milieutechnologie iseen verzameling technieken die gericht is op het voorkomen of
beperken van vervuiling en afval, op het verwijderen en de valorisatie van vervuiling
en afval en op het meten van de belasting van het milieu. Op de korte termijn kan
dit worden gerealiseerd door toevoegingen aan de produktieprocessen, op de
langere termijn door wijzigingen in de produktieprocessen. Milieutechnologie is
geen aparte vorm van technologie, maar is als ordeningsprincipe van belang om aan
te geven met welk specifiek doel technieken worden ontwikkeld en toegepast.
Milieutechnologie is zowel van belang voor agrarische productiesystemen, als voor
natuurbeheer en visserij.
Binnen het DLO-onderzoek heeft milieutechnologie ondermeer betrekking op de
ontwikkeling van geïntegreerde produktiesystemen, waarbij de inzet van energie en
chemische middelen zo laag mogelijk wordt gehouden en de belasting van het
milieu wordt geminimaliseerd. Hierbij wordt uitgebreid aandacht geschonken aan
het inbouwen van resistentie tegen of tolerantie voor gewasbelagers in de gewassen.
Bij de verwerking van plantaardige produkten wordt onder andere getracht om verwerkingsmethoden te ontwikkelen die het verbruik van energie en het ontstaan van
schadelijke bijprodukten verminderen,waarbij inhet kadervandeagrificatie aandacht
wordt geschonken aan de verwerking tot nieuwe milieu-vriendelijker produkten.
Vermindering van de produktie van dierlijke mest, vermindering van de mineralenuitscheiding in de mest, verwerking van dierlijke mest tot hoogwaardige meststoffen
en de ontwikkeling van toepassingsmethoden voor deze produkten, krijgen binnen
het DLO-onderzoek ruime aandacht.
Voor de detectie, identificatie en meting van de belasting van het milieu worden
verschillende methoden ontwikkeld.

2.5.11 Landinrichting en ruimtelijke ordening

6-t.m. 9-SC; 10-LEI; 12-,13-,
23-SC; 24-IBN; 115-, 153-SC;
196-IBN

Het landelijk gebied moet plaats bieden aan meerdere functies, zoals landbouw,
bosbouw, natuur, openluchtrecreatie en verkeer. Vele van deze gebruiksfuncties zijn
moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Om te kunnen voldoen aan
eenduurzame vervulling vandezefuncties isinzicht benodigd in natuurlijke processen,
maatschappelijke drijfveren en menselijke activiteiten.
De verbrede doelstelling van de landinrichting speelt een overheersende rol bij het
onderzoek op dit gebied. Het multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied
vindt zijn weerslag in het - vaak multidisciplinaire landinrichtingsonderzoek. Voor
het ontwikkelen van plannen en beleid ten aanzien van het landelijk gebied en het
beheer van deze gebieden isgoede informatie van groot belang. Binnen DLO zijn
verschillende informatiesystemen op hetgebiedvan bodem,hydrologie, landinrichting
en landgebruik ontwikkeld of in voorbereiding. Hierbij ligt de nadruk op de multifunctionele doelstelling van landinrichting en op de complexe interacties tussen de
verschillende functies bij de ruimtelijke ordening.
Op het vlak van de duurzame regionale ontwikkeling zal in het onderzoek het
proces van functieveranderingen in het landelijk gebied geaccentueerd worden. Als
voorbeelden kunnen worden genoemd een evaluatie van de effecten van landinrichting op de bedrijfsontwikkeling, onderzoek naar een methode met richtlijnen
en indicatorsoorten voor het opsporen van versnipperingseffecten in dierpopulaties
en de ontwikkeling van aan Geografische Informatiesystemen (GIS) gekoppelde
planvormingsmethoden. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor het
toekennen van gebruiksfucties in de toekomst en de gewenste inrichting of beheer.

2.5.12 Natuur, bos, landschap en openluchtrecreatie
Voor de ondersteuning entoetsing van het natuurbeleid wordt onderzoek uitgevoerd
waarbij vooral de ruimtelijke relaties van planten en dieren, natuurontwikkeling in
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3-, 6-, 8-, 11-, 12-, 13-SC;
22-IBN; 23-SC;24-IBN;
81-RIVO; 119-t.m. 121-IBN;
122-, 178-CABO;
196-, 197-IBN; 201-SC;
204-, 205-IBN

Waarnemingsmasten in het
Speulder- en Sprielderbos
voor het onderzoek naar
de effecten van luchtverontreiniging op het
Nederlandse bos.

een aantal landschapstypen - zoals beekdalsystemen, laagveenlandschappen, het
rivierengebied endeduingebieden -ennatuurgerichte normstelling worden benadrukt.
Bij de versterking van de natuurcomponent in de hier aan de orde zijnde typen van
onderzoek staat de systeemanalytische benadering centraal. Herstel, duurzaam
behoud en ontwikkeling van de voornaamste ecosystemen binnen een stabiele
ecologische hoofdstructuur worden hierbij benadrukt. Ook zal aandacht worden
besteed aan de landschappelijke kwaliteiten, het behoud van specifieke soorten en
de ontwikkeling van meetnetten.
Duurzaam gebruik en beheer van bossen vereisen informatie op het gebied van het
functioneren van deze ecosystemen, de consequenties van verschillende beheersmethoden en de economische aspecten van het bosbedrijf. Bij het bosbouwkundig
onderzoek worden vooral de gezondheid en vitaliteit van bos, bosuitbreiding,
ecofysiologische aspecten, functievervulling, en rendementsverbetering benadrukt.
Onderzoek naar ontwikkeling en behoud van landschappen isgericht op een
duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig
landschap.
Bij het openluchtrecreatieonderzoek ligt het accent, behalve op beschrijving en
registratie van de sector, in het bijzonder op de regionale productontwikkeling en
op de gevolgen van recreatie voor natuur en milieu. Daarnaast wordt aandacht
geschonken aan economische aspecten, beheerslasten en recreatiemobiliteit.
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3.

Globaal overzicht van het onderzoek per sector

In dit hoofdstuk is per sector beschreven wat de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
aan onderzoek verricht ten behoeve van de diverse sectoren.
De sectoren zijn daarbij geclusterd tot vier eenheden: landelijk gebied, plantaardige
produktie, dierlijke produktie en visserij.
Deze vier clusters zijn niet afzonderlijk te beschouwen; er is duidelijk sprake van
interactie en samenhang. Het landelijk gebied functioneert daarbij als ruimtelijk
draagvlak voor de andere clusters.
Indebeschrijving wordt, voor meer details, regelmatig verwezen naar de afzonderlijke
onderzoeksprogramma's door het aangeven van een programmanummer en een
afkorting van het instituut dat het betreffende programma trekt, bijvoorbeeld 120-IBN.

3.1

Landelijk gebied

3.1.1 Landelijk gebied algemeen
Het landelijk gebied ishet draagvlak voor velefuncties zoalswonen,werken,recreëren,
landbouwactiviteiten, natuur enz. Bij de indeling van het landelijk gebied, de
ruimtelijke ordening, moet met al deze functies rekening worden gehouden. Omdat
in ons dichtbevolkte land de ruimte schaars is, is het belangrijk om de juiste functie
op de juiste plek te krijgen en waar mogelijk functies te combineren. Bovendien
moet worden voorkomen dat een functie van het ene gebied de functie van een
ander gebied verstoort, bijvoorbeeld de intensieve landbouw naast een natuurgebied.
Om dit alles te kunnen realiseren isveel informatie nodig t.a.v. de eisen die een
bepaalde functie aan een gebied stelt en de effecten van die functie op het gebied.
Bovendien moet bekend zijn welke mogelijkheden er in potentie aanwezig zijn in
Nederland (of daarbuiten).

Het landelijk gebied is het
draagvlak voor vele functies.
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In het DLO-onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar de eisen die landbouw en
natuur aan hun omgeving stellen.Traditioneel stond bij de landbouw de rentabiliteit
van het bedrijf voorop. De laatste jaren wordt algemeen onderkent dat deze
rentabiliteit niet ten koste mag gaan van de algemene milieukwaliteit, zie o.a. de
Structuurnota Landbouw. De huidige eis van landbouw is daarmee (economische en
ecologische) duurzaamheid geworden. Bij DLO wordt op alle mogelijke manieren
gewerkt aan bedrijfssystemen, die enerzijds rendabel zijn en anderzijds het milieu
zo min mogelijk belasten. Het onderzoek hiernaar wordt bij de betreffende sectoren
beschreven. Voor wat betreft de eisen die natuur en enkele andere functies aan hun
omgeving stellen, wordt verwezen naar de volgende paragrafen.

6-, 7-, 8-, 9-SC; 10-LEI; 11-,
12-, 13-, 23-SC;24-IBN;
88-LEI; 114-SC; 120-IBN;
129-LEI; 136-CABO; 153-SC;
156-, 157-LEI; 188-IB;201-SC;
207-SC/LEI

Om te bekijken welke mogelijkheden in het landelijke gebied aanwezig zijn voor de
diverse functies worden bodemkundige, hydrologische en vegetatiegegevens in kaart
gebracht. Ook diverse andere gegevens, met name over grondgebruik, verdroging,
verzuring, nutriëntenstromen en ecologische en landschappelijke waarden, worden
geïnventariseerd. In samenhang hiermee worden methoden ontwikkeld om te
meten, waar te nemen en te classificeren. Bovendien wordt ernaar gestreefd om
door onderzoek kennis te verkrijgen over de samenhang van de verschillende
functies in een (eco)systeem. Hierdoor ontstaat inzicht in de wederzijdse afhankelijkheid van diverse factoren en functies. Dit inzicht, samen met alle hiervoor genoemde
informatie, dient als basis voor de ruimtelijke planvorming en de landinrichting. Het
biedt de mogelijkheid om evenwichtige besluitvormings- en evaluatie-instrumenten
te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is het Geografisch Informatie Systeem (GIS)
gekoppeld aan simulatiemodellen. Met behulp hiervan kunnen ruimtelijke scenario's
worden ontwikkeld voor het landelijk gebied.

3.1.2

Natuur

De natuur is een functie van het landelijk gebied, die in Nederland sterk onder druk
staat. Met name in het Natuurbeleidsplan, maar ook in diverse andere beleidsnota's
isdaarom getracht een beleid te ontwikkelen om de schade aan de natuur te
beperken. De oplossingsrichting die in het Natuurbeleidsplan is aangegeven is de
ontwikkeling van een 'Ecologische Hoofdstructuur', een groot aantal met elkaar in
verbinding staandenatuurgebieden,diederuggegraat moetvormenvande Nederlandse
natuur. Hierbij wordt uitgegaan van zowel bestaande natuurgebieden als van
gebieden die goede mogelijkheden bieden om tot natuurgebied ontwikkeld te
worden. Om de verspreiding van planten en dieren te verbeteren zijn tussen deze
natuur- en natuurontwikkelingsgebieden verbindingszones gepland.Omte voorkomen
dat het zo te realiseren netwerk wordt verstoord door aangrenzende activiteiten
zullen er langs de hoofdstructuur bufferzones worden aangewezen.

1-IB;4-SC/IB; 114-SC;121-IBN;
136-CABO;147-SC;178-CAB0;
188-IB; 196-IBN; 201-SC

22-, 24-, 196-IBN

Om de Ecologische Hoofdstructuur te kunnen realiseren is het belangrijk te weten
aan welke eisen bepaalde natuurgebieden en/of ecosystemen moeten voldoen. Om
deze natuurgerichte normstelling te kunnen bepalen wordt onderzoek verricht naar
de effecten van nutriënten, chemicaliën, zware metalen en dergelijke op soorten en
ecosystemen.Zowordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar deinvloedvaneutrofiëring
en toxische belasting op levensgemeenschappen in sloten. Een voorbeeld van een
geheel andere orde is het onderzoek naar ingreep-effect relaties met betrekking tot
verdroging.
In het onderzoek naar natuurgerichte normstelling kan ook de soort als uitgangspunt genomen worden. Daarbij wordt bekeken welke eisen een bepaald organisme
stelt aan zijn omgeving. Het gaat dan veelal om prioritaire soorten, waarvan het
voortbestaan in bepaalde gebieden wordt bedreigd, of om soorten die indicatief
zijn voor bepaalde gebeurtenissen in een ecosysteem. Voorbeelden van het eerste
type zijn de vleermuis, zwarte stern, zeehond en rivierkreeft. Een voorbeeld van het
tweede type is het korhoen, die als indicatiesoort wordt gebruikt in het onderzoek
naar versnippering van het landschap. Wanneer voldoende stof- en soortgerichte
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120-IBN; 178-CABO;
196-, 204-, 205-IBN

informatie aanwezig isover een bepaald vegetatietype of ecosysteem, dan kan deze
kennis worden samengebracht en geïntegreerd tot een referentiebeeld. Dergelijke
referentiebeelden worden momenteel ontwikkeld voor heide- en bossystemen,
graslanden en voor diverse aquatische ecosystemen.

Onderzoek wordt verricht
naar de vraag of en in welke
dichtheden grote herbivoren
een gedifferentieerd bosheide gebied in stand
kunnen houden.

119-, 120-, 196-, 204-, 205-IBN

120-, 197-IBN

Kennis over natuurgerichte normstelling en referentiebeelden geven mede de richting
aan van het onderzoek naar de meest geëigende vormen van ontwikkeling en
beheer van bepaalde natuurgebieden. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek verricht
naar de vraag of en in welke dichtheden grote herbivoren een gedifferentieerd bosheide gebied in stand kunnen houden.
Alle hiervoor genoemde kennis moet bijdragen aan de totstandkoming van de
Ecologische Hoofdstructuur, want hoewel de contouren van dit netwerk in grote
lijnen vastliggen, zijn ze nog steeds niet volledig ingevuld. Met name de gebieden
die zijn aangewezen om tot nieuwe natuurgebieden ontwikkeld te worden of die
als verbindings- of bufferzones moeten gaan fungeren, worden vaak ook geclaimd
door andere sectoren. Door nu de kennis over de mogelijkheden van het landelijk
gebied te combineren met de kennis over natuurgerichte normstelling, referentiebeelden, natuurontwikkeling en -beheer, kan op gefundeerde wijze aanspraak
worden gemaakt op gebieden, die de beste kansen bieden om als natuur- of natuurontwikkelingsgebied of als verbindingsof bufferzone in aanmerking te komen. Voor
de gebieden die al een natuurfunctie toegewezen hebben gekregen kan bovendien
aan de hand van de ontwikkelde kennis bekeken worden wat de effecten zijn van
diverse potentiële bronnen van natuurschade en kan de effectiviteit geëvalueerd
worden van genomen en geplande maatregelen op de kwaliteit van de Nederlandse
natuur in de toekomst.

3.1.3

Bosbouw en stedelijk groen

In het Meerjarenplan Bosbouw iseen beleid neergelegd, dat optimaal tegemoet wil
komen aan het multifunctionele karakter van het bos. Dat houdt in dat de houtproduktie, recreatie en natuurfunctie van bossen, zo efficiënt en effectief mogelijk
op elkaar moeten worden afgestemd.
Met betrekking tot de functie natuur wordt onderzoek verricht naar vormen van
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88-LEI; 205-IBN

natuurbehoud en -beheer in bossen. Het eerder genoemde bosbegrazingsonderzoek
is hiervan een voorbeeld. Daarnaast worden modellen ontwikkeld die bijvoorbeeld
water, zuur- en nutriëntenhuishouding beschrijven. Met behulp van deze modellen
is na te gaan met welke middelen de gewenste natuurontwikkeling gerealiseerd kan
worden. Ondersteunend voor deze modelontwikkeling is het onderzoek naar de
invloed van luchtverontreinigende stoffen en andere abiotische en biotische stressfactoren op het functioneren van het bos.
Het onderzoek naar de recreatieve functie van het bos richt zich op de effecten van
sturingsmaatregelen (zonering) op het recreatief gebruik van het bos. Het doel
hiervan is om storende invloeden van recreatie op de natuur- en produktiefunctie
van het bos zoveel mogelijk te beperken.
Met betrekking tot de produktiefunctie van het bos wordt onderzoek verricht naar
de geschiktheid van de groeiplaats van bepaalde soorten, naar de preventie van
ziektenenplagen inbosopstanden en naardeeconomischeaspectenvan houtproduktie.

204-, 205-IBN

Om de multifunctionaliteit van bossentot haar recht te laten komen wordt onderzoek
verricht naar de mogelijkheden om de maatschappelijke functies van bossen in
operationele informatie om te zetten en te waarderen en om de relatie tussen
kosten en functievervulling bij verschillende beheersvormen te kunnen analyseren.
Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan gemengde en ongelijkjarige
bossen en de omvorming van bestaande bossen naar deze bedrijfsvorm.

119-, 120-IBN

136-CABO
11-SC

Vanuit een waarnemingspost
worden takkamers
gemonteerd waarmee
continu fotosynthese en
transpiratie van douglasnaalden gemeten kunnen
worden in het kader van het
onderzoek naar de effecten
van luchtverontreiniging op
het Nederlandse bos.

204-, 205-IBN

In het DLO-onderzoek ten behoeve van het stedelijk groen wordt aandacht besteed
aan de recreatieve engebruiksfunctie, deonderbouwing vandegemeentelijke besluitvorming en het beheer van het stedelijk groen.
Het recreatie- en gebruiksonderzoek richt zich op de ontwikkeling van een computermodel waarmee de kwaliteit en het gebruik van de voorzieningen bepaald kan
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worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van het algemene openluchtrecreatieonderzoek.
Bij de inrichting van het stedelijk groen wordt uitgegaan van een ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling. Om de gemeentelijke besluitvorming dienaangaande
te onderbouwen wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ecologisch
groenbeheer en ruimtelijke sturingsinstrumenten met bijzondere aandacht voor
stadsbosparken en de relatie tussen binnen- en buitenstedelijk groen. Hierbij wordt
een beroep gedaan op de expertise die ontwikkeld wordt in het natuuronderzoek.
Ten behoeve van het beheer van stedelijk groen wordt onder andere onderzoek
verricht naar de gebruikswaarde van bomen. Daarnaast wordt onderzoek verricht
naar middelenbeheer, ofwel naar hoe en waarmee iets moet gebeuren.

3.1.4

11-sc

11-sc

Openluchtrecreatie

BijDLOishet onderzoek voor desector recreatie entoerisme gericht op de ontwikkeling
van methoden ten behoeve van planning, inrichting en beheer van recreatievoorzieningen met als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Zo wordt
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar detrends in het gebruik van bepaalde recreatiegebieden en wordt geprobeerd te verklaren waarom recreanten en toeristen
bepaalde keuzes maken. Enerzijds zoekt men deze verklaring in demografische,
economische en culturele factoren, anderzijds wordt het effect geanalyseerd van
veranderingen in het aanbod van recreatiemogelijkheden op de waardering en het
gedrag van recreanten en toeristen.
Een ander onderdeel van het openluchtrecreatieonderzoek bij DLO vormt het onderzoek naar de relatie tussen openluchtrecreatie en andere functies van het landelijk
gebied. In het bijzonder komt daarbij de relatie recreatie en natuur aan de orde.
Enerzijds wordt daarbij bekeken wat de betekenis isvan natuur in de zin van
toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid. Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar
de effecten van toerisme en recreatie op natuurwaarden en de mogelijkheden om
negatieve effecten terug te dringen, bijvoorbeeld door zoneringsmaatregelen.
Hierbij wordt een beroep gedaan op de expertise die ontwikkeld wordt in het
natuuronderzoek.

3.2

Plantaardige produktie

3.2.1

Inleiding

De plantaardige produktie bevindt zich in een dynamische fase: de produktieomvang
en de gebruikte produktiemethoden staan intoenemende mate ter discussie vanwege
overproduktie, een overmatig gebruik aan mest(stoffen) en gewasbeschermingsmiddelen en er is onzekerheid omtrent uitkomsten en gevolgen van het GATToverleg en de voorstellen van MacSharry. Zeker isdat de produktie duurzamer moet
worden (in economisch, maatschappelijk en milieutechnisch opzicht) en dat de
concurrentie uit het buitenland sterk zal toenemen. Daarnaast wordt de produktie
steeds meer gestuurd door consumentenwensen.
Kortom, de plantaardige produktie is in een overgangsfase van opbrengstgericht
naar vraaggericht produceren. Sleutelwoorden hierbij zijn: kwaliteitsbeheersing,
kwaliteitsverbetering, milieuvriendelijkheid, economisch rendement en flexibiliteit.

3.2.2

Kwaliteit

Kwaliteitsbeheersing loopt als een rode draad door het DLO-onderzoek. Raskeuze,
keuze van uitgangsmateriaal, teeltmethode, manieren van opslag en transport en
methodieken van verwerking zijn alle van essentieel belang voor de kwaliteit van
het uiteindelijke produkt.
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27-CPRO;38-IPO;
131-, 184-CPRO

25- t.m. 28-CPRO;
30-, 32-CABO

58-, 60-,t.m. 62-ATO;
180- t.m. 183-RIKILT;
198-1MAG

Ten aanzien van het uitgangsmateriaal richt het onderzoek zich op het ontwikkelen
van objectieve analysemethoden voor het toetsen van de kwaliteit en op de verbetering van de vitaliteit van het materiaal. Vooral in verband met exportcriteria
worden hoge eisen gesteld aan de gezondheid van planten. Om aan deze eisen
tegemoet te komen wordt onderzoek verricht naar methoden die snelle detectie
van virussen, bacteriën en schimmels mogelijk maken.
Genetische eigenschappen van rassen en fysiologische processen (zoals ademhaling
en verouderingsprocessen) liggen ten grondslag aan houdbaarheid en het gehalte
aan inhoudstoffen van gewassen en bepalen hierdoor in hoge mate de kwaliteit van
het plantaardige produkt. Indien men weet welke genen verantwoordelijk zijn voor
het optreden van bepaalde gewenste en/of ongewenste eigenschappen, kan men
gericht op deze eigenschappen veredelen. Daarom vindt bijvoorbeeld onderzoek
plaats naar de mogelijkheden de houdbaarheid van gewassen te verlengen en de
vorming van bloem en bloemkleuren te sturen bij siergewassen. Fysiologisch
onderzoek naar kwaliteitsaspecten omvat ondermeer onderzoek naar verbetering
vandehoudbaarheid vangewassen,factoren die hetschietenvan vollegrondsgroenten
bepalen ende invloedvan lichtarme omstandigheden (winter) op bloeivanbolgewassen.
Behalve van raseigenschappen en teeltomstandigheden is de kwaliteit van het
produkt, zoals het uiteindelijk aan de consument wordt aangeboden, afhankelijk
van diverse behandelingen in de verwerkings- en transportfase van het produkt.
Daarom wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van methoden waarmee op
diverse punten in de keten de kwaliteit van het produkt kan worden bepaald,
worden kwaliteitsverloopmodellen ontwikkeld en worden methoden ontwikkeld
waarmee bijvoorbeeld champignons optimaal kunnen worden geconserveerd.

3.2.3

Milieu

Onderzoek dat dient ter verlichting van de milieubelasting in de plantaardige sector
door vermindering van inzet van mest(stoffen) en gewasbeschermingsmiddelen, is
zowel gericht op open als beschermde teelten. Onder open teelten vallen akkerbouw,
vollegrondsgroenteteelt, bloembollen- en (bol)bloementeelt in de volle grond, fruiten boomteelt. Onder beschermde teelten vallen bloemisterij onder glas, glasgroenteteelt en champignonteelt.
Milieuproblemen in de open teelten hangen samen met de grondgebondenheid en
de open verbinding naar het milieu. De open teelten worden geconfronteerd met
bodemziekten, ondermeer veroorzaakt door nematoden en bodemschimmels en
problemen door emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar lucht,
grond- en oppervlaktewater.

30-CABO;31-CPRO;
56-, 57-ATO

Deze voor de open teelten algemeen geldende milieuproblemen, worden in de
akkerbouw nog eens versterkt door het feit dat in de akkerbouw in het algemeen
gewerkt wordt met tamelijk nauwe bouwplannen, waardoor de kans op ziekten en
plagen, met name veroorzaakt door organismen die in de bodem leven en van
daaruit het gewas aantasten, vrij groot is. In het verleden werden op grote schaal
grondontsmettingsmiddelen ingezet, o.a. ten behoeve van de aardappelteelt. Een
mogelijke oplossing om het gebruik hiervan terug te dringen is bouwplanverbreding.
In dat kader wordt onder andere gesproken over het uitwisselen van akkerbouwgrond met andere sectoren, over braaklegging en over deteelt van nieuwe gewassen.
In dit verband is ook het agrificatie-onderzoek van belang.
Omdat sommige nematoden en bodemschimmels langdurig in de bodem kunnen
overleven en/of een uitgebreide waardplantenreeks hebben, moet vruchtwisseling
plaatsvinden samen met gericht gekozen rassen en teeltmaatregelen. Om dit effectief
te kunnen doen is kennis nodig over de interactie tussen (micro)-organismen onderling en het bodemecosysteem. Deze informatie vormt de basis voor geïntegreerde
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33-, 35-, 39-IPO
149-CPRO

bestrijding. Dit onderzoek vindt ondermeer plaats ten aanzien van de bestrijding
van aardappelmoeheid. In combinatie met vruchtwisseling worden resistente rassen
gebruikt; het resistentieonderzoek richt zich dan o.a. ook op resistentie tegen
aaltjes bij aardappelen en suikerbiet.

De open teelten worden
geconfronteerd met
bodemziekten, ondermeer
veroorzaakt door nematoden
(bij. aardappelcysteaaltje),
bodemschimmels en emissie
van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Op
deze foto worden aardappelcysteaaltjes geteld.

33-, 36-, 39-IPO

25- t.m. 28-CPRO

1-IB;4-SC/IB; 5-SC;37-CABO;
43-IMAG; 48-CABO; 121-IBN;
134-IMAG; 147-SC

Ten gevolge van de effectiviteit van grondontsmetting voor een zeer breed spectrum
aan bodempathogenen, inclusief bacteriën, schimmels, nematoden en insekten, zal
het wegvallen van grondontsmetting leiden tot een opbloei van secundaire bodemgebonden plagen. Anticiperend onderzoek is reeds ingezet naar het effect van
biologische bestrijding en vruchtwisseling op de voorspelbare problemen, maar het
is duidelijk dat nieuwe problemen binnen afzienbare tijd onder de aandacht zullen
komen.
Ook in de teelt van bloembollen en bolbloemen worden grote hoeveelheden grondontsmettingsmiddelen ingezet die het mogelijk moeten maken op percelen jaar na
jaar bolgewassen te telen. Ook hier is onderzoek gestart om door middel van
verbeterde resistenties de ontsmettingsdruk te verlagen.
Het milieubelastende effect van gewasbeschermingsmiddelen kan tevens verminderd
worden door het vervangen van de meest schadelijke door minder schadelijke
middelen. Om dit te bereiken is kennis nodig omtrent het nadelig effect van de
diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen op het milieu. Voor het verkrijgen
van meer inzicht hierin, wordt onderzoek gedaan naar het gedrag en de risico's van
gewasbeschermingsmiddelen inbodem,grondwater en lucht in relatietot het gebruik.
Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken de toediening te optimaliseren in
combinatie met bedrijfshygiënische maatregelen.
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25-, 26-, 27-CPRO, 130-,
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26-, 28-CPRO;41-IPO;
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Ook het gebruik van meststoffen kan verminderd worden door de toediening te
optimaliseren. Onderzoek vindt plaats naar de nutriëntenkringloop in bodem en gewas
en de effecten hiervan op het milieu in combinatie met een optimale benutting
door de plant met het oog op produktiviteit en kwaliteit.
De verkregen kennis omtrent het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, mogelijke alternatieven en resistenties, wordt gebruikt bij de ontwikkeling
van geïntegreerde teeltsystemen. In bedrijfadviessystemen ten behoeve van de
gewasbescherming, zoals GABY in de fruitteelt, wordt veel aandacht geschonken
aan integratie van biologische, ecologische en teelttechnische maatregelen, monitortechnieken en de inzet van chemische middelen om de schade door gewasbelagers
beneden acceptabele grenzen te houden. Daarnaast wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van bespuitingssystemen met minimale emissie; bijvoorbeeld ten
behoeve van de aardappel- en fruitteelt en de teelt van bloembollen op bedden.
Een belangrijke voorwaarde voor milieuvriendelijke bedrijfsvoering voor open
teelten isverder de optimale afstemming tussen gegevens over gewas-, weer- en
veldcondities en de te nemen maatregelen. Voor deze verfijnde afstemming is een
intensieve interactie nodig tussen de informatiebron (sensoren in gewas, bodem en
atmosfeer) en de ondernemer die zijn teeltmaatregelen op deze informatie moet
afstemmen. Om te bepalen hoe bouwplanverbreding, geïntegreerde bestrijding en
aangepast meststofgebruik doorwerken in de bedrijfsvoering, worden deze aspecten
geïntegreerd bekeken op teelt- en bedrijfsniveau.
Voor deteelt van gewassen onder glasworden 'gesloten bedrijfssystemen' ontwikkeld
om te kunnen voldoen aan detoegenomen milieu-eisen. Doel van dergelijke systemen
is om ongecontroleerde emissie van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en
afvalstoffen naar het milieu te voorkomen. Naast onderzoek naar bijvoorbeeld de
recirculatie van nutriënten, wordt veel aandacht besteed aan het minimaliseren en
optimaliseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoek wordt
verricht naar het optimaliseren van processen rond plantevoeding, gewasproduktie
en vruchtkwaliteit bij substraatteelt. Resultaten uit dit onderzoek kunnen bijdragen
aan een doelgericht en effectief gebruik van teeltmaatregelen als klimatisering,
bemesting, irrigatie, gewasbescherming en ras- en gewaskeuze.
Bij zowel open als beschermde teelten verkleint het gebruik van ziekteresistent
(uitgangs)materiaal de noodzaak tot de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en
draagt hierdoor bij aan een milieubewuste teelt.
In de traditionele kruisingsveredeling is het aantal beschikbare resistentiegenen
beperkt door het bestaan van natuurlijke kruisingsbarrieres in de planten. De
ontwikkeling van recombinant DNA technologie heeft de mogelijkheden van
resistentieveredeling sterk uitgebreid. Naast het overdragen van genen tussen
plantensoorten, kunnen genen worden overgedragen uit virussen, bacteriën,
schimmels en dieren. Zo wordt gewerkt aan de mogelijkheden van toepassing van
antilichamen van de muis ten behoeve van schimmel- en nematoderesistentie in
aardappel. Tevens wordt een risico-inschattingsonderzoek verricht op deze
transgene rassen in relatie tot genoomstabiliteit en milieurisico's.
Voorbeelden van toegepast veredelingsonderzoek zijn onderzoek naar resistentie
tegen knolvoet bij koolgewassen, Phytophtora porri in prei, resistentie van wilg
tegen watermerkziekte, resistentie van appel tegen appelkanker en meeldauw en
resistentie tegen Californische trips bij komkommer.
Om te voorkomen dat de resistenties te snel doorbroken worden, istevens een
uitgebalanceerd gebruik van rassen met verschillende resistenties van groot belang.
Omdat 'nieuwe' resistenties vaak afkomstig zijn van wilde soorten, is het voorhanden
zijn van voldoende genetische variatie een belangrijke randvoorwaarde. Daarom is
het van belang dat er een goede conservering en beheer van collecties van rassen
en wilde soorten in genenbanken plaatsvindt.
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49-CPRO;131-CPRO

Teneinde gerichter te kunnen veredelen op ziekteresistentie veroorzaakt door o.a.
schimmels en nematoden, wordt onderzoek gedaan naar de genetische variatie van
het ziekmakend vermogen van voor de Nederlandse landbouw belangrijke gewasbelagers en hun interactie met resistente genotypes.
Veredelingsmethoden kunnen verbeterd worden door middel van het optimaliseren
van selectiemethoden zoals gebruik van RFLP-analyse, moleculaire merkers, kwantitatieve en populatiegenetica en wiskundige statistiek.

34-, 35-, 36-, 39-, 133-IPO

Ook worden de mogelijkheden van biologische gewasbescherming onderzocht,
zoals het inzetten van natuurlijke vijanden en concurrenten van de gewasbelagers
of het gebruik van lokstoffen. Het veredelingsonderzoek ten behoeve van ziektebestrijding wordt tevens ingezet voor het aanpassen van concurrenten van gewasbelagers aanbijvoorbeeld een bepaalde omgeving waar zijvan nature niet voorkomen.

37-CABO

Ten aanzien van de onkruidbestrijding zijn er nog mogelijkheden in de verbetering
van werking van herbiciden, waardoor met minder herbicide toch hetzelfde resultaat
bereikt kan worden. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de werking van
herbiciden en de gewas-onkruid relaties. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden
ten aanzien van biologische bestrijding van onkruid, zoals het bestrijden van akkerdistel met de roestschimmel Pucciniapunctiformis en melganzevoet met de schimmel
Ascochyta eauUna.

25-, 29-CPRO;41-IPO;

Geïntegreerde teeltsystemen trachten een bijdrage te leveren aan de vermindering
van het gebruik van chemische middelen door optimaal gebruik te maken (in tijd en
plaats) van chemische middelen (gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest) in
combinatie met biologische alternatieven en bepaalde teeltmaatregelen.

31-CPRO; 33- t.m. 36-IPO;
37-CABO; 39-IPO; 148-CPRO

34-, 35,- 36-IPO; 37-CABO;
39-IPO

Biologische landbouw daarentegen wijst elk gebruik van chemische middelen af en
gaat uit van preventieve bestrijding door alleen gebruik te maken van resistente
gewassen, alternatieve (biologische) middelen en mechanische (onkruid)bestrijding.
Bij DLOwordt veel onderzoek verricht naar principes die in de biologische landbouw
gebruikt worden; zoals ruimere vruchtwisseling, mechanische onkruidbestrijding en
inzet van natuurlijke vijanden. Deze onderzoeksresultaten worden toegepast in het
DLO-onderzoek naar geïntegreerde, geleide, maar ook gangbare systemen waar
eveneens een vermindering van inputs wordt nagestreefd.
Doordat de nadruk ligt op principes die een breder toepassingsgebied hebben dan
alleen debiologische landbouw ishet moeilijk om biologische landbouw als afzonderlijk
aandachtsveld binnen DLOte herkennen.
Voorbeelden van onderzoek naar biologische bestrijding zijn verwarringstechnieken
metferomonen bij debestrijding vanplagen,bestrijding van bovengrondse schimmels,
m.n. Botrytis en Sclerotinia met antagonisten, onderzoek naar de inzetbaarheid van
natuurlijke vijanden van plaagorganismen ende biologische bestrijding van onkruiden
met verschillende schimmels. Ook richt DLO zich op de ontwikkeling van geleide
bestrijdingssystemen door bijvoorbeeld onderzoek naar de ecologie van insekten in
de sierteelt.

3.2.4

Economisch rendement en flexibiliteit

DLO-onderzoek richt zich op processen die invloed kunnen hebben op de bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering en zoekt naar oplossingen die een bijdrage kunnen
leveren aan de economische duurzaamheid van de bedrijfstak. Voorbeelden zijn
onderzoek naar de loonwerksector binnen de akkerbouw, de (economische)
mogelijkheden van een regionaal bollencomplex in Zuid-West Nederland en de
perspectieven en mogelijkheden voor verbetering van distributie, transport en
logistiek van hardfruit in internationaal verband. Ook onderzoek naar nieuwe
bedrijfssystemen in de boomkwekerij, m.n. de mogelijkheden voor teelt onder glas
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55-, 86- t.m. 89-LEI; 93-LEI;
104-IMAG; 129-LEI;
134-IMAG; 203-LEI

87-LEI; 104-IMAG;
129-, 203-LEI

31-CPRO;56-ATO

30-CABO;56-,57-, 61-, 62-ATO

(met het oog op technische vernieuwingen en milieuwetgeving). Bovendien ondersteunt het onderzoek de ontwikkelingen door de consequenties van verschillende
optieste berekenen endoor deontwikkeling van management-en informatiesystemen.
Om te bekijken of de geïntegreerde teeltsystemen ook in de praktijk mogelijkheden
bieden voor een milieuvriendelijke én rendabele bedrijfsvoering worden aspecten
als geïntegreerde bestrijding, meststoffengebruik, rentabiliteit en arbeidsomstandigheden in hun samenhang bestudeerd en berekend en zal een model ontwikkeld
worden voor een biologisch-economisch bedrijfssysteem.
Flexibiliteit binnen een sector is een voorwaarde voor de economische rentabiliteit.
Een nieuw produkt of nieuwe markt vormt een nieuwe inkomstenbron voor een
ondernemer en draagt daardoor bij aan de flexibiliteit van de bedrijfstak en de
(agrarische) ondernemer.
Nieuwe afzetmarkten ontstaan door de introductie van 'nieuwe' gewassen dan wel
door alternatieve toepassingen van gangbare, bestaande gewassen.
Met name agrificatie isvan belang bij het zoeken naar nieuwe markten/produkten
voor de akkerbouw. Agrificatie isde verwerking van agrarische produkten voor
industriële toepassingen. Eenvoorbeeld van het agrificatieonderzoek ishet onderzoek
aan karwij, dat zich richt op het verhogen van het gehalte aan en de toepassing van
de stof carvon, die uit de vruchten van karwij gehaald wordt. Carvon kan bijvoorbeeld gebruikt worden als spruitremmer bij aardappelen. Een ander voorbeeld is
hennep als grondstof voor papier. Hierbij vindt onderzoek plaats naar de winning
en kwaliteit van de vezels, resistentie tegen schimmels en nematoden en een laag
gehalte aan hallucinogène stoffen.
Ook uit de meer gangbare gewassen kunnen mogelijk nog veel interessante en
milieuvriendelijke produkten worden verkregen met behulp van biochemische,
microbiologische en fysische technieken. Een voorbeeld is de produktie van milieuvriendelijke verpakkingen op basis van tarwe.

Fourier Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR) voor
onderzoek van de structuur
van koolhydraten en vezels.
Veel interessante en milieuvriendelijke produkten
kunnen worden verkregen
metbehulp van biochemische,
microbiologische en fysische
technieken.
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86-LEI; 198-IMAG

Met het op gang komen van agrificatie wordt, anticiperend op problemen die zich
mogelijk kunnenvoordoen op het gebiedvande mechanisatie, het creëren/stabiliseren
van afzetkanalen, het transport, de verwerking en dergelijke, onderzoek uitgevoerd
dat er toe moet leiden dat nieuwe teelten of nieuwe verwerkingsmethoden soepel
in de bestaande agro-sector kunnen worden ingepast.
Het economisch onderzoek richt zich voor agrificatieprodukten op het berekenen
vandemogelijkheden, zoalsbijvoorbeeld deeconomische analysevande perspectieven
van vlas en oliezaden.

61-, 62-ATO

Naast het agrificatieonderzoek draagt het DLO-onderzoek bij aan de flexibiliteit van
de plantaardige sector door middel van onderzoek naar de ontwikkeling van
nieuwe produkten, bijvoorbeeld snacks van groenten en fruit.

55-LEI; 56-1.m. 62-ATO;

87-LEI; 101-,104-, 198-IMAG;
203-LEI

Tenslottewordt deflexibiliteit ineenbedrijfssector mede bepaalddoor de mogelijkheden
binnen de bedrijfstak over te schakelen naar een andere teeltwijze. Het onderzoek
draagt hieraan bij door te bekijken opwelke manier de bewerkingen geautomatiseerd
of arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd kunnen worden.

3.3

Dierlijke produktie

3.3.1

Inleiding

Evenals de plantaardige produktie zal de dierlijke produktie moeten inspelen op
een vergrote concurrentie uit het buitenland en de wensen van de consument. Voor
dedierlijke produktie speelt intoenemende mate dediscussieover een maatschappelijk
verantwoorde en milieuvriendelijke produktie. Het welzijn van het dier krijgt daarbij
veel aandacht. Sleutelwoorden zijn: kwaliteitsbehoud en -verbetering, gezondheid
en welzijn van het dier, milieuvriendelijkheid, economisch rendement en flexibiliteit.
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In deze paragraaf zullen probleemvelden en oplossingsrichtingen uitgewerkt worden
aan de hand van een indeling in de aspecten Kwaliteit, Gezondheid en welzijn van
het dier. Milieu en Economisch rendement.
Welzijn van het dier en milieuvriendelijke produktie beïnvloeden/maken deel uit van
de kwaliteit, maar worden hier afzonderlijk behandeld vanwege het belang ervan
en de sterk groeiende aandacht ervoor.

3.3.2

202-IVO

70-IVO

Kwaliteit

Eenbelangrijk aspectvan het kwaliteitsonderzoek vormt de kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Al in het begin van de produktieketen (het uitgangsmateriaal) wordt de
maximaal te behalen kwaliteit van het eindprodukt bepaald. Door verbetering van
voortplantingstechnologieën ontstaan mogelijkheden hoogwaardig fokmateriaal te
verkrijgen, waardoor kwaliteitsbeheersing reeds in het allervroegste stadium mogelijk
wordt. DLO richt zich onder andere op de kwaliteit en houdbaarheid van varkensen rundersperma en in-vitro technieken ten behoeve van fertilisatie en ontwikkeling
van eicellen,ter verhoging van de efficiëntie van defokmethoden wordt een drachtigheidstest bij varkens ontworpen op basis van het oestrogeengehalte in mest.
De verdere ontwikkeling en toepassing van deze methoden in fokprogramma's is
één van de kernactiviteiten in het fokkerijonderzoek. Biotechnologie in combinatie
met logistiek en informatica bieden onder andere mogelijkheden ten aanzien van
het schatten van de erfelijke aanleg van het dier en het doorrekenen van alternatieve
fokprogramma's.

De melkveehouderij is één
van de economisch sterkste
bedrijfstakken van de
landbouw.
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De melkveehouderij iséén van de economisch sterkste bedrijfstakken van de landbouw. De produktiewaarde van melk en zuivel bedraagt circa eenderde van de
totale bruto-produktiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw. Deze sector is
sterk op de export van onder andere kaas gericht. Internationale ontwikkelingen
hebben dan ook een grote invloed op het prijspeil van melk- en zuivelprodukten.

182-RIKILT

De kwaliteit van de boerderijmelk bepaalt niet alleen de kwaliteit van de consumptiemelk, maar tevens de kwaliteit van de melkverwerkingsprodukten, zoals kaas en
boter. De kwaliteit van melk wordt bepaald door het eiwit- en vetgehalte; de
veiligheid wordt bepaald door het kiemgetal, het melkcelgetal (als indicatie voor de
aanwezigheid van mastitis) endeafwezigheid van antibiotica-residuen. Het onderzoek
houdt zich dan ook bezig met verbetering van methoden om bijvoorbeeld residuen
vandiergeneesmiddelen te detecteren ente specificeren.Tevenswordt in voorkomende
gevallen onderzoek uitgevoerd naar de stofwisseling en gevormde metabolieten.

63-CDI; 74-IVVO; 202-IVO

Devleesveehouderij en schapenhouderij komen vooral voor in combinatie met
melkveehouderij. De omvang van de schapenhouderij is sinds de invoering van de
melkquotering sterk toegenomen tot ruim 1,9 miljoen schapen in 1992.
De aandacht voor de vleesvee- en schapenhouderij is binnen het DLO-onderzoek
beperkt van omvang. Wel wordt er veel onderzoek voor melkvee verricht dat in
grote mate overdraagbaar isvoor vleesvee en/of schapen, bijvoorbeeld op het vlak
van het voortplantingsonderzoek, de veevoeding en de gezondheidszorg.

77-COVP

Meer dande helft van het rundvleesdat in Nederlandwordt geproduceerd isafkomstig
van dieren die zijn afgevoerd uit de melkveehouderij. Omdat deze dieren zijn
geselecteerd op melkproduktie hebben zij een matige karkaskwaliteit. DLO richt
zich in haar onderzoek naar verbetering van rundvleeskwaliteit ondermeer op de
factoren die op eiwit- en enzymniveau de malsheid van vlees beïnvloeden.

179-t.m. 183-RIKILT

DLO neemt in haar onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van
vleesenvleesprodukten degehele keten in beschouwing: primaire produktie, transport,
slacht en verwerking. Voorbeelden zijn de invloed van slachttechnieken, spierbloedingen bij slachtdieren en het effect van eiwitafbraak in vlees tijdens de
verwerking en bewaring. Ook wordt aandacht besteed aan vermindering van kans
op kruisbesmetting tijdens hetslachtprocesvanmet nameSalmonella en Campylobacter
bij pluimvee.
Ook herkomst, preventie en bestrijding vanvoor de menspathogène micro-organismen,
zoals Salmonella, Campylobacter en Listeria in vlees(produkten) en eieren en de
ontwikkeling van snelle microbiologische bepalingsmethoden voor deze microorganismen krijgen veel aandacht.

101-IMAG; 152-COVP

Onderzoek naar de verbetering van arbeidsomstandigheden voor de mens vindt met
name plaats binnen het onderzoek naar volièrehuisvesting voor leghennen, omdat
daar de arbeidsomstandigheden slechter zijn dan in de conventionele legbatterij
i.v.m. stof, buitennesteieren en het periodiek verwijderen van strooisel.

77-, 143-, 152-COVP;

3.3.3 Gezondheid en welzijn van het dier
Door de hoge veedichtheid, de grote aantallen dieren per bedrijf en de hoge
produktiviteit per dier is de infectiedruk hoog en de gevoeligheid voor ziekten
groot. Infectieziekten aan luchtwegen, maag-darmkanaal, reproductie-organen en
zenuwstelsel blijven dan ook jaarlijks verantwoordelijk voor grote economische
verliezen in de dierlijke produktie. Naast het veroorzaken van ziekteverschijnselen
hebben deze infecties vaak een groot indirect effect door de daling van melk-, vleesen eiproduktie. Het bestrijden van infecties is daarom van wezenlijk belang met
betrekking tot zowel de financiële en fysieke opbrengst als het welzijn van de dieren.
Vanwege de noodzaak tot vermindering van het diergeneesmiddelengebruik neemt
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63- t.m. 66-,69-CDI

63-, 64-, 65-, 66-, 166-CDI

186-1v o

het belang van preventieve gezondheidszorg sterk toe. Omdat vrijwel alle pathogène
(micro)organismen en allergenen het dier via de slijmvliezen bereiken, is kennis
omtrent de werking van deze processen van belang. Verder is inzicht nodig in eiwiteiwit interacties, van belang bij het maken van vaccins en diagnostica. Bij DLO vindt
op dit gebied zowel fundamenteel onderzoek plaats, als de toetsing en toepassing
van de resultaten in toepassingsgericht onderzoek.
Voorbeelden van dit toegepaste onderzoek zijn in de rundveehouderij Leptospirose
(melkerskoorts), Mycoplasma-infecties, bovine virus diarree, bovine herpesvirussen,
pinkengriepvirus en leverbotinfecties; in de varkenshouderij wordt onderzoek
verricht naar bestrijding van colibacillosis bij biggen en de ziekte van Aujeszky. Ten
aanzien van infectieziekten in de pluimveehouderij is de aandacht vooral gericht op
de preventie en bestrijding van infectieuse anémie en Salmonella enteritidis.
Ten gevolge van internationale handel vormen exotische dierziekten een ernstige
bedreiging voor de veehouderij, zoals Brucellose bij rundvee en mond- en klauwzeer
en varkenspest bij varkens; daarom ontplooit DLO activiteiten gericht op het
verbeteren,toepassen en instand houden van diagnostische methoden voor exotische
dierziekten en de ontwikkeling van 'biotech' vaccins.
Naast de gezondheid van het dier zijn er aspecten in de houderij-omgeving die het
welzijn van het dier bepalen. Fundamenteel dierenwelzijnsonderzoek bij DLO richt
zich op het proces van stress en adaptatie. Een belangrijke vraag hierbij betreft de
mate waarin dieren zich aan de houderij-omgeving kunnen aanpassen. Een tweede
vraag betreft de effecten van aanpassingsreacties (stress) op de gezondheid van de
betrokken dieren. Zowel ethologische als fysiologische parameters worden daarbij
bestudeerd.

Het welzijn van de dieren is met name in het geding in de gangbare huisvestingssystemen in de leghennen-, zeugen- en vleeskalverenhouderij. Daarom vindt
onderzoek plaats naar alternatieve huisvestingssystemen, waarbij rekening wordt
gehouden met het welzijn van het dier, milieueisen, rentabiliteit en adequate werkomstandigheden voor de veehouder. Voor wat betreft pluimvee concenteert het
onderzoek zich op volièrehuisvestingssystemen voor leghennen als alternatief voor
de legbatterij. In 1993 zal ondermeer aandacht worden besteed aan het probleem
van het verenpikken, het verzamelen van de buitennesteieren, het stof en de
ammoniak in de stallucht en de arbeidsproblematiek. Als alternatief voor individuele
huisvesting voor zeugen en vleeskalveren wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor groepshuisvesting, waarbij tevens verschillende voersystemen, oorzaken
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152-COVP; 186-IVO

van kreupelheid in groepshuisvestingssystemen en de mogelijkheid van geautomatiseerde individuele bronst- en ziektebepaling worden onderzocht. Onderzoek op
het gebied van technische automatisering in de melkveehouderij gaat gepaard met
de bestudering van diergedrag en -gezondheid, zodat bij de invoering van nieuwe
technologieën het welzijn der dieren gewaarborgd is.

202-IVO

De gevolgen van nieuwe genetische technieken voor de gezondheid en het welzijn
van het landbouwhuisdier worden eveneens onderzocht.

101-IMAG; 105-, 106-IMAG;

3.3.4

151-, 187-, 188-IB

73-, 74-IVVO

31-CPRO; 124-CAB0

Milieu

Mestproduktie leidt tot ammoniakemissie en belasting van het milieu met mineralen.
Het milieubeleid van de overheid is erop gericht deze belasting sterk terug te
dringen. In de Structuurnota Landbouw staan de milieudoelstellingen vermeld waaraan de dierlijke sector in zijn geheel moet voldoen. Deze milieudoelstellingen zullen
de komende jaren naar taakstellingen op bedrijfsniveau vertaald worden, de
zogenaamde Bedrijfs-Milieu-doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden met
individuele verschillen per bedrijf zoals grondsoort en aantal dieren. Onderzoek dat
dient ter verlichting van de milieubelasting in de veehouderij is gericht op grondgebonden (de rundveehouderijsector m.u.v. vleeskalveren en de schapensector) en
niet-grondgebonden systemen (de varkens-, vleeskalveren- en pluimveesector).
Bijdragen aan oplossingen van het mestprobleem liggen met name in het verminderen
van mineralenuitscheiding via mest, het aanpassen van stalsystemen en het efficiënter
bemesten van gras- en bouwland.
Voor de niet-grondgebonden veehouderijsectoren zullen bedrijfssystemen ontwikkeld
moeten worden die de richting uitgaan van gesloten systemen en zal de maximale
ammoniakemissie gekoppeld worden aan het aantal gehouden dieren. De mest zal
voor het overgrote deel buiten het bedrijf afgezet moeten worden, waarbij opslag,
transport en verwerking van mest in een gesloten keten dient plaats te vinden. In
de niet-grondgebonden veehouderij liggen bijdragen aan oplossingen voor het
mestprobleem met name in de vermindering van mineralenuitscheiding van mest,
aanpassingen van stalsystemen en de verwerking van mest tot organische mestkorrels
en grondstoffen voor veevoer.
In het onderzoek worden verschillende mogelijkheden onderzocht. In de eerste
plaats wordt aandacht besteed aan het beperken van de omvang van de mineralenuitscheiding via mest door een verbetering van de samenstelling en de benutting
van het voer, waardoor het mestprobleem bij de bron bestreden wordt. Bij snijmais
en grassen wordt gezocht naar typen die beter verteerbaar zijn voor vee door
veredeling, teeltmaatregelen en bewerking of door strategische bijvoedering (met
bijvoorbeeld snijmais); hierbij wordt ook gekeken naar de aard en afbreekbaarheid
van stikstofverbindingen en de hoeveelheid en samenstelling van mest en urine.
Bij rundvee ligt het accent in het onderzoek naar de beschikbaarheid van nutriënten
uit voer op de eiwit- en koolhydraatvertering en vooral op de factoren die de
afbraak in de pens bepalen. Gewerkt wordt aan modellering van de koolhydratenvertering. Met nieuwe technieken wordt absorptie uit het maagdarmkanaal en het
nutriëntenaanbod aan lever en andere organen kwantitatief vastgesteld.
Bij schapen wordt maximalisatie van de opname van nutriënten van dragende en
lacterende ooien onderzocht met het accent op onderzoek naar de eiwitbehoefte.
Het beschikbaar komen van nutriënten uit voer en de maximalisatie van de
nutriëntenopname bij varkens worden ondermeer onderzocht door te kijken naar
aminozuren, fosfor, koolhydraten e.d. die in de dunne darm uit voer beschikbaar
komen. Daarnaast wordt de benutting van nutriënten gekwantificeerd met de
balanstechniek en metingen in het bloed, waarbij kinetische evaluatiemodellen
worden gebruikt. Verder is er aandacht voor de gebruiksmogelijkheden van natte
bij- en afvalprodukten voor varkens en onderzoek naar de interactie van vet- en
koolhydraatverteerbaarheid.
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73-, 74-IVVO

Voorbeelden van het onderzoek naar het beschikbaar komen van nutriënten uit
voer bij pluimvee zijn de ontwikkeling van in-vitro technieken voor de voorspelling
van de verteerbaarheid van het voer, onderzoek naar de interactie van vet- en koolhydraatverteerbaarheid en onderzoek naar kwaliteitskenmerken van slachtkuikens
in reatie tot devoeding. Ook wordt gewerkt aan de basiskennis voor een fysiologische
voedingsstrategie.
MODEL CONCEPT
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Enkele 'schermen' van een
geïntegreerd bodemmodel
dat is ontwikkeld om
effecten van landbouwkundig
grondgebruik op bodemsamenstelling en uitspoeling
te voorspellen.

152-C0VP

Ten tweede wordt onderzoek verricht naar behandelings- en opslagmethoden van
dierlijke mest op de boerderij ten behoeve van verbetering van de verdere verwerking
en beperking van ammoniak- en geuremissies vanuit stal en opslag.
Hierbij wordt tevens getracht deze methoden te toetsen en te implementeren in
huisvestingssystemen.
Relevant hierbij zijn voor de melkveehouderij naast de algemene factoren als
stalklimaat, bevuild vloeroppervlak, snelheid van mest- en urineafvoer en aard van
de mestopslag de meer specifieke factoren zoals bijvoorbeeld mestbehandelingstechnieken als aanzuren en spoelen met water.
Relevant voor de varkenshouderij zijn de mogelijkheden die het spoelen met water
of mestvloeistof bieden om de ammoniak te binden en voor de pluimveehouderij
factoren als o.a. stalklimaat en het drogen van mest.

79-IMAG

Ten derde wordt geprobeerd het mestprobleem aan te pakken door onderzoek naar
mestverwerking. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het gedrag van vluchtige
componenten bij het drogen van mest onder verlaagde druk, de zuurstofoverdracht
bij de beluchting en de ontwikkeling van nauwkeuriger analysemethoden voor
vanuit bemestingsoogpunt belangrijke componenten.

105-, 106-, 150-IMAG;

114-SC; 129-LEI; 151-IB;
178-CAB0; 187-, 188-IB

Tenslotte wordt getracht een oplossing te vinden voor het mestprobleem door het
aanbod van nutriënten uit dierlijke mest gedurende het groeiseizoen zo goed
mogelijk af te stemmen op de gewasbehoefte en gebruik te maken van ammoniakemissie-arme toedieningstechnieken. In dit kader wordt ook onderzoek verricht aan
de milieu-effecten van mest in het landelijk gebied.
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104-IMAG

Ter afronding van het milieu-aspect dient de ontwikkeling van plannings-informatiesystemen genoemd te worden, die beslissingen voor een milieuvriendelijker
bedrijfsvoering ondersteunen. Voorbeelden zijn een begeleidingssysteem voor
ziektebestrijdingsmanagement en systemen voor milieumanagement.

3.3.5

73-, 74-IVVO; 124-CABO

Economisch rendement

Door toenemende kosten van milieumaatregelen voor opslag en aanwending van
dierlijke mest en licht stijgende voerprijzen komen de inkomens in deze sector meer
onder druk te staan. Voor de handhaving van de concurrentiepositie blijven kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering van groot belang. Een
optimale benutting van het eigen ruwvoer op melkveehouderijbedrijven kan daartoe
een belangrijke bijdrage vormen. Het onderzoek naar de voederkwaliteit van gras
en de afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoefte van het
landbouwhuisdier is hierop gericht.

143-COVP

Effecten van het EG-landbouwbeleid voor de veehouderijsector worden geanalyseerd
in bijvoorbeeld een graan/mengvoer/veestapelmodel en in een onderzoek naar het
EG-rundveevleesbeleid. Onderzoek naar markt- en consumentenwensen isvan belang
voor een goede afzet en behoud van de concurrentiepositie.

104-IMAG; 203-LEI

Ook wordt onderzoek verricht naar de bedrijfsontwikkeling. Tevenswordt onderzoek
verricht naar planningsinformatiesystemen, zoals afleverpatronen voor varkens en
de bepaling van de optimale aanhoudingsduur van leghennen.

48-CABO; 129-LEI

De economische aspecten van de mest- en ammoniakemissieproblematiek worden
bekeken door middel van actualisering van mest- en ammoniakmodellen en het
gebruik van deze modellen voor het berekenen de consequenties van diverse
beleidsscenario's ten behoeve van beleidsinstanties en ondernemers.

105-IMAG

Het automatiseren van werkhandelingen en het verlichten van de werkdruk dragen
eveneens bij aan het economisch rendement van een bedrijfstak. Daarom wordt
onderzoek verricht naar de inzet van nieuwe technologieën op het moderne melkveehouderijbedrijf (melken, voeren, huisvesting, het management en de integratie
daarvan) waarbij bedrijfstechnische overwegingen en doelstellingen op het terrein
van arbeid, management, welzijn van dieren en het milieu centraal staan. Onderzoek
vindt ondermeer plaats naar sensoren voor detectie van zieke en tochtige dieren,
automatisering van het melkproces, de voederverstrekking en ondersteuning van
het bedrijfsmanagement met behulp van Management Informatie Systemen (MIS).

55-LEI; 77-COVP;86-LEI;

3.4

Visserij en aquacultuur

In de Structuurnota Zee- en Kustvisserij 'Vissen naar Evenwicht' wordt aangegeven
dat voor de verschillende visserijsectoren de afweging tussen visserijbelangen en de
natuurfunctie van de kustwateren en de Noordzee steeds meer op de voorgrond
treedt. In dat kader is als beleidspunt geformuleerd, dat het ecosysteemonderzoek
moet worden geïntensiveerd en dat de ontwikkeling van selectieve vismethoden
prioriteit moet krijgen in het onderzoek.

81-RIVO

Tot nu toe ging de aandacht van het biologisch visserijonderzoek binnen DLO vooral
uit naar de commerciële visstand ten behoeve van de vaststelling van de totaal toe
te stane vangsten (TAC's) in het Noord Atlantisch gebied, die via een verdeelsleutel
in nationale quota worden opgesplitst. Om de commerciële visstand te kunnen
bepalen zijn jarenlang routinebemonsteringen van visbestanden uitgevoerd. Deze
gegevens en die van toekomstige bemonsteringen, zullen gebruikt worden om
trendmatige veranderingen in het ecosysteem te kunnen vaststellen. Met behulp
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82-RIVO

81-RIVO; 196-IBN

daarvan kan worden geanalyseerd wat de interactie istussen een enkele vissoort en
de visserij (single species benadering) en de effecten van de visserij op de totaal
geëxploiteerde stand (multispecies benadering). Voor schelpdierbestanden bestaan
er nog nauwelijks routinebemonsteringen. De komende tijd zal hier door het onderzoek een start mee worden gemaakt, zodat ook voor schelpdieren de invloed van
vangstbeperkende maatregelen naar behoren kan worden ingeschat en er bovendien inzicht kan worden verkregen in het aandeel van schelpdieren in het totale
functioneren van het ecosysteem.
Om na te gaan of bepaalde trends inderdaad een gevolg zijn van visserij-invloeden
wordt in de Noordzee een beschermd gebied ingesteld, waarbij bekeken wordt op
wat voor schaal,tijd en ruimte ecologisch herstel optreedt na het weren of reguleren
van menselijke activiteiten, waaronder visserij. Een van de onderzoeksvragen daarij
is de verhouding tussen de produktie van biomassa van diverse bodemorganismen
binnen en buiten het beschermde gebied, teneinde de betekenis van de extra sterfte
van bodemorganismen door de visserij ten opzichte van de natuurlijke sterfte te
kunnen bepalen.

De afweging tussen visserijbelangenende natuurfunctie
van de kustwateren en de
Noordzee treedt steeds meer
op de voorgrond.

136-CAB0

Een van de visserij-activiteiten, die extra sterfte van bodemorganismen veroorzaakt,
is de boomkorvisserij. De boomkor wordt gebruikt voor het vangen van platvis,
waarbij de boomkor over de grond sleept en kettingen, bevestigd aan de boomkor,
de platvis moeten stimuleren. Gezocht wordt naar natuurvriendelijkere vormen van
boomkorvisserij, bijvoorbeeld door het gebruik van akoestische stimulatie van de
platvis.

11-SC

Een andere manier om de beïnvloeding van het ecosysteem door visserij-activiteiten
te verminderen is de ontwikkeling van selectievere vangstmethoden om ongewenste
bijvangsten te voorkomen. Het onderzoek is daarbij ondermeer gericht op de
verbetering van de rondvisselektiviteit (scheiding kabeljauw-wijting), de selektiviteit
van pelagische netten (horsmakreel-makreel) en het voorkomen van de bijvangst van
mariene zoogdieren, bijvoorbeeld door deze langs akoestische weg af te schrikken
van de netopening.
Voor eengoed begrip vande invloedvandevisserij op hetecosysteem, ishet belangrijk
de relatie tussen vissen, vogels en zeezoogdieren te kennen. Eerdergenoemde
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22-IBN; 81-RIVO; 196-IBN

bijvangsten worden bijvoorbeeld weer overboord gezet. Bekend is dat de visserij op
deze wijze een belangrijke bijdrage levert aan de relatie tussen voedselaanbod en
de verspreiding van zeevogels. Het onderzoek probeert dit soort interacties in kaart
te brengen. Zo zal er bijvoorbeeld een atlas worden gemaakt over voorkomen en
talrijkheid van niet-commerciele vissoorten en andere organismen in de Noordzee.

83-RIVO; 181-RIKILT

Een laatste aspect, dat van belang isvoor een goed inzicht in het functioneren van
het ecosysteem, is kennis van de kwaliteit van het aquatisch milieu. Dit is bovendien
van belang voor de kwaliteit van de visserijprodukten. Het onderzoek heeft derhalve
een monitoringprogramma ontwikkeld, dat zich richt op anorganische en organische
contaminanten en radioaktieve stoffen op een tiental kritisch geachte locaties in de
Nederlandse kust- en binnenwateren. Bovendien iser een speciaal monitoringprogramma opgezet voor het bepalen van afwijkingen bij vissen in het Nederlandse
deel van de Noordzee.

Het ecosysteemonderzoek
wordt geïntensiveerd en de
ontwikkeling van selectieve
vismethoden krijgt prioriteit
in het onderzoek.

56

4.

DLO-onderzoek in een nationale context

Tussen de DLO-organisatie en het door DLO uitgevoerde onderzoek, andere (onderzoeksorganisaties en door anderen uitgevoerd (landbouwkundig) onderzoek bestaan
vele relaties.
Indit hoofdstuk zal globaal de relatie tussen DLOen andere (onderzoeks-)organisaties
en het DLO-onderzoek en ander landbouwkundig en natuuronderzoek worden
aangegeven. Paragraaf 4.2 istoegespitst op de deelname van DLO in nationale
programma's en programma's die samen met het georganiseerd bedrijfsleven worden
uitgevoerd.

4.1

DLO als participant in een netwerk

DLO maakt deel uit van een netwerk van organisaties die zich bewegen op het terrein
van onderzoek, voorlichting en onderwijs op de beleidsterreinen van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dit netwerk kan gesplitst worden in een
aantal delen. In deze paragraaf wordt het (deel-)netwerk waar het accent ligt op
het gezamenlijk doen van onderzoek en het (deel-)netwerk waar het accent ligt op
de overdracht van kennis beschreven.
Het netwerk met het accentoponderzoek
Deonderzoeksprioriteiten diedoor beleidenpraktijk gesteldworden aanhet landbouwkundig onderzoek gelden voor het praktijkonderzoek, het DLO-onderzoek en het
universitaire onderzoek. Kwaliteit van het produkt, mest en ammoniak, gewasbescherming en geïntegreerde teeltsystemen zijn voorbeelden van onderzoeksprioriteiten die voor de gehele 'onderzoeksketen' belangrijk zijn. De aanpak van het
onderzoek en het type onderzoek dat uitgevoerd wordt, zijn voor praktijkonderzoek,
DLO-onderzoek en universitair onderzoek verschillend. Vanwege de overeenkomst in
onderzoeksprioriteiten ligt afstemming en samenwerking voor de hand.
Er bestaan dan ook diverse vruchtbare samenwerkingsrelaties tussen DLO en andere
onderzoeksinstellingen, zoals proefstations, universiteiten en TNO. De proefstations
en de Landbouwuniversiteit nemen in dit netwerk een speciale rol in.
Het terrein waarop samenwerking met de proefstations plaatsvindt is zeer breed en
betreft zowel de dierlijke als de plantaardige sector. In veel gevallen wordt samengewerkt op basis van onderzoeksprojecten, soms wordt ook gezamenlijk gewerkt
aan een onderzoeksthema dat vele projecten omvat (zie ook de DLO-overstijgende
programma's, paragraaf 4.2).
Een aantal voorbeelden van terreinen waarop samenwerking plaatsvindt zijn:
- onderzoek op het vlak van plantenfysiologie en produktkwaliteit waarbij wordt
samengewerkt met PBN, LBO, PBB en COWT (32-CABO);
- onderzoek naar biologische enecologische principesvansystemenvan geïntegreerde
onkruidbeheersing waarbij wordt samengewerkt met PAGV, PFW en PR(37-CABO);
- ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming in defruitteelt in samenwerking
met PFW (35-IPO);
- onderzoek naar de mogelijkheden van en beperkingen voor ontwikkeling,
introductie en toetsing van geïntegreerde produktiesystemen in land- en tuinbouw
en onderzoek naar technologie voor duurzame open teelten waarbij wordt
samengewerkt met PAGV en LBO (48-CABO; 198-IMAG);
- onderzoek naar de bestrijding van speendiarree bij het varken, onderzoek met
betrekking tot de groepshuisvesting van varkens en onderzoek naar de technische
en technologische behandelingsmethoden van dierlijke mest in samenwerking met
het PV (64-CDI; 106-IMAG; 150-IMAG)
- onderzoek naar de nutriëntenbenutting en -behoeftebepaling, onderzoek naar
innovatieve technologie voor de melkveehouderij, onderzoek naar de voederkwaliteit
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van gras, onderzoek naar technische en technologische behandelingsmethoden
van dierlijke mest en onderzoek naar stikstofstromen in grasland in samenwerking
met het PR(74-IVVO; 105-IMAG; 124-CABO; 150-IMAG; 178-CABO; 187-IB);
plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen, onderzoek naar de
mogelijkheden vangroenrooien vanpootaardappelen incombinatie metde biologische
bestrijding van een aantal pathogenen die belangrijke bewaarziekten veroorzaken
of een probleem vormen bij uitpoten in een volgend teeltseizoen en onderzoek
naar geïntegreerde systemen voor de bestrijding van aardappelmoeheid, in samenwerking met het PAGV (149-CPRO; 38-, 39-, 41-IPO; 198-IMAG; 33-IPO; 149-CPRO);
onderzoek naar beperking van het energieverbruik en emissies in de beschermde
teelten in samenwerking met het PTGen (134-IMAG)
onderzoek op het vlak van aquatische ecotoxicologie, biologische en geïntegreerde
bestrijding, houdbaarheid en kwaliteit van voedsel en/of siergewassen, bedrijfsontwikkeling en cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek met PBN enPTG
(5-SC; 35-, 36-IPO; 58- ATD; 203-LEI; 131-,159-CPRO).

De samenwerking van DLO-instituten met universiteiten betreft een groot aantal
universiteiten. De samenwerking met de Landbouwuniversiteit is intensiever dan
met de andere universiteiten door de overeenkomst in werkveld, locatie en de
afname van afgestudeerden, nu en in het verleden.
Samenwerking met universiteiten vindt in de regel plaats op basis van projecten. Een
speciale vorm van samenwerking betreft projecten waar een promotie uit voortvloeit.
Deze projecten, uitgevoerd door zich op hun promotie voorbereidende DLO-medewerkers of door bij DLO-gedetacheerde AIO's, zijn voor DLO vaak een belangrijke
impuls voor vergroting van de expertise op het betreffende onderzoeksveld.
In 1993 zullen bij DLO circa 50 AIO's gedetacheerd zijn. Daarnaast promoveren
jaarlijks binnen de DLO-organisatie een aantal medewerkers.
DLO istevens betrokken bij verschillende initiatieven om samen met de LUW en/of
andere universiteiten te komen tot de oprichting van onderzoekscholen.
Samenwerking met de Landbouwuniversiteit heeft vooral betrekking op:
- Bos-, natuur- en landschapsontwikkeling, ruimtelijke planvorming, informatietechnologie voor het landelijk gebied (12- 13-SC; 22-IBN; 23-SC; 24-IBN; 115-SC; 119-,
120-, 121-IBN; 122-, 136-CABO; 196-, 204-, 205-IBN)
- Plantenveredelingsonderzoek (27-, 28-, 31-, 49-, 148-CPRO)
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- Positieve en negatieve kwaliteit van plantaardige en dierlijke produkten, 1KB,
analysemethoden, systeem kunde, bewaring, verpakking en verwerking van
produkten van plantaardige en dierlijke oorsprong (57-, 58-, 60-, 61-, 62-ATO;77-,
143-COVP; 179-, 181 t.m. 183-RIKILT)
- techniek/technologie ten behoeve van de primaire plantaardige en dierlijke sectoren
(79-, 104-, 105-, 106-, 134-, 198-1MAG)
- geïntegreerde teeltsystemen, gewasbescherming en onkruidbeheersing
(35-IPO; 37-,48-, 50-, 110-CABO)
- plantenfysiologisch onderzoek (30-, 32-, 50-CABO)
- nutriëntenbenutting en behoeftebepaling, voederkwaliteit van gras (74-IWO;
124-CABO)
- fokkerij en voortplantingsonderzoek (70-, 202-IVO)
- ecotoxicologie, arbeidsomstandigheden, recreatie en toerisme en economisch
onderzoek (5-, 147-SC; 101-IMAG; 11-SC; 129-LEI)
- het gemeenschappelijk exploiteren van proeffaciliteiten, zoals het Rhizolab en het
bibliotheeknetwerk Agralin (190-PUDOC).

Het Rhizolab Wageningen
benedengronds (links) en
bovengronds (rechts).

Samenwerking met andere Nederlandse universiteiten vindt vooral plaats op de
volgende terreinen:
- onderzoek op het vlak van naoogsttechnologie en systeemkunde in samenwerking
met RUU, RUG,VU, UvA, TUT,TUD en TUE (57-, 58-, 60-, 61-, 62-ATO)
- onderzoek op vlak van bos- en natuurontwikkeling vooral in samenwerking met de
RUGen in mindere mate met RUL,VU, UvA en KUN (1-IBN; 22-, 24-, 119-, 120-, 196)
- onderzoek op het vlak van infectieziekten in de veehouderij, synthetische vaccins,
voortplanting, veiligheid van recombinant DNA-vaccins, informatietechnologie in
de veehouderij, groepshuisvesting van varkens in samenwerking met (vooral de
faculteit diergeneeskunde) van de RUU en in mindere mate de RUL,VU, KUN en
EUR (63-, 64-, 69-CDI; 105-, 106-IMAG, 193-CDI, 202-IVO)
- onderzoek op het vlak van plantenveredeling in samenwerking met RUU, RUL,VU
en UvA (27-, 28-, 148-, 149-, 193-CPRO/CDI)
- arbeidsomstandigheden in samenwerking met VU, KUN en TUT (101-IMAG)
- voedselveiligheid in samenwerking met RUU,VU en TUE (179-, 183-RIKILT)
- mestopslagsystemen in samenwerking met TUT, TUD en TUE (150-IMAG)
- informatietechnologie in samenwerking met EUR (104-LEI)
- onderzoek betreffende de ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen in de
tropen in samenwerking met RUG (146-IB)
- onderzoek op het vlak van de bodembiologie in samenwerking met de RUG (1-IB)
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- biologische bestrijding van plagen in kasteelten in samenwerking met UvA (36-IPO)
- voederconservering en microbiële stabiliteit van silage in samenwerking met de
RUG (73-IVVO).
Onderzoeksorganisaties zoals RIVM, RIZA, TNO en verschillende KNAW-lnstituten
maken ook deel uit van het onderzoek-netwerk van DLO. De samenwerking met
deze organisaties beperkt zich tot een aantal specifieke raakvlakken en is beperkter
qua intensiteit. Samenwerking met RIVM heeft vindt onder andere plaats in het
onderzoek naar de veiligheid van voedingsmiddelen, onderzoek met betrekking tot
infectieziekten in deveehouderij, nutriëntenbelasting vangrond-en oppervlaktewater,
ecotoxicologie, voortplantingsonderzoek en verdrogingsonderzoek (77-, 143-COVP,
179-RIKILT; 63-, 69-CDI; 114-SC; 147-SC; 202-IVO; 201-SC).
Binnen het onderzoek naar nutriëntenbelasting van gronden oppervlaktewater,
waterbeheer, gewasbescherming, ecotoxicologie, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden vindt op specifieke punten samenwerking plaats met TNO
(4-, 5-, 6-SC; 36-IPO; 77-COVP; 101-IMAG, 147-SC; 179-, 182-, 183-RIKILT).
Het netwerk met het accent op kennisuitwisseling
In het kennisuitwisselingsnetwerk waarin DLO participeert zijn naast de proefstations
en universiteiten ook IKC'sen instellingen voor agrarisch onderwijs van belang.
In het algemeen gaat het om de uitwisseling van kennis door middel van studiedagen,
open dagen, congressen, seminars, enzovoort. Ook worden bij DLOjaarlijks een
groot aantal stages en afstudeeropdrachten uitgevoerd.
Met de universiteiten, hogere agrarische scholen en in PHLO-verband vindt daarnaast
kennisoverdracht plaats door het geven van gastcolleges door DLO-medewerkers en
door deeltijd hoogleraarschappen van DLO-medewerkers. Zozijn 18 DLO-medewerkers
tevens als deeltijd hoogleraar verbonden aan een universiteit.

4.2

DLO-onderzoek in relatie tot nationale en met het bedrijfsleven
uitgevoerde programma's

DLO neemt deel in vele nationale en in samenwerking met het (georganiseerde)
bedrijfsleven uitgevoerde onderzoeksprogramma's. Deze programma's zijn divers
wat omvang en participanten aangaat. In het DLO-Onderzoekplan is de inzet die
DLO pleegt in deze programma's soms niet direct herkenbaar, omdat de projecten
waarmee in zo'n nationaal programma wordt deelgenomen in diverse DLO-onderzoeksprogramma's zijn ondergebracht.
DLO neemt onder andere deel in het onderzoeksprogramma uit het Natuurbeleidsplan, diverse agrificatieprogramma's, het Gewasbeschermingsprogramma, het
Urgentieprogramma Bloembollen, het Nationale Remote-Sensing programma, het
Additioneel programma Geïntegreerde Plantaardige Produktie, het Nationale
Programma Mest en Ammoniak en het Nederlands Additioneel Programma Mondiale
Luchtverontreiniging en Klimaatverandering.
Voor een aantal van deze programma's is,ter illustratie, hieronder de relatie met de
DLO-programma's beschreven:
• Het Nationale Programma MestenAmmoniak iseenonderzoeksprogramma waarvan
de resultaten moeten bijdragen aan de oplossing van de mestproblematiek en het
sterk terugdringen van de emissie van ammoniak. DLO neemt in dit programma
deel met projecten uit de DLO-programma's: 48-CABO; 79-IMAG; 114-SC;
124-CABO; 129-LEI; 150-IMAG; 151-IB; 152-COVP; 178-CABO; 187-IB; 200-IVVO.
Het Nationaal Onderzoeksprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering heeft tot doel inzicht te verwerven in oorzaken en gevolgen van
veranderingen in het klimaatsysteem en duurzame oplossingen aan te geven.
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DLO neemt in dit programma deel door middel van een DLO-programma Klimaat
verandering, landbouw en natuur (122-CABO), waarin vooral aandacht wordt
besteed aan onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op landbouw,
bos en natuur.
• Op het vlak van agrificatie-onderzoek loopt een aantal programma's waarin
overheid en (georganiseerd) bedrijfsleven participeren. DLO neemt deel in de
programma's Hennep (onderzoek naar de toepassing van hennep als grondstof
voor de papierindustrie); Karwij (nieuwe toepassingen van karwijolie) en
Plantaardig Technische Oliën (toepassing van plantaardige oliën in de industrie).
Relevante DLO-programma's in dit verband zijn: 28-CPRO; 30-CABO; 31-CPRO;33-,
39-IPO; 55-LEI; 56-, 57-ATO, 198-IMAG).
• Het Additioneel programma Geïntegreerde Plantaardige Produktie heeft tot doel
het integreren, combineren, vernieuwen of veranderen van produktie-elementen
in teeltmethoden van plantaardig materiaal met het oog op het bevorderen van
een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. DLO neemt deel door middel
van projecten uit de programma's: 35-, 39-IPO; 48-, 50-CABO; 129-LEI; 134-IMAG;
148-CPRO; 187-IB.
• Het onderzoeksprogramma uit het Natuurbeleidsplan is gericht op ondersteuning
van het beleid beschreven in dat plan. DLO neemt deel in diverse projecten.
Relevante DLO-programma's in dit verband zijn: 22-IBN; 23-SC; 24-, 120-, 121-IBN;
178-CABO; 196-IBN.

Een bever wordt uitgezet in
de Biesbosch.
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• Het Nationaal Programma Remote Sensing heeft tot doel het op termijn bereiken
van een blijvende verankering van operationeel gebruik van remote sensing in de
gebruikerssectoren binnen overheid en bedrijfsleven. DLO neemt in dit onderzoek
deel met het programma Remote Sensing (12-SC) dat tot doel heeft methoden
te ontwikkelen om remote sensing opnamen te interpreteren voor gebruik in de
landinrichting, land en bosbouw en natuurbeheer en om op remote sensing
opnamen gebaseerde methoden te ontwikkelen voor de kartering van het landgebruik en de beschrijving van uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak.
• Het onderzoeksprogramma uit het Meerjarenplan Gewasbescherming heeft tot
doel te komen tot een pakket van gewasbeschermingsmiddelen/-technieken die
een duurzame agrarische bedrijfsvoering mogeklijk maken. DLO neemt deel met
projecten uit de programma's: 5-SC; 33-, 36-IPO; 37-CABO; 39-,41-IPO; 43-IMAG;
133-IPO; 147-SC

62

DLO-onderzoek in een internationale context
5.1

De algemene internationale context

Inleiding
De internationalisering van het onderzoek wordt steeds belangrijker. Deels omdat
grenzen vervagen en snelle communicatiemogelijkheden toenemen; vragers naar
onderzoek zullen steeds meer ook over de grenzen kijken naar onderzoeksmogelijkheden. Deels omdat de problemen die om oplossing vragen, in veel landen van
soortgelijke aard zijn en soms zelfs alleen kunnen worden opgelost door middel van
een gezamenlijke aanpak (bijv. milieuproblematiek).
Voor het landbouwkundig onderzoek geldt dat het gemeenschappelijk EG-landbouwbeleid ook onderzoeksvragen oproept die voor veel landen relevant zijn. Zo zal de
ombuiging van het landbouwbeleid (MacSharry-plannen) extra aandacht vragen van
het onderzoek op het gebied van ontwikkeling en leefbaarheid van het platteland
en op het gebied van marktoriëntatie, gezondheid en duurzame ontwikkeling. Voor
een deel zijn dit thema's die ook nationaal al prioriteit genieten.
Samenwerking met lidstaten van de EG,en in de nabije toekomst ook de EVA-landen,
vindt vooral plaats binnen de door de EGgefinancierde onderzoeksprogramma's.
Met een aantal andere landen bestaan er bilaterale overeenkomsten over gezamenlijk
onderzoek, vaak als onderdeel van protocollen met het Ministerie van LNV (DWT)
overeengekomen. Een bijzondere vorm van internationale samenwerking vormt
samenwerking met ontwikkelingslanden.
Het Europese CommunautaireOnderzoek
Het door de EGgefinancierde onderzoek vindt voornamelijk plaats binnen het zgn.
Kaderprogramma van DG XII (Directoraat-Generaal voor Wetenschap, Onderzoek en
Ontwikkeling). Het tweede Kaderprogramma loopt langzamerhand af. Het derde
Kaderprogramma (1991-1994) is nu volop bezig en veel projecten binnen dit
Kaderprogramma starten in 1992 of 1993. Het derde Kaderprogramma bestaat uit
een 15-tal verschillende programma's. De programma's waarbinnen DLO vooral
actief is,zijn AIR (landbouw en agrarische industrie), STD (programma ten behoeve
van ontwikkelingslanden), Environment (milieuprogramma), Biotech (biotechnologie)
en HumanCapital and Mobility (uitwisseling onderzoekers, beurzen,conferenties e.d.).
Het AIR-programma isvoor DLO het belangrijkste. De eerste selectieronde binnen
het AIR-programma is inmiddels geweest en uit deze ronde zijn 23 projecten waaraan DLO-instituten deelnemen voor medefinanciering goedgekeurd. Deze projecten
zullen eind 1992-begin 1993 van start gaan.
Op het gebied van milieuvriendelijke landbouw gaat het o.a. om projecten over
ecologische landbouw (CABO), geïntegreerde akkerbouw (CABO), extensief weidegebruik en vermindering inputs en energieverliezen op veehouderijbedrijven (CABO);
om onderzoek naar het gebruik van dierlijke mest (IB); om onderzoek naar het
aardappelcysteaaltje (IPO)en naar hetgedragvan natuurlijke vijanden in geïntegreerde
landbouwsystemen (IPO);om deontwikkeling van nieuwe ziekteresistente appelrassen
(CPRO) en onderzoek naar de locatie en het gebruik van genen voor ziekteresistentie
in ßrass/'ca-soorten in Europese genenbank verzamelingen (CPRO).
Op het gebied van de bosbouw worden projecten medegefinancierd die betrekking
hebben op snel groeiende bomen als alternatief landgebruik, verbetering van de
populierenproduktie en managementaspecten van bos (IBN) en onderzoek naar
organische stof in eucalyptusbossen om de bodemstructuur, stabiliteit en voedingstoestand te verbeteren (SC).
In de verwerkingssfeer betaalt de EGmee aan onderzoek naar kwaliteit van kanten-klaar-maaltijden en onderzoek naar kwaliteitsindicatoren voor optimale bewaring
en verwerking van fruit en groente (ATO).
Indeveehouderij wordt onderzoek medegefinancierd naar hetwelzijn vanvarkens(IVO)
en de ontwikkeling van een bloedtest voor de diagnose van rundertuberculose (CDI).
Per project wordt er gemiddeld met 4 à 5 andere landen samengewerkt.
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Eind 1992 zal een tweede AIR-selectieronde plaats vinden. Projecten die daarin
worden uitgekozen voor financiering zullen naar verwachting midden-1993 kunnen
starten. Op het moment van opstellen van dit Onderzoekplan isde indieningsperiode
voor de tweede ronde nog in volle gang en is er nog geen inzicht te geven welke
projecten gefinancierd gaan worden.
Ook staat de indiening op dit moment open voor (onderzoeks)voorstellen gericht
op samenwerking met instellingen in Midden- en Oost Europa. De EGheeft hiervoor een nieuw programma gestart. Ook t.a.v. dit programma is nog niet te zeggen
welke projecten eventueel in 1993 kunnen starten.
De deelname van de DLO-instituten aan al deze programma's betreft zowel de
uitvoering van onderzoeksprojecten, als deelname in coördinatieactiviteiten en
workshops.
Binnen de EG worden debestaandesamenwerkingsverbanden met het INRA(Frankrijk),
AFRC (Engeland) en FAL (Duitsland) verder geïntensiveerd en meer toegesneden op
effectief partnership voor supranationaal onderzoek.
Met de AFRC in Engeland zijn vijf terreinen voor samenwerking overeengekomen:
voedsel en agrotechnologie; plantenteelt; gezondheid dieren; bodem en gewasbescherming; mechanisatie en automatisering. Minimaal jaarlijks overleggen
coördinatoren op deze 5terreinen over de voortgang van het onderzoek. Plannen
bestaan om ook de samenwerking met de INRA in Frankrijk meer te concentreren
op een aantal onderzoeksterreinen.
Bilaterale samenwerking
Met de meeste Oosteuropese landen zijn, op hun verzoek, tweejarige werkplannen
afgesproken of in voorbereiding: Polen,Tsjechoslowakije, Bulgarije, Hongarije en
Roemenië. Deze werkplannen zullen zich in toenemende mate richten op langer
durende werkstages en wat minder op kort durende werkbezoeken. Ook met een
aantal andere landen zijn er samenwerkingsafspraken neergelegd in werkplannen,
zoals met Indonesië en China.
Met Israël zijn besprekingen gaande over samenwerking op een viertal onderzoeksterreinen: vermindering van het gebruik van chemicaliën in intensieve teelten,
onderzoek naar diverse aspecten van de glastuinbouw, irrigatie met minimale
milieubelasting en nieuwe methoden om plagen en ziekten in groenten en bloemen
te controleren. Over de nadere invulling van de samenwerking wordt nog overlegd.
Deze werkplannen maken onderdeel uit van overeengekomen protocollen tussen
het Ministerie van LNV (DWT) en het Ministerie van Landbouw of de Academie van
Wetenschappen in het betreffende land.
Met Canada zijn besprekingen gaande over de nadere invulling van het eerder
getekende Memorandum of Understanding betreffende samenwerking tussen DLO
en de Agriculture Canada Research Branch.
Samenwerking met internationale onderzoeksorganisaties
DLO-instituten participeren in de daartoe geëigende programma's van o.a. CGIAR,
FAO, OECD, IAEA, NATO Science Committee, ESF,ISHS, CIHEAM, IUBS, mede ter
versteviging en verbreding van hun eigen wetenschappelijke positie. Onderzoek in
internationaal verband krijgt gestalte door middel van projecten, die onderdeel
uitmaken van diverse DLO-onderzoeksprogramma's.

5.2

Samenwerking met ontwikkelingslanden

Samenwerking met ontwikkelingslanden isvoor DLO een bijzondere vorm van internationale samenwerking, waarbij het initiatief - zowel beleidsmatig als financieel vaak buiten DLO ligt (DGIS, OSL, EG). Een belangrijke leidraad voor de richting van
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het onderzoek vormt de recent verschenen beleidsnota 'Onderzoek en Ontwikkelingssamenwerking' van DGIS. Het onderzoek levert bijdragen aan oplossingen voor
problemen in ontwikkelingslanden. Ook wordt bijgedragen aan kennisstructuren in
deze landen, zodat zeop termijn zelf hun problemen kunnen vertalen in onderzoeksvragen en ook zelf zoveel mogelijk het onderzoek kunnen uitvoeren, waarbij hooguit nog wat specifieke hulp wordt gevraagd.
Behalve het uitvoeren van onderzoeksprojecten, leveren de DLO-instituten, waar
nodig, backstopping, voeren zij consultancy-opdrachten uit en leveren bijdragen
aan IAC-cursussen. Deze activiteiten zijn doorgaans niet apart zichtbaar in lopende
DLO-programma's omdat ze per afzonderlijke activiteit te gering van omvang zijn.
De onderzoeksprogramma's, die zich specifiek richten op de problematiek in
ontwikkelingslanden, houden zich vooral bezig met de ontwikkeling van een
milieuvriendelijker landbouw en een duurzame ontwikkeling van het platteland.

Wortelonderzoek in
Indonesië om tot efficiënter
stikstofgebruik te komen.

108-SC; 110-CABO; 146-IB

Duurzame landbouw/Milieu
Om in ontwikkelingslanden te komen tot duurzame landbouwmethoden en
bescherming van het milieu is het belangrijk kennis ter beschikking te stellen om
produktiesystemen te identificeren die in een bepaalde streek en onder expliciete
sociaal-economische randvoorwaarden kunnen bestaan. Lokale beleidsmakers moeten
daarbij materiële en immateriële inputs en outputs met elkaar kunnen vergelijken
en op grond daarvan keuzen voor plattelandsontwikkeling kunnen maken.
In 1993 zal o.a. onderzoek uitgevoerd worden naar de optimalisatie van de benutting
van externe produktiemiddelen (Sahel-regio); naar biotische en abiotische factoren
met betrekking tot gewas, teeltsystemen en bodembeheer in rijstteeltsystemen
(Zuid-Oost Azië); naar duurzaamheid van weidesystemen (West-Afrika); naar bodemgewas relaties (Mali, Burkina Faso), afbraak van gewasresten in verschillende landbouwsystemen (Indonesië) en de relatie hydrologie landbouwproduktie (waterbeheersmodellen Bolivia, Argentinië, Egypte; hergebruik drainagewater Egypte).
Verder wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen, testen en demonstreren
van methoden voor het identificeren van landgebruikssystemen, die bezien vanuit
agro-ecologisch oogpunt duurzaam en vanuit sociaal-economisch oogpunt haalbaar zijn.
Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan het versterken van de capaciteit van
nationale landbouwkundige onderzoeksinstellingen (NARC's) in diverse Zuidoost
Aziatische landen en in de Sahel via gezamenlijk onderzoek, advisering en via
introduktie van kwantitatieve systeemanalytische methoden.
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206-iBN

34,-38-,41,160-iPO

112-LEi;177-CPRO

142-covp

199-iMAG

Tropenbos/Natuurbeheer
Onderzoeksactiviteiten in het kader van het tropenbosprogramma vinden vooral
plaats in Indonesië en Burkina Faso. Het tropenbosprogramma in Indonesië is een
langlopend samenwerkingsverband tussen de Stichting Tropenbos en het Indonesische
Ministerie van Bosbouw; kennisoverdracht en -uitwisseling vormen uitgangspunten
binnen dit programma. Het tropenbosprogramma in Burkina Faso is gericht op
'institution-building' en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Bosdienst van
Burkina Faso.
Het onderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen van systemen voor herstel en
een duurzaam gebruik van tropenbos, gebaseerd op plaats-specifieke natuurlijke
bostypen en lokale boomsoorten. In Burkina Faso wordt vooral ondersteuning
verleend bij het ontwikkelen van een landelijk zaadcentrum voor inheemse soorten.
In 1993 zal ook de rol van de faunistische diversiteit in het herstel van natuurwaarden
in het onderzoek worden betrokken. Een eerste aanzet wordt gegeven in onderzoek
naar vergelijkende inventarisaties van bodemfauna indicatoren en een herintroduktie
van orang oetangs in het tropenbos in Kalimantan.
Verbetering voedselsituatie
Het onderzoek richt zich hierbij primair op mogelijkheden de voedselproduktie
kwantitatief en/of kwalitatief te verbeteren. Veel aandacht krijgt bijvoorbeeld de
gewasbescherming: het ondersteunen van instellingen in ontwikkelingslanden die
zich bezig houden met gewasbescherming, het versterken van internationale netwerken (ondermeer met CIMMYT, CIP) en het verrichten van onderzoek vooral naar
resistentie van belangrijke voedselgewassen tegen ziekten en plagen.
Veelcapaciteit wasgepland voor deversterking van het onderzoek en de ontwikkeling
van de teelt van laaglandgroentegewassen in Indonesië. Door het opheffen van de
ontwikkelingsrelatie met Nederland door de Indonesische regering is dit project
voortijdig gestopt. Hiermee zijn kennis en ervaring vrijgekomen waarvan op het
moment van schrijven van dit Onderzoekplan nog niet duidelijk iswaar en wanneer
deze opnieuw ingezet kan worden.
Verder wordt aanveel ontwikkelingslanden ondersteuning verleend bij de organisatie
en opbouw van veterinaire voorzieningen, bij de installatie van diagnostische
laboratoria en bij de preventie en bestrijding van dierziekten (CDI).
Door middel vanvoederwaarderings- (IVVO) enfoktechnisch onderzoek wordt getracht
de produktie van dierlijke eiwitten te verhogen. De aandacht isdaarbij vooral gericht
op kleinschalige veehouderij. In 1993 is de aandacht vooral gericht op Kenya waar
onderzoek wordt gedaan bij pluimvee en melkvee. Er wordt niet alleen gekeken
naar produktiefactoren maar ook naar farming systems per regio. Tevens wordt veel
tijd gestoken in opleiding en training van personeel en studenten in Kenya.
Techniek
Veel aandacht wordt ook gegeven aan dierlijke tractie voor grondbewerking; in
Zambia wordt gewerkt aan onderzoek, ontwikkeling en coördinatie op dit terrein:
er wordt ondersteuning verleend bij het opzetten en begeleiden van een praktijkschool voor instructeurs en voorlichters voor dierlijke tractie.
Naast dierlijke tractie wordt ook ondersteuning verleend bij de ontwikkeling van
eenvoudige machines en werktuigen die in de kleinschalige landbouw gebruikt
kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinschalige gemotoriseerde werktuigen voor de grondbewerking, eenvoudige dorsers, kleine rijstpellers, enz. In 1993
zal de aandacht vooral gericht zijn op hulpmiddelen bij de rijstteelt in Vietnam en
ondersteuning en begeleiding van het 'Atelier d'Assemblage' in Mali. In dit atelier
wordt een reeksvaneenvoudige landbouwwerktuigen gemaakt voor de natte rijstteelt
in Mali en vindt de training plaats van monteurs en dorpssmeden voor reparaties en
worden cursussen gegeven over het gebruik van deze werktuigen.
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6.

Dienstverlenende activiteiten

Naast het uitvoeren van onderzoek, wordt door een aantal DLO-instituten taken
uitgevoerd die, al dan niet voorkomend uit wettelijke verplichtingen, adviserend of
dienstverlenend van aard zijn.
Adviserende of dienstverlenende taken kenmerken zich door het toegepaste karakter.
Om deze taken ook in de toekomst op een kwalitatief voldoende niveau te kunnen
uitvoeren, is aan deze taken een stuk expertise-ontwikkeling verbonden. Deze
expertise-ontwikkeling levert voor de uitvoering van de taken essentiële nieuwe
kennis en kunde.
Expertise-ontwikkeling die essentieel isvoor de uitvoering van deze taken, maar die
een breder toepassingsgebied kent wordt ook tot deze taken gerekend, omdat de
sturing van de expertise-ontwikkeling vanuit deze taken plaatsvindt. Expertiseontwikkeling die niet direct gerelateerd is aan de uitvoering van deze taken, maar
daar wel van belang voor is, isondergebracht in relevante onderzoeksprogramma's
van DLO.
Dienstverlenende taken die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen ondersteunen
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij direct. Bij andere dienstverlenende taken kan een onderscheid worden gemaakt in taken die dienstverlenend
zijn aan het departement en taken die dienstverlenend zijn aan het landbouwkundig
onderzoek. Eén van deze taken istevens dienstverlenend aan het bedrijfsleven. De
indeling in taken die dienstverlenend zijn aan het departement en taken die dienstverlenend zijn aan het landbouwkundig onderzoek wordt in de volgende paragrafen
verder uitgewerkt, waarbij de dienstverlenende taken kort genoemd zullen worden.
Een nadere uitwerking en beschrijving van deze taken vindt plaats in deel 2van het
Onderzoekplan.

6.1

Dienstverlenende taken voor het departement van LNV

Tot de dienstverlenende taken waarmee het departement w o r d t ondersteund zijn te
rekenen:

81-RIVO

154-TFDL

155-TFDL

156-LEi

157-LEi

A. Visbestandsonderzoek naar diverse soorten, voortvloeiende uit internationale
verdragsverplichtingen (in ICES-verband). Door veranderingen in EG-regelgeving
en in het nationale visserijbeleid zijn de omvang en inhoud van deze taak zich
aan het w i j z i g e n .
B. Activiteiten op het vlak van automatisering en informatietechnologie. Deze
activiteiten hebben betrekking op advisering over hard- en software, technisch
beheer van systeemprogrammatuur, testen, beoordelen en implementeren van
nieuwe versies systeemprogrammatuur en advisering en onderzoek met betrekking
t o t informatiesystemen en kantoorautomatisering.
C. Het o n t w e r p e n , realiseren en onderhouden van de onderzoeksoutillage van het
l a n d b o u w k u n d i g onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
D. Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van het beleid van de
nationale overheid en de EG. Dit betreft gegevens ten aanzien van de o n t w i k k e l i n g
en rentabiliteit, inkomen en financiële positie in diverse sectoren en regio, type,
omvang en andere structuurkenmerken onderscheiden groepen bedrijven.
Nauw hieraan verwant is de verzorging van onderdelen van nationaal landbouwstatistische gegevens, op basis van een taakverdeling met CBS en produktschappen
ten behoeve van de nationale overheid en EG.
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158-, 159-CPRO

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

170-CDI

F. Preventie en bestrijding van veewet- en virale exotische ziekten, produktie van
vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij, kwaliteitscontrole van
diergeneesmiddelen, het verrichten van bijzonder diagnostisch werk (inclusief
referentietaak) en het verrichten van werkzaamheden op het vlak van toxicologie
en milieu zijn een groep activiteiten op het vlak van dierziektenbestrijding die
binnen DLOworden uitgevoerd.

189-RIKILT

G Kwantificering vantoxicologische risico'svan bedreigende factoren inde voedselketen
en kwantificering van risico's van besmetting en verspreiding van pathogène
micro-organismen en de produktie vantoxinen in de diverse schakels van de keten.

189-RIKILT

H. Het optreden als controle-laboratorium ten behoeve van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De basis voor
deze controle isvastgelegd in EG-verordeningen, produktschapsverordeningen,
de vleeskeuringswet en diverse nationale programma's.

166-, 167-, 168-, 169-,

189-RIKILT
190-, 191-PUDOC

190-, 191-PUDOC

Ontwikkelen en uitvoeren van borgingsprogramma's voor controle en monitoringtaken die uit efficiency overwegingen uitbesteed zijn aan andere laboratoria en
ten behoeve van rijkstoezicht op controle-laboratoria.
Activiteiten op het vlak van literatuurdocumentatie en -informatie. Deze activiteiten hebben betrekking op het opbouwen, coördineren en beheren van het
documentatiebestand AGRALIN; selectie, ontsluiting, beschrijving en invoer van
in Nederland verschenen wetenschappelijke landbouwkundige publicaties in het
zogenaamde AGRIS-bestand van de FAO en literatuuronderzoek en -attendering
met behulp van (inter-)nationale bestanden.
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169-CDI, 179-RIKILT, 195-IB

K. Het beoordelen van dossiers van diergeneesmiddelen ten behoeve van de
Commissie Registratie Diergeneesmiddelen en dossierbeoordeling van meststoffen
in verband met registratie en toelating in het kader van het Meststoffenbesluit

6.2

Dienstverlenende taken voor het landbouwkundig onderzoek

Taken met een dienstverlenend karakter die uitgevoerd worden ten behoeve van
het landbouwkundig onderzoek (de DLO-instituten, de proefstations en in een
aantal gevallen ook de Landbouwuniversiteit) hebben betrekking op:

160-1PO

A. De produktie en levering van antisera tegen virussen en bacteriën, van inocula
van o.a. schimmels, bacteriën en virussen, van feromonen en monoklonale
antistoffen. Deze taak istevens ondersteunend aan het bedrijfsleven en wordt
tegen betaling voor het bedrijfsleven uitgevoerd.

173-TFDL

B. Het beschikbaar stellenvanfaciliteiten enexpertiseten aanzienvan meetmethodiek,
apparatuur of interpretatie van resultaten voor specifieke stukken onderzoek.

175-GLW

C. Verwerven, beschikbaar entoepasbaar maken van bestaande en nieuwe methoden
op het vlak van landbouwwiskunde en statistiek; het verlenen van directe ondersteuning ten aanzien van deze methoden en het geven van voorlichting over
landbouwwiskunde.

190-, 191-,192-PUDOC

D. Dienstverlening op het vlak van literatuurdocumentatie en -informatie en
publicatieondersteuning. Deze activiteiten hebben betrekking op het opbouwen,
coördineren en beheren van het documentatiebestand AGRALIN; literatuuronderzoek en -attendering met behulp van (inter-)nationale bestanden; het adviseren
over en het verzorgen van landbouwkundige wetenschappelijke publicaties en
het uitgeven van publicaties.
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7.

DLO-Instituten en activiteiten

Indit hoofdstuk wordt vande DLO-instituten een korte schetsgegeven van doelstelling,
taken en activiteiten. Activiteiten zijn verwoord door aan te geven in welke onderzoeksprogramma's en programma's met een wettelijk / ondersteunend karakter
instituten deelnemen. Daarbij is achter elk programma aangegeven welke instituten
aan een programma deelnemen en welk instituut een programma trekt (dit instituut
isvet gedrukt).

DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Adres
: Haagsteeg 6, Postbus 17, 6700 AA Wageningen
Telefoon : 08370 - 75000
Directeur : Dr. ir. A.H. Eenink
Doelstelling
Het ontwikkelen van methoden en het vermeerderen van kennis omtrent de (agro)
technologische schakels in de afzetketens van land- en tuinbouwprodukten, met
name ten aanzien van bewaring, be- en verwerking en logistiek. Het uitdragen van
deze kennis om daarmede de kwaliteit van produkten te verhogen, de toegevoegde
waarde te vergroten en een betere afstemming van de agrarische produktie op de
markt te verwezenlijken.
Taken
- Kennis en expertise ontwikkelen en toepasbaar maken op het gebied van de be- en
verwerking, transport, bewaring, opslag, presentatie en afzet van de primaire
plantaardige produkten.
- Onderzoek verrichten op de gebieden be- en verwerkingstechnologie, bewaar- en
conserveringstechnologie en agrologistiek; en, op deze gebieden afgestemde,
marktverkenning en marktonderzoek (doen) verrichten.
Onderzoeksprogramma's
56. Agrificatie: industriële verwerking van vezels, koolhydraten,eiwitten en lipiden
(ATO)
57. Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen (ATO)
58. Bewaarmethoden en -systemen, verpakking, houdbaarheid, kwaliteit en veiligheid van voedsel en/of siergewassen en afgeleide produkten (ATO)
60. Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie (ATO)
61. Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen met
behulp vanbiochemische en microbiologische technieken (ATO)
62. Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedselgewassen met behulp van fysische technieken (ATO)
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DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)

Adres
: Bornsesteeg 47, Postbus 14, 6700 AA Wageningen
Telefoon :08370 - 75700
Directeur : Dr. ir. J.H.J. Spiertz
Doelstelling
Het bevorderen van de landbouwproduktie, de kwaliteit van het landelijk gebied en
het milieu en de kwaliteit van het plantaardige produkt door middel van het
vermeerderen en toepasbaar maken van kennis en inzicht in het functioneren van
planten, gewassen, vegetaties en agro-ecosystemen.
Taken
- Plantenfysiologisch, biochemisch engewaskundig onderzoek gericht op het verkrijgen
van kennis omtrent het verloop van processen in planten gewas, om daarmee een
betere kwaliteit van het eindprodukt en van het teeltproces mogelijk te maken.
- Fysiologisch en ecologisch onderzoek ten behoeve van een geïntegreerde onkruidbestrijding en van de beheersing van vegetaties, afgestemd op het toegepast
ecologisch onderzoek voor natuurbeheer.
- Systeemanalytisch onderzoek, in het bijzonder ten behoeve van de ontwikkeling
en toetsing van simulatiemodellen voor gewasgroei, van concurrentiemodellen en
van produktie- en beheersmodellen op bedrijfs- en gebiedsniveau.
- Ontwikkelingsonderzoek op hetgebiedvan biochemische,fysiologische, gewaskundige
en vegetatiekundige methoden en technieken.
Onderzoeksprogramma's
30. Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit (CABO, IB)
32. Plantenfysiologie en produktkwaliteit (CABO)
37. Onkruidecologie en -beheersing (CABO)
43. Emissiearme en veilige gewasbeschermingstechnieken (IMAG, CABO)
48. Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw (CABO)
50. Simulatie en gewasgroei en kwantitatieve anlayse van plantaardige produktie
(CABO)
110. Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
(CABO, IB,SC)
120. Bos- en natuurontwikkeling (IBN, CABO,SC)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (CABO, IB, IBN,SC)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (CABO,
CPRO, IMAG, IVVO)
136. Luchtverontreinigingsonderzoek (CABO)
178. Stikstofstromen in grasland in relatie tot produktie, milieu en natuurwaarden
(CABO,SC)
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas (IB, CABO,SC)
207. Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
evaluaties in het kader van SNL-, MJPG- en NBP-beleid (SC/LEI, CABO)
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DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI-DLO)

Adres
Telefoon
Directeur

Edelhertweg 15, Postbus 65, 8200 AB Lelystad
03200-73911
Prof. dr. C.J.G. Wensing

Doelstelling
Het bevorderen en bewaken van de gezondheidstoestand van landbouwhuisdieren
ten behoeve van een rendabele, maatschappelijk verantwoorde veehouderij en de
hiermede verband houdende bewaking van de volksgezondheid.
Ta^cen
- Onderzoek naar:
• oorzaak, preventie, herkenning, wering en bestrijding van dierziekten;
• ontwikkeling van diagnostische technieken, diagnostica, sera en vaccins;
• milieuproblemen (milieutechnologie).
- Onderzoek ten behoeve van exportcertificereing en import;
- Diagnostiek en beleid bij bestrijding en wering van zogenoemde veewetziekten en
zoönosen;
- Produktie van diagnostica en vaccins voor landbouwhuisdieren en vissen;
- Diagnostische ondersteuning van de tweede-lijnsgezondheidszorg;
- Diergeneesmiddelenregistratie en dossierbeoordeling: onderzoek en partijkeuringen;
- Ondersteuning van het overheidsbeleid door uitvoering van bovenstaande taken.
Onderzoeksprogramma's
63. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij (CDI)
64. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij (CDI)
65. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij (CDI)
66. Immologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij
landbouwhuisdieren (CDI)
68. Kwantitatieve modellering van de verspreiding van ziektekiemen; het virus van
de ziekte van Aujeszky in varkenspopulaites en de invloed van vaccinatie
daarop (CDI)
69. Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga (CDI)
193. Vaststelling van de biologische veiligheid van de introduktie van transgene
organismen in het milieu (CDI/CPRO)
Programma's met een ondersteunend karakter
166. Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten (CDI)
167. Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij (CDI)
168. Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt (CDI)
169. Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik (CDI)
170. Toxicologie en milieu (CDI)
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DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij
'Het Spelderholt' (COVP-DLO)

Adres
Telefoon
Directeur

Spelderholt 9, Postbus 15, 7360 AA Beekbergen
05766-6111
Prof. dr.ir. W. de Wit

Doelstelling
Het uitvoeren van onderzoek gericht op een doelmatige en maatschappelijk verantwoorde produktie en produktverwerking in de bedrijfssectoren pluimvee, konijnen
en pelsdieren.
Taken
- Onderzoek naar:
• fokkerij en voortplanting bij pluimvee, konijnen en pelsdieren;
• pluimveevoeding;
• produktkwaliteit van dierlijke, be- en verwerkte produkten;
• verwerkingstechnologie ten behoeve van vlees en eieren;
• huisvesting, welzijn en verzorging;
Het onderzoek iszowel strategisch en toepassingsgericht als op de praktijk gericht
voor pluimvee-, konijnen- en pelsdierenhouderij.
- Een bijdrage leveren aan de kennisoverdracht aan de primaire producenten en de
handel en industrie op het gebied van de be- en verwerking van produkten;
- Ondersteuning van het overheidsbeleid op het terrein van kwaliteitsbeoordeling
en keuringen mede door uitvoering van bovengenoemde onderzoekstaken.
Onderzoeksprogramma's
70. Fokkerij (IVO, COVP)
73. Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal (IVVO,COVP)
74. Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling (IVVO, COVP)
77. Kwaliteit en veiligheid van vlees (COVP, IVO)
141. Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en
pluimveeverwerking (COVP)
142. Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. dierlijke produktie (COVP, IVVO)
143. Kwaliteit en veiigheid van eieren en eiprodukten (COVP)
150. Mestbehandeling op de boerderij (IMAG, COVP)
152. Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièrehuisvestingssystemen voor
leghennen (COVP, IMAG)
186. Stress en Adaptatie (IVO, COVP)
200. Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij varkens
en pluimvee (IVVO, COVP) (i.o.)
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DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO)

Adres
: Droevendaalsesteeg 1,Postbus 16, 6700 AA Wageningen
Telefoon : 08370 - 77000
Directeur : Dr. ir. N.G. Hogenboom
Doelstelling
Door wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een voortgaande verbetering van
de voorziening van de Nederlandse akkerbouw, tuinbouw, voederbouw en bosbouw
van rassen en uitgangsmateriaal.
Taken
- Deexploratie, instandhouding enexploitatie van bestaande,alsmedede produktie van
nieuwe genetische variatie, en de ontwikkeling van daartoe geschikte technieken;
- De ontwikkeling van selectiemethodieken op moleculair, cel-, plant- en populatieniveau;
- Ontleding van complexe eigenschappen als kwaliteit, resistentie en produktiviteit
in componenten met behulp van moleculaire, (bio-)chemische en fysiologische
technieken ten behoeve van erfelijkheidsonderzoek,waardebepalingen, selectie en
ras(h)erkenning;
- De ontwikkeling en beproeving van veredelingsstrategieën;
- De ontwikkeling van géniteurs;
- Ontwikkeling van rassen alleen dààr, waar geen commerciële veredeling plaatsvindt
en verdeling door de maatschappij als belangrijk wordt ervaren;
- onderzoek naar achtergronden van rasverschillen en naar interacties van ras-milieu
interacties;
- het onder verantwoordelijkheid van de door de Raad voor het Kwekersrecht
benoemde Vaste Deskundigen programmeren, coördineren en uitvoeren van het
Registratie- en Kwekersrechtonderzoek;
- ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor de waardebepaling en
het (h)erkennen van rassen;
- ontwikkeling van de zaadtechnologie en coördinatie van het onderzoek ten
behoeve van de certificering van zaad;
- ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor het vaststellen en
verbeteren van de kwaliteit van zaden en ander uitgangsmateriaal;
- ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden ten behoeve van de
keuring van plantaardig uitgangsmateriaal;
- ondersteuning van nationaal en internationaal beleid, regelgeving en afspraken;
- het coördineren van en richting geven aan zaadkwaliteitsonderzoek in het kader
van ISTA;
- verwerven en toepasbaar maken van elders ontwikkelde fundmentele kennis en
functioneren alsexpertisecentrum voor hetbedrijfsleven ensemi-overheidsinstellingen;
- samenwerking met ontwikkelingslanden, gericht op langdurige samenwerking met
instituten uit die landen, resulterend in een blijvende kennisontwikkeling en
gericht op voorlichting;
- het in overleg met de proefstations afstemmen van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek dat op de proefstations en het CPROwordt uitgevoerd en het
dragen van verantwoordelijkheid voor de juistheid van resultaten naar de diverse
Commissies voor de samenstelling van Rassenlijsten toe; het in opdracht van
deze commissies opstellen van nationale (bindende) rassenlijsten en het voeren van
het secretariaat van de commissies.
Onderzoeksprogramma's
25. Plantenveredelingsonderzoek met behulp van moleculair biologische technieken,
gericht op de ontwikkeling van duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit
en de ontwikkeling van efficiënte veredelingstechnieken (CPRO)
26. Overdracht van genetisch materiaal met behulp van celbioloigsche technieken
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27.
28.

31.

49.
124.
130.

en bestudering van de stabiele introduktie en expressie in het acceptor-genoom
en de regeneratie van genetisch gemodificeerde cellijnen (CPRO, IBN)
Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen ten behoeve
van het plantenveredelingsonderzoek (CPRO)
Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen, gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden (CPRO)
Plantenveredelingsonderzoek aan Gramineae en Potentiële gewassen gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiëntie van veredelings-methoden (CPRO)
Methodenonderzeok op populatieniveau, biométrie en biosystematiek (CPRO)
Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (CABO,
CPRO, IMAG, IVVO)
Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangs-materiaal
(CPRO)

131. Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen gericht op de ontwikkeling van
resistentiemanagement systemen en op de ontwikkeling van
resistentietoetsmethoden en andere kwaliteitsbepalende methoden (CPRO)
148. Plantenveredelingsonderzoek bij groente- en fruitgewassen gericht op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van efficiënte
veredelingsmethoden (CPRO)
149. Plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen gericht op
duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van de
efficintie van veredelingsmethoden (CPRO)
177. Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling (CPRO)
184. Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal (CPRO)
193. Vaststelling van de biologische veiligheid van de introduktie van transgene
organismen in het milieu (CDI/CPRO)
Programma's met een ondersteunend karakter
29. Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen (CPRO)
158. Registratie-en kwekersrechtonderzoek (CPRO)
159. Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van de
verschillende rassenlijstcommissies (CPRO)
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DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB-DLO)

Adres
: Oosterweg 92, Postbus 30003, 9750 RA Haren (Gr.)
Telefoon : 050 - 337777
Directeur : dr.ir. J.J. Neeteson (waarnemend)
Doelstelling
Het verrichten van onderzoek ten behoeve van een doelmatig, duurzaam en
maatschappelijk verantwoord bodemgebruik.
Taken
Onderzoek naar:
- karakterisering van de bodemkwaliteit mede in verband met de normstelling in
het kader van de Wet Bodembescherming;
- advisering over bemesting en plantenvoeding en fertigatie bij de agrarische
produktie, waaronder ook begrepen de substraatteelt;
- bodemvruchtbaarheids- en - in relatie hiermee - vruchtwisselingsvraagstukken;
- het gebruik van omzettingen van afvalstoffen, zoals baggerspecie, zuiveringsslib,
dierlijke mest en compost;
- de invloed van grondbewerking, teeltsystemen, bemesting, gewasbeschermingsmiddelen en diffuse emissies op de bodembiosfeer;
- de invloed van bodemfactoren op de ontwikkeling en het functioneren van
wortelstelsels in relatie tot de bodembiologie, de plantenvoeding, fertigatie en
substraatteelt;
- bodembiologische aspectenten behoevevandeprimaire produktie en natuurbeheer;
- systeemanalytisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van simulatiemodellen voor het gedrag van stoffen in de bodem.
Onderzoeksprogramma's
1. Bodembiologie (IB,SC)
3. Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
4. Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering (SC,IB)
30. Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit (CABO, IB)
79. Mestverwerking (IMAG, IB)
110. Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden (CABO,
IB,SC)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (CABO, IB, IBN,SC)
146. Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting (IB)
151. Mestbenutting (IB, IMAG)
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas (IB, CABO,SC)
188. Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen (IB)
Programma's met een ondersteunend karakter
195. Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten (IB)
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DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO)

Adres
: Bosrandweg 20, Postbus 23, 6700 AA Wageningen
Telefoon : 08370-95111
Directeur : Dr. A.J. Sepers
Doelstelling
Het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek ten dienste van een
ecologisch, economisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling en instandhouding van natuur, bos en stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied.
Taken
- onderzoek ten behoeve van de beleidsvorming van het Ministerie van LNV;
- ecologisch onderzoek aandieren,planten en (aquatische enterrestrische) ecosystemen
ten behoeve van het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en het herstel van
natuur, bos en stedelijk groen (soorten, levensgemeenschappen en biotopen, in
het bijzonder waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid draagt);
- onderzoek aangaande de ecologische aspecten van het landelijk gebied ten
behoeve van de bestemming, de inrichting en het beheer; het onderzoek m.b.t. de
ecologische hoofdstructuur en de ontwikkeling van bossen en beplantingen neemt
hierbij een belangrijke plaats in;
- onderzoek aangaande ecotoxicologische en vitaliteitsaspecten van terrestrische en
aquatische ecosystemen;
- onderzoek op het terrein van het faunabeheer, de faunabescherming en het
beheer van schadelijke soorten;
- methodiekontwikkeling met behulp van o.a. geografische informatiesystemen (GIS)
en remote sensing voor inventarisaties en monitoring op het gebied van natuur,
bos en stedelijk groen;
- kennisontwikkeling inzake beheermaatregelen en -systemen voor een ecologisch,
bedrijfseconomisch, technisch en maatschappelijk verantwoord beheer van natuur,
bos en stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied;
- methodiekontwikkeling ten behoeve van een ecologisch, bedrijfseconomisch,
technisch en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering door beheerders van
terreinen in het landelijk en stedelijk gebied;
- kennisontwikkeling ten aanzien van het recreatieve gebruik van natuur, bos en
stedelijk groen;
- kennisontwikkeling inzake een geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
bossen, beplantingen en groenvoorzieningen;
- kennisontwikkeling ten behoeve van een op de gebruikswaarde afgestemde
selectie van boomsoorten.
Onderzoeksprogramma's
5. Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie (SC, IBN)
11. Processen van vraag en aanbod bij recreatie in relatie tot regionale produktontwikkeling (SC, IBN)
22. Beheer van dierpopulaties (IBN)
24. Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur (IBN,SC)
26. Overdracht van genetisch materiaal met behulp van celbioloigsche technieken
en bestudering vna de stabiele introduktie en expressie in het acceptor-genoom
en de regeneratie van genetisch gemodificeerde cellijnen (CPRO, IBN)
119. Bosbegrazing (IBN)
120. Bos- en natuurontwikkeling (IBN, CABO,SC)
121. Natuurgerichte normstelling voor stoffen (IBN,SC)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (CABO, IB, IBN,SC)
147. Ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen voor aquatische en terrestrische
ecosystemen (SC, IBN)
196. Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen (IBN)
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197.
201.
204.
205.
206.

Toekomstverkenningen Bos en Natuur (IBN) (i.o.)
Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (SC, IBN) (i.o.)
Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied (IBN)
Beheer Bos,Vegetatie en Groen (IBN)
Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde ecosystemen
in de tropen en sub-tropen (IBN)
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DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)

Adres
: Mansholtlaan 10-12, Postbus 43, 6700 AA Wageningen
Telefoon : 08370 - 76300
Directeur : Ir.A.A. Jongebreur
Doelstelling
Door middelvanhet uitvoerenvanstrategischenoptoepassing gericht wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de landbouwtechniek bij te dragen aan de optimale
combinatie van produktiefactoren op het agrarisch bedrijf en aan het optimaal
beheren van natuurlijke hulpbronnen.
Taken
Onderzoek wordt verricht op hetterrein van landbouwwerktuigkunde, procestechniek,
procesautomatisering, micro-electronica, informatica, informatie-technologie,
bouwkunde en kennis van bouwmaterialen, arbeidskunde en management. Het
IMAG heeft binnen het landbouwkundig onderzoek de primair verantwoordelijkheid voor:
- het aanpassen en geschikt maken van nieuwe technische hulpmiddelen, produktieen bewerkingssystemen en -processen, met nadruk op detoepassing van informatica
en informatietechnologie voor de landbouw;
- het in samenwerking met anderen zelf ontwerpen en laten ontwerpen van
technische hulpmiddelen, systemen en processen (robots, sensoren);
- informatietechnologisch onderzoek ten behoeve van de primaire sector;
- het mestonderzoek, de opslag en verwerking van mest op bedrijfs- en centraal
niveau; distributie van mest; het vaststellen en tegengaan van emissies, onder
andere van ammoniak.
Daarnaast heeft het IMAG tot taak het opzetten en beheren van databestanden op
terrein van mechanisatie en het bijdragen aan normalisatie-activiteiten.
Onderzoeksprogramma's
3. Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
43. Emissiearme en veilige gewasbeschermingstechnieken (IMAG, CABO)
79. Mestverwerking (IMAG, IB)
101. Ontwikkeling van beoordelingsmethoden en normen voor de arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw (IMAG)
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van
bedrijven (IMAG, LEI)
105. Innovatieve technologie voor de melkveehouderij (IMAG, IVO)
106. Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij (IMAG)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (CABO,
CPRO, IMAG, IVVO)
134. Beperking energieverbruik en emissies in de beschermde teelten (IMAG)
150. Mestbehandeling op de boerderij (IMAG, COVP)
151. Mestbenutting (IB, IMAG)
152. Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièrehuisvestingssystemen voor
leghennen (COVP, IMAG)
198. Technologie voor duurzame open teelten (IMAG)
199. Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen (IMAG)
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DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)

Adres
Telefoon
Directeur

Binnenhaven 12, Postbus 9060, 6700 GW Wageningen
08370 - 76000
dr. J.A. van Veen

Doelstelling
Het bevorderen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde bescherming
van planten tegen plantenziekten en -plagen, en tegen negatieve invloeden van
abiotische factoren. De bewaking van de kwaliteit van het milieu, voor zover
gerelateerd aan gewasbescherming.
Taken
- Planteziektenkundig onderzoek gericht op moleculair, cellulair, individu-en populatieniveau om een beter inzicht in het optreden, voorkomen en beheersen van
plantenbelagende organismen en factoren te verkrijgen. Onderzoek naar bodempathogenen is hierin opgenomen. De resultaten worden gebruikt bij de agrarische
produktie en voor groenbeheer.
- Deondersteuning vanhetfytosanitair en milieuhygiënisch beleidvoor de bestudering
van de effecten van beleidsmaatregelen.
- Deontwikkeling entoetsing vansimulatiemodellen voor gewasbelagende organismen
en factoren ten behoeve van het verantwoord inzetten van bestrijdingsmiddelen.
- Verdere ontwikkeling van de biologische bestrijding van ziekten en plagen en van
de geïntegreerde gewasbescherming.
- De studie van plant-parasietrelaties ten behoeve van de ontwikkeling van gewasbeschermings- enverdelingsstrategieën. Onderzoek naar gebruik van signaalstoffen,
waaronder feromonen.
- De ontwikkeling van methoden en preparaten voor de diagnose van ziekten in
plantmateriaal of eindprodukten.
- Deverdere ontwikkeling of optimalisering van biologische bestrijding en resistentieveredeling met behulp van biotechnologisch onderzoek.
- De effecten van abiotische gewasbelagende factoren in interaktie met biotische
gewasbelagers nader te bestuderen (fytotoxicologisch onderzoek; zure depositie).
- Toepassingsmogelijkheden aanreiken aan praktijkonderzoek, keuringsdiensten en
bedrijfsleven.
- Onderzoek naar een duurzame voedselvoorziening en een verantwoord natuur- en
milieubeheer in ontwikkelingslanden.
Onderzoeksprogramma's
33. Bodemecologische aspecten van gewasbescherming (IPO)
34. Fysiologische aspecten van gewasbescherming (IPO)
35. Kwantitatieve ecologie ten behoeve van gewasbescherming (IPO)
36. Biologische bestrijding van plagen (IPO)
38. Detectiemethoden gewasbescherming (IPO)
39. Ecologische aspecten gewasbescherming (IPO)
41. Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen (IPO)
133. Moleculaire biologie gewasbescherming (IPO)
Programma's met een ondersteunend karakter
160. Diagnostiek, produktie enservicegewasbescherming en luchtverontreiniging (IPO)
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DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek 'Schoonoord' (IVO-DLO)

Adres
: Driebergseweg 10D, Postbus 501,3700 AM Zeist
Telefoon : 03404 - 29611
Directeur : Dr. ir. A.J.van der Zijpp
Doelstelling
Het bevorderen van economisch en maatschappelijk verantwoorde veehouderijmethoden door het verrichten van onderzoek op het gebied van de dierlijke
produktie en produkten (exclusief pluimvee, pluimveeprodukten en melkprodukten).
Taken
Onderzoek naar:
- slachtkwaliteit en -technologie en vleesverwerking;
- de zoötechnische fokkerij- en voortplantingsmethoden onder andere met behulp
van dierlijke biotechnologie;
- houderijsystemen in relatie tot welzijn van dieren, produktie en produktkwaliteit.
Ondersteuning van het overheidsbeleid door uitvoering van bovengenoemde taken.
Onderzoeksprogramma's
70. Fokkerij (IVO, COVP)
77. Kwaliteit en veiligheid van vlees (COVP, IVO)
105. Innovatieve technologie voor de melkveehouderij (IMAG, IVO)
186. Stress en Adaptatie (IVO, COVP)
202. Voortplanting (IVO) (i.o.)
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DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO-DLO)

Adres
: Runderweg 2, Postbus 160, 8200 AD Lelystad
Telefoon : 03200-93211
Directeur : Dr. ir. Y. van der Honing
Doelstelling
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voeding van
landbouwhuisdieren (exclusief pluimvee) om tot een optimale samenstelling van het
rantsoen en een efficiënte benutting van het voer, een goede gezondheid en welzijn
van het dier en optimale produktkwaliteit te komen.
Taken
Onderzoek naar:
- de optimale benutting van het ruwvoer;
- voederwaardering van ruwvoer en krachtvoeders op basis van de eiwit-, energieen mineralenhuishouding in het dier; bepaling van de behoefte aan en benutting
van nutriënten; ontwikkeling van adequate analysemethoden hiervoor;
- kwaliteitsverbetering van veevoeder door toepassing van enzymtechnologie;
optimale samenstelling van mengvoeders in relatie tot kostprijs, produkt-kwaliteit
en de milieuproblematiek;
- relatie tussen voeding, gezondheid en welzijn van het dier;
- relatie tussen veevoeding en milieuproblematiek (onder andere residuen).
Ondersteuning van het overheidsbeleid ten aanzien van de relatie van de veevoeding
met de milieuproblematiek door uitvoering van bovengenoemde onderzoekstaken.
Onderzoeksprogramma's
73. Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal (IVVO,COVP)
74. Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling (IVVO, COVP)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (CABO,
CPRO, IMAG, IVVO)
142. Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. dierlijke produktie (COVP, IVVO)
180. Surveillance en overdracht van gezondheidbeïnvloedende en milieu-belastende
stoffen in voedselproduktieketens (RIKILT, IVVO) (i.o.)
200. Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij varkens
en pluimvee (IVVO, COVP) (i.o.)
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DLO-Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)

Adres
Telefoon
Directeur

Conradkade 175, Postbus 29703, 2502 LS 's-Gravenhage
070 - 3308330
Prof. dr.ir. L.C. Zachariasse

Doelstelling
Het door middel van wetenschappelijk onderzoek bevorderen van kennis van
economische en sociale verschijnselen en vraagstukken, betrekking hebbende op
en/of van betekenis zijnde voor de Nederlandse landbouw en visserij, natuurbeleid
en het beheer en inrcihting van het landelijk gebied, en van het daarop betrekking
hebbende beleid voor deoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven en internationale
organisaties.
Taken
- Economischensociaal-wetenschappelijk onderzoek op micro-,meso-enmacro-niveau.
- Beleidsonderbouwende economische en sociaal-wetenschappelijke studies op hoog
integratie- en generalisatieniveau ter ondersteuning van het landbouwbeleid.
- Onderzoek naar voor de Nederlandse landbouw relevante ontwikkelingen in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het internationale handels-en ontwikkelingsbeleid. Modelonderzoek ten behoeve van integrale en partiële systemen.
- Economische analyses van nieuwe produkten en produktiemethoden (research
guidance).
- Structuuronderzoek, gericht op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van
structuur van bedrijven en van het platteland. Scenario's voor ontwikkeling van
het landelijk gebied.
- Marktkundig onderzoek in verband met verandere consumptiepatronen, zich
wijzigende marktposities, de ontwikkeling van nieuwe produkten, produkteisen en
produktiemethoden en het openen van nieuwe afzetmarkten. Onderzoek naar
vereiste aanpassingen in de structuur van toelevering, verwerking en afzet.
- Het opzetten van informatie- en managementsystemen ten aanzien van produktie,
verwerking en afzet ten dienste van eigen onderzoek, overheid en bedrijfsleven.
- Economisch en econometrisch onderzoek; methodiekontwikkeling ten behoeve van
informatieverwerking, documentatie en statistiek.
- Het verzamelen, be- en verwerken van en publiceren over macro-economische,
bedrijfseconomische en sociologische gegevens.
- Statistische informatievoorziening.
- Met de beschikbare kennis en door eigen onderzoek het beleid van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ondersteunen.
Onderzoeksprogramma's
10. Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik (LEI)
55. Agrotechnologie en agribusiness (LEI)
85. Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek (LEI)
86. EG-en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelingsbeleid;
voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek (LEI)
87. Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek
(LEI)
88. Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en -besteding en financiële
positie (LEI)
89. Agrarische structuur en positie agrarische beroepsbevolking (LEI)
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van
bedrijven (IMAG, LEI)
112. Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economischesamenwerking (LEI)
129. Economische evaluatie van emmissie- en milieuproblematiek (LEI)
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203. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen in techniek en
omgeving voor bedrijven en sectoren (LEI)
207. Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-en NBP-beleid (SC/LEI, CABO)
Programma's met een ondersteunend karakter
156. Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten (LEI)
157. Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen (LEI)
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DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC-DLO)

Adres
:Jan Kopshuis, Gen. Foulkesweg 19, Postbus 4, 6700 AA Wageningen
Telefoon : 08370 - 84440
Directeur : Drs.J.M. Schippers
Doelstelling
Het bevorderen van de landbouw door het coördineren en verzorgen van een
landelijk landbouwkundig literatuurdocumentatie- en -informatienetwerk, door het
verlenen van hulp bij het ontwerpen, verzorgen en uitgeven van wetenschappelijke
publikaties en door het (doen) drukken van publikaties. Het openstellen van het
mondiale kennisaanbod (in al zijn vormen) voor het landbouwkundig onderzoek en
het internationaal verspreiden vande resultaten van het Nederlandse landbouwkundig
onderzoek.
Taken
- De kerntaak isdienstverlening ten behoeve van de wetenschappelijke informatievoorziening, literatuuronderzoek en documentatie, met nadruk op de coördinatie
van en advisering over de opbouw van informatienetwerken binnen het landbouwkundig onderzoek en het departement.
- Neventaken zijn het adviseren over en (doen) verzorgen van landbouwkundige
wetenschappelijke publikaties, het uitgeven van publikaties en reprografische
dienstverlening.
Programma's met een ondersteunend karakter
190. Literatuurdocumentatie (PUDOC)
191. Literatuurinformatie (PUDOC)
192. Publicatieondersteuning (PUDOC)
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DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO)

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

Adres
: Haringkade 1, Postbus 68, 1970 AB Umuiden
Telefoon : 02550 - 64646
Directeur : Mr. B.B. van der Meer
Doelstelling
Onderzoek ten behoeve van een doelmatige visserij en bestandbeheer van vis-,
schaal- en schelpdieren in de zee, kust- en binnenwateren.
Taken
- Biologisch onderzoek naar bestandsontwikkeling van zeevis, teneinde het beleid
van het Ministerie van Landbouw en Visserij, met name het quota-beleid, te
onderbouwen;
- Onderzoek naar de mogelijkheden van commerciële vangst van (niet-)traditionele
vissoorten buiten de tradionele visgebieden;
- Technisch en managementonderzoek ter verbetering van de doelmatigheid van het
visserijbedrijf;
- Onderzoek naar vismethodieken, werkmethoden en vaartuigen;
- Biologisch onderzoek en bestandbepalingen ten behoeve van beroeps- en sportvisserij op de binnenwateren; advisering ten aanzien van de regelgeving;
- Onderzoek naar migratiemogelijkheden voor vis in het landelijk gebied;
- Onderzoek naar de schaal- en schelpdierencultuur. Sanitaire controle van schaal en
schelpdieren;
- Onderzoek naar de bedrijfsmatige beoefening van de intensieve visteelt;
- Onderzoek naar de waterkwaliteit in verband met de kwaliteit van vis;
- Kwaliteitszorg in de produktieketen vanaf de vangst tot en met aflevering van
eindprodukten.
Onderzoeksprogramma's
80. Milieu- en mensvriendelijke visserij vanuit technisch perspectief (RIVO)
82. Aquacultuuronderzoek (RIVO)
83. Milieugericht visserij-onderzoek (RIVO)
Programma's met een ondersteunend karakter
81. Beheersgericht biologisch en ecologisch onderzoek (RIVO)
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DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)

Adres
: Marijkeweg 11, Postbus 125, 6700 AC Wageningen
Telefoon : 08370 - 74200
Directeur : Ir. G.A. Oosterbaan
Doelstelling
Het verrichten van onderzoek ten behoeve van een doelmatige, duurzame en
maatschappelijk verantwoorde bestemming, inrichting en beheer van het landelijk
gebied.
Taken
Onderzoek naar:
- ontwerp- enevaluatiemethodieken voor een multifunctionele bestemming, inrichting
en beheer van het landelijk gebied;
- landschapsplanning, -bouw en -ontwikkeling, inclusief visuele en belevingsaspecten;
- ruimtelijke patronen van (bodem)gesteldheid en geschiktheid voor diverse
bestemmingen (agrarisch, openluchtrecreatie en natuur);
- specifieke aspecten van bodemonderzoek;
- cultuurhistorische aspekten en historische geografie;
- waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer; integraal waterbeheer;
- exotoxicologische aspecten van organische stoffen, met name gewasbeschermingsmiddelen, ten behoeve van de evaluatie van milieurisico's;
- de optimalisatie van de toediening van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op
het terugdringen van emissies;
- openluchtrecratie;
- ruimtelijke aspecten van de bodembescherming;
- mogelijkheden voor remote-sensing technieken;
- methodiekontwikkeling ten behoeve van geografische informatiesystemen.
Onderzoekstaken ten behoeve van de beleidsondersteuning ten aanzien van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied, en van bodembescherming.
Onderzoeksprogramma's
1. Bodembiologie (IB,SC)
3. Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
4. Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering (SC,IB)
5. Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie (SC, IBN)
6. Ontwikkeling en operationalisering van een modelinstrumentarium ten behoeve
van het waterbeheer in het landelijk gebied (SC)
7. Verzameling, opslag/beheer, interpretatie en presentatie van bodemkundige
informatie voor beleidsadvisering en -ondersteuning (SC)
8. Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden (SC)
9. Landinrichting en informatievoorziening (SC)
11. Processen van vraag en aanbod bij recreatie in relatie tot regionale produktontwikkeling (SC,IBN)
12. Remote sensing (SC)
13. GIS-onderzoek (SC)
23. Onderzoek naar aardkundige, historisch-geografische, landschapsecologische
en belevingsaspecten (SC)
24. Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur (IBN,SC)
108. Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water: institionele
ondersteuning en methodenontwikkeling, modelonderzoek entoepassingen (SC)
110. Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden (CABO,
IB,SC)
114. Analyse van effecten van maatregelen op de nutriëntenbelasting van gronden oppervlaktewater (SC)
115. Ruimtelijke planvorming (SC)

89

119.
120.
121.
122.
147.

Bosbegrazing (IBN,SC)
Bos- en natuurontwikkeling (IBN, CABO,SC)
Natuurgerichte normstelling voor stoffen (IBN,SC)
Klimaatverandering, landbouw en natuur (CABO, IB, IBN,SC)
Ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen voor aquatische en terrestrische
ecosystemen (SC,IBN)
153. Toegepast landinventariserend en -evaluerend onderzoek op het gebied van
bodem, water en systeembeschrijvingen (SC)
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas (IB, CABO,SC)
201. Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (SC, IBN) (i.o.)
207. Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-en NBP-beleid (SC/LEI,CABO)
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DLO-Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL-DLO)

Adres
: Mansholtlaan 12, Postbus 356, 6700 AJ Wageningen
Telefoon : 08370 - 76600
Directeur : Drs. A.M.K. van Beek
Doelstelling
Het aanreiken van techn(olog)ische oplossingen voor vragen voortvloeiend uit
activiteiten van onderzoek en onderwijs op het gebied van land- en tuinbouw, landinrichting, natuur en milieu, visserij, bosbouw en voedselvoorziening, alsmede de
raakvlakken van deze gebieden.
Taken
- DeTFDL dient het centrum voor tech(nolog)ische vernieuwing te zijn op het gebied
van instrumentatie, technische apparatuur, hulpmiddelen en installatiesten
behoeve van het gehele landbouwkundig onderzoek.
- De kerntaak ligt bij de innovatie van instrumentatie, d.w.z.:
• het inpassen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fysica, (micro)
electronica, werktuigbouw en informatietechnologie;
• het in opdracht ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van wetenschappelijke
instrumenten en apparatuur (prototypebouw, sensorontwikkeling, robotisering,
patroonherkenning en beeldverwerking);
• de ontwikkeling, advisering en introductie van nieuwe meetmethoden.
- Overige taken zijn:
• ontwerp in opdracht en onderhoud van vaste technische en technisch-wetenschappelijke installaties;
• advisering en ondersteuning op het gebied van automatisering en informatietechnologie, datatransmissie en -communicatie;
Programma's met een ondersteunend karakter
154. Onderzoek, advisering en beheer Informatietechnologie (TFDL)
155. Ontwerp, nieuwbouw van onderzoeksaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek
(TFDL)
173. Instrumentatie (TFDL)
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Bijlage 1: Programmatitels
Onderzoeksprogramma's
1.
3.
4.
5.
6.

Bodembiologie
Fysisch Bodembeheer
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie
Ontwikkeling en operationalisering van een modelinstrumentarium ten
behoeve van het waterbeheer in het landelijk gebied
7. Verzameling, opslag/beheer, interpretatie en presentatie van bodem-kundige
informatie voor beleidsadvisering en -ondersteuning
8. Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden
9. Landinrichting en informatievoorziening
10. Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik
11. Processen van vraag en aanbod bij recreatie in relatie tot regionale produktontwikkeling
12. Remote sensing
13. GIS-onderzoek
22. Beheer van dierpopulaties
23. Onderzoek naar aardkundige, historisch-geografische, landschaps-ecologische
en belevingsaspecten
24. Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur
25. Plantenveredelingsonderzoek met behulp vanmoleculair biologische technieken,
gericht op de ontwikkeling van duurzame resistentie, verbeteringvan kwaliteit
en de ontwikkeling van efficiënte veredelingstechnieken
26. Overdracht van genetisch materiaal met behulp van celbioloigsche technieken
en bestudering vna de stabiele introduktie en expressie in het acceptor-genoom
en de regeneratie van genetisch gemodificeerde cellijnen
27. Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen ten behoeve
van het plantenveredelingsonderzoek
28. Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen, gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden
30. Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
31. Plantenveredelingsonderzoek aan Gramineae en Potentiële gewassen gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiëntie van veredelings-methoden
32. Plantenfysiologie en produktkwaliteit
33. Bodemecologische aspecten van gewasbescherming
34. Fysiologische aspecten van gewasbescherming
35. Kwantitatieve ecologie ten behoeve van gewasbescherming
36. Biologische bestrijding van plagen
37. Onkruidecologie en -beheersing
38. Detectiemethoden gewasbescherming
39. Ecologische aspecten gewasbescherming
41. Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen
43. Emissiearme en veilige gewasbeschermingstechnieken
48. Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
49. Methodenonderzeok op populatieniveau, biométrie en biosystematiek
50. Simulatie en gewasgroei en kwantitatieve anlayse van plantaardige produktie
55. Agrotechnologie en agribusiness
56. Agrificatie: industriële verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten en lipiden
57. Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen
58. Bewaarmethoden en-systemen,verpakking, houdbaarheid, kwaliteit enveiligheid
van voedsel en/of siergewassen en afgeleide produkten
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60. Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie
61. Verwerking en produktontwikkeling van bestaandevoedselgewassen met behulp
van biochemische en microbiologische technieken
62. Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedselgewassen met behulp van fysische technieken
63. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij
64. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij
65. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij
66. Immologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij landbouwhuisdieren
68. Kwantitatieve modellering van de verspreiding van ziektekiemen; het virus van
de ziekte van Aujeszky in varkenspopulaites en de invloed van vaccinatie daarop
69. Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga
70. Fokkerij
73. Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal
74. Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling
77. Kwaliteit en veiligheid van vlees
79. Mestverwerking
80. Milieu- en mensvriendelijke visserij vanuit technisch perspectief
82. Aquacultuuronderzoek
83. Milieugericht visserijonderzoek
85. Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek
86. EG-en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelings-beleid;
voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek
87. Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerendonderzoek
88. Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en -besteding enfinanciële positie
89. Agrarische structuur en positie agrarische beroepsbevolking
101. Ontwikkeling van beoordelingsmethoden en normen voor de arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
105. Innovatieve technologie voor de melkveehouderij
106. Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij
108. Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water: institutionele
ondersteuning en methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
110. Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
112. Landbouweconomisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking
114. Analyse van effecten van maatregelen op de nutriëntenbelasting van gronden oppervlaktewater
115. Ruimtelijke planvorming
119. Bosbegrazing
120. Bos- en natuurontwikkeling
121. Natuurgerichte normstelling voor stoffen
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting
129. Economische evaluatie van emmissie- en milieuproblematiek
130. Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangs-materiaal
131. Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen gericht op de ontwikkeling van
resistentiemanagementsystemen en op de ontwikkeling van resistentietoetsmethoden en andere kwaliteitsbepalende methoden
133. Moleculaire biologie gewasbescherming
134. Beperking energieverbruik en emissies in de beschermde teelten
136. Luchtverontreinigingsonderzoek
141. Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en pluimveeverwerking
142. Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. dierlijke produktie
143. Kwaliteit en veiigheid van eieren en eiprodukten
146. Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
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147. Ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen voor aquatischeenterrestrische
ecosystemen
148. Plantenveredelingsonderzoek bij groente- enfruitgewassen gericht op duurzame
resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van efficiënte veredelingsmethoden
149. Plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen gericht op
duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van de
efficiëntie van veredelingsmethoden
150. Mestbehandeling op de boerderij
151. Mestbenutting
152. Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volière-huisvestingssystemen voor
leghennen
153. Toegepast landinventariserend en -evaluerend onderzoek op het gebied van
bodem, water en systeembeschrijvingen
177. Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling
178. Stikstofstromen in grasland in relatie tot produktie, milieu en natuurwaarden
179. Risicoanalyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen
180. Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieu-belastende
stoffen in voedselproduktieketens (i.o.)
181. De ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor agrarische produktie-ketens
182. Ontwikkeling van screeningsmethoden voor kritische parameters ten behoeve
van IKB-systemen
183. Fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor de meting van
gezondheidsbeïnvloedende stoffen
184. Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal
186. Stress en Adaptatie
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
188. Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen
193. Vaststelling van de biologische veiligheid van de introduktie van transgene
organismen in het milieu
196. Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen
197. Toekomstverkenningen Bos en Natuur (i.o.)
198. Technologie voor duurzame open teelten
199. Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen
200. Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij varkens
en pluimvee (i.o.)
201. Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (i.o.)
202. Voortplanting (i.o.)
203. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen in techniek en
omgeving voor bedrijven en sectoren
204. Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied
205. Beheer Bos,Vegetatie en Groen
206. Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde ecosystemen
in de tropen en sub-tropen
207. Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van .
evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-en NBP-beleid
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Programma's met een ondersteunend karakter
29.
81.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen
Beheersgericht biologisch en ecologisch onderzoek
Onderzoek, advisering en beheer Informatietechnologie
Ontwerp, nieuwbouwvan onderzoeksaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek
Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten
Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen
Registratie-en kwekersrechtonderzoek
Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van de
verschillende rassenlijstcommissies
160. Diagnostiek, produktie en service gewasbescherming en luchtverontreiniging
166. Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten
167. Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij
168. Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt
169. Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik
170. Toxicologie en milieu
173. Instrumentatie
175. Landbouwwiskunde en statistiek
189. Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van
land- en tuinbouwprodukten
190. Literatuurdocumentatie
191. Literatuurinformatie
192. Publicatieondersteuning
195. Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten
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Bijlage 2: Lijst met afkortingen
ATO
CABO
CBS
CDI
COVP
COWT
CPRO
DLO
EUR
GLW
IB
IBN
IKC
IMAG
IPO
IVO
IVVO
KNAW
KUN
LBO
LEI
LUW
PAGV
PBB
PBN
PFW
PR
PTG
PUDOC
PV
RIKILT
RIVM
RIVO
RIZA
RUG
RUL
RUU
SC
TFDL
TNO
TUD
TUE
TUT
UvA
VU

DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Bureau voor de Statistiek
DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut
DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij,
'Het Spelderholt'
Centrum voor Onderzoek van Weefselkweek in de Tuinbouw
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Erasmusuniversiteit Rotterdam
DLO-Groep Landbouwwiskunde
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
Informatie- en Kenniscentrum
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek
DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek 'Schoonoord'
DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen
Katholieke Universiteit Nijmegen
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
DLO-Landbouw-Economisch Instituut
Landbouwuniversiteit Wageningen
Proefstation voor de A k k e r b o u w en Groenteteelt in de Vollegrond
Proefstation voor de Boomteelt, Boskoop
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Proefstation voor de Fruitteelt, W i l h e l m i n a d o r p
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
Proefstation voor de Varkenshouderij
DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en t u i n b o u w p r o d u k t e n
Rijksinstituut voor Milieuhygiëne
DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Limburg
Rijksuniversiteit Utrecht
DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
DLO-Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Technische Universiteit Twente
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit
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