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1. Inleiding en leeswijzer
1.1. Inleiding
Voor u ligt het onderzoekplan voor 1991van de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).Dit ishet tweede onderzoekplan dat door DLO
wordt uitgegeven (1).
DeDLO-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, die vanuit de primaire plantaardige en dierlijke produktie,
de agro-industriële produktie en het landelijk gebied op het beleid afkomen.
Deproblemen indezesectoren, en het daaruit voortvloeiende beleid, staan verwoord in de grote beleidsnota's, zoals de Structuurnota Landbouw (2),het Natuurbeleidsplan (3)en het Meerjarenplan Gewasbescherming (4).In deze nota's
is het belangrijkste thema een duurzame ontwikkeling van de diverse sectoren, onder meer door verbetering van dekwaliteit van deprimaire en afgeleide
Produkten en door vermindering van de emissie van afvalstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
Het onderzoekplan heeft primair tot doel de onderzoekvoornemens voor 1991
weer te geven. Het dient als uitgangspunt voor het overleg met het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,waarin ophoofdlijnen (meerjarenafspraken worden gemaakt over onderzoekrichting en inzet van middelen. Om
voor dit overleg de totale onderzoeksinspanning van DLO inzichtelijk te maken, ishet onderzoek ondergebracht in programma's. Deze onderzoekprogramma's zijn samengesteld uit een aantal projecten, die betrekking hebben op een
bepaald onderwerp en/ofeenbepaalde 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 programmaleider
aanwijst.
Behalve dat onderzoekprogramma's de onderzoeksinspanning inzichtelijk maken, worden ze ook gebruikt voor wetenschappelijke sturing. De combinatie
van projecten wordt namelijk zó gekozen, dat resultaten uit het ene project
direct geïntegreerd kunnen worden in andere projecten uit het programma, zodat er geen kennis verloren kan gaan. Voor het optimaliseren van deze wetenschappelijke meerwaarde zijn de programmaleiders verantwoordelijk. In dat
proces zullen zij regelmatig een beroep moeten doen op expertise buiten het
instituut. De programmaleider brengt daarom advies uit aan de instituutsdirectie over het aangaan van samenwerkingsverbanden die van belang zijn
voor het programma. Dit betreft samenwerking met andere DLO-instituten
maar ook met onderzoekinstellingen buiten DLO, zoals proefstations en universiteiten.
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 opéén bepaalde beleidsvraag. Vaker is het zodat voor
een beleidsvraag meerdere programma's relevant zijn. Daarom worden in het

Centraal DLO,
ATO,CABO, CPO, CRZ,
GLW, IBG, IMAG, IPO
PUDOC, RIKILT, SCJFDL,
Wageningen

Vestigingsplaatsen van de DLO-instituten

onderzoekplan niet alleen de onderzoekprogramma's gepresenteerd, maar
wordt tevens beschreven hoe de onderzoekprogramma's aansluiten op de
vragen die door hetbeleid zijn geformuleerd. De leeswijzer geeft aanop welke
manier ditis gebeurd.
De onderzoekvoornemens vandeproefstations zijn beschreven in onderzoekplannen die door de directies ATen VZzijn uitgegeven. De samenhang die
bestaat tussen hetonderzoek vanDLO enhetonderzoek vande proefstations
wordt indeel IIvan hetonderzoekplan DLO nader aangegeven. Daarbij isgebruik gemaakt vanbovenstaande onderzoekplannen.
Deelname van DLO ingrote (inter-)nationale programma's isindeel Ivanhet
onderzoekplan metname beschreven voor het Speerpuntprogramma Bodem
(paragraaf 2.2) en voor het programma Mest en Ammoniak (paragraaf 2.5).
Ook deprogramma's Tropenbos, Klimaatverandering enToxicologie zijn voor
DLO echter relevant.
Verder neemt DLO deel in eenaantal agrifïcatieprogramma's (Hennep,Karwij, Plantaardig Technische Oliën; zieook paragraaf 2.4), het Gewasbeschermingsprogramma, hetprogramma Geïntegreerde Plantaardige Produktie en
voert DLO metonder andere het bloembollenbedrijfsleven het Urgentieprogramma Bloembollen uit.

1.2. Leeswijzer
Het Onderzoekplan voor 1991bestaat uittwee delen. InDeel Iwordt beschreven opwelke wijze het onderzoekprogramma aansluit opvragen van het beleid
en vanandere doelgroepen. Inhoofdstuk 2wordt ditopthematische wijze gedaan. Daarbij komen onderwerpen alsagrificatie, bodemonderzoek, gewasbe-

scherming e.d. aan de orde. Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoek vanuit een
sectorbenadering en volgt daarbij de grote lijnen van de Structuurnota Landbouw (2)en het Natuurbeleidsplan (3).Hoofdstuk 4 en 5gaan vervolgens in op
het onderzoek in verband met internationale samenwerking respectievelijk
ontwikkelingssamenwerking. Bovendien wordt in hoofdstuk 5 aandacht
besteed aan detaken van DLO die adviserend ofdienstverlenend van aard zijn,
al of niet voortkomend uit wettelijke verplichtingen.
Bij de onderzoekbeschrijvingen van hoofdstuk 2 t/m 5 uit Deel I wordt voortdurend verwezen naar onderzoekprogramma's. Deze worden aangeduid met
een programmanummer plus een instituutsaanduiding, bijvoorbeeld 122-RIN.
In bijlage 1 kan 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 onderzoekprojecten heeft in het
betreffende programma. Welke instituten nog meer een aandeel hebben in het
programma, kan gevonden worden in de instituutsbeschrijvingen van hoofdstuk 6.Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat bij het programma 122-RIN nog 7 andere instituten betrokken zijn.
In Deel II van het Onderzoekplan voor 1991wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle onderzoekprogramma's. Bij ieder programma wordt aangegeven wie de programmaleider is, welk instituut het programma trekt en met
welke andere DLO-, AT- en VZ-programma's er raakvlakken bestaan. Voorts
worden doel en inhoud van het programma beschreven. Bovendien wordt bij de
programma's een overzicht gegeven van debinnen dat programma lopende c.q.
voorgenomen projecten.

(1) Proeve van een onderzoekplan, Dienst Landbouwkundig Onderzoek, mei 1989.
(2) Regeringsbeslissing Structuurnota Landbouw, Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990,
21148, nrs. 2-3.
(3) Regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan, Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21149, nrs.
2-3
(4) Beleidsvoornemen Meerjarenplan Gewasbescherming, Ministerie van Landbouw en Visserij.
LK/GB903470, augustus 1990.

2. Belangrijke thema's in onderzoek
In dit hoofdstuk is het onderzoek dat de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
ten aanzien van een aantal belangrijke (beleidsrelevante) thema's verricht beschreven. Hiermee wordt niet alleen duidelijk wat DLO ten aanzien van deze
thema's aan onderzoek verricht, maar wordt ook duidelijk dat de verschillende
onderzoekprogramma's onderling vaak nauwe en complexe relaties hebben.
In debeschrijving van het onderzoek dat aan dediverse thema's verricht wordt,
wordt verwezen (middels een programmanummer en een afkorting van het
DLO-instituut dat het betreffende programma trekt, bijvoorbeeld 43-IMAG)
naar de afzondelijke onderzoekprogramma's voor een beschrijving in meer
detail.

2.1. Agrificatie
De akkerbouwsector kampt met een veelheid aan problemen. Door een elk jaar
stijgende produktie per oppervlak met 0.5 -1.5 procent tegenover een vrijwel
niet toenemende vraag zijn opEG-niveau overschotten voor een aantal marktordeningsprodukten ontstaan dieeen steedsgrotere aanslag ophet budget van
de Gemeenschap betekenen. Om de kosten te beperken en de handelspolitieke
kanalen op wereldschaal open te houden was dan ook niet te ontkomen aan

Koolzaad is een aantrekkelijk gewas voor
verbreding van het
bouwplan in de akkerbouw. Dit koolzaad
moet dan wel resistent
zijn tegen het bietecysteaaltje. Het veredelingsonderzoek tracht
via verschillende wegen
zo snel mogelijk tot
resistent koolzaad te
komen

lagere garantieprijzen voor deze marktordeningsprodukten. Dit legt een
steeds zwaardere druk op het inkomen van de individuele akkerbouwers.
De akkerbouw in Nederland kenmerkt zich aljaren door een nauw bouwplan.
Inveel delen van het land beperkt derotatie zichtot aardappelen, suikerbieten
en tarwe. Op kleigronden geeft het grote aandeel van de hakvruchten in het
bouwplan problemen ten aanzien van de structuur van de grond. In het Veenkoloniale gebied worden fabrieksaardappelen vaak in een 1 op 2 rotatie geteeld. In dit gebied, en in iets mindere mate ook elders, heeft het nauwe bouwplan een grote druk van ziekten en plagen tot gevolg. De inzet van veel gewasbeschermingsmiddelen (o.a. voor grondontsmetting) is nodig om de druk van
ziekten en plagen onder controle te houden. Deze intensieve en milieubelastende produktiewijze ondervindt steeds meer weerstand in de maatschappij en
ookbij deakkerbouwers zelf.Het probleem isdat er opdit moment geen andere
gewassen zijn die opgrote schaal verbouwd kunnen worden en de akkerbouwer
voldoende inkomen opleveren.
Om het inkomen van deakkerbouwers oppeil te houden alsmede om de milieubelasting te verminderen bestaat veel belangstelling voor alternatieve toepassing van landbouwprodukten, zowel ten aanzien van landbouwprodukten die
nu reeds opgrote schaal geproduceerd worden als voor potentiële nieuwe landbouwprodukten (voortgebracht door gewassen die daarmee het bouwplan kunnen verbreden). Hierbij dienen van begin af aan de afzetmogelijkheden bij de
overwegingen te worden betrokken. Groei in de afzet naar de voedingsmiddelenindustrie valt niet te voorzien. Marktverzadigingen een stagnerende bevolkingsgroei in de geïndustrialiseerde landen geven weinig mogelijkheden tot
groei zonder verdringing van bestaande gewassen. Betere afzetmogelijkheden
worden voorzien in de richting van de veevoederindustrie en de non-food industrie.
Agrificatie is de keten van activiteiten tussen deteelt van gewassen en de verwerking en het gebruik voor met name niet-voedseldoeleinden.Het DLO-Agrificatieonderzoek is gericht opeen groot scala van bestaande al geteelde gewassen en op een aantal nieuwe gewassen. Plantprodukten waar het agrificatieonderzoek zich mee bezighoudt zijn vezels, koolhydraten, oliën, vetten en vetzuren, eiwitten en secundaire plantestoffen inclusief etherische oliën.

Proefopstelling voor
onderzoek aan vlasverwerking

Tabel 1: Primaireprodukten,verwerkingsmethoden enenkeleeindprodukten vaneen
aantal in het agrificatie-onderzoek opgenomen gewassen.
Gewas(-sen)

primair produkt

verwerkingsmethoden e n
-technieken

eindprodukt

tarwe

zetmeel

organisch chemische en
biochemische omzetting

afbreekbare
plastics

tarwe

gluten/eiwit

enzymatische omzetting

kalvermelk,
kaas

aardpeer

inuline

enzymatische omzetting

oplosmiddel,
coatings

hennep en
vlas

bast- en houtvezels

fysisch/mechanische,
anorganische en biochemische omzetting

papier,
composietmaterialen

koolzaad,
crambe,
limnanthes

oliën met diverse triglyceriden

enzymatische hydrolyse,
specifieke lipasen, holle
vezel membramen,
micro-organismen

smeermiddelen,
afbreekbare
plastics, additieven voor zepen

karwij (en
dille)

(etherische) oliën

desaturatie,
epoxydering

biociden,
kiemremmingsmiddelen

Het zwaartepunt in het agrificatieonderzoek ligt voor landbouwprodukten die
reeds opgrote schaal worden voortgebracht bij de verwerking omdat met name
hier zoweldoor overheid alsbedrijfsleven de afgelopen decaden meestal weinig
agrificatieonderzoek is verricht. Voor landbouwprodukten die voortgebracht
worden door 'nieuwe gewassen', vindt onderzoek plaats bij een combinatie van
onderzoekdisciplines: gewasintroductie (genenbank), fysiologie en teelt, gewasbescherming, veredeling, verwerking, produktontwikkeling en logistiek.
Hierbij zijn dikwijls vijf of meer instituten betrokken.
Voorwaarde voor het slagen van agrificatieonderzoek is een nauwe samenwerking tussen overheidsonderzoek en het (agrarische en verwerkend) bedrijfsleven dat produkten verder ontwikkelt en op de markt brengt.
Tabel 1toont enkele produkten die uit verschillende gewassen momenteel worden ontwikkeld.
Om de mogelijkheden te realiseren is een aantal onderzoekprogramma's met
extra financiële ondersteuning van deministers van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij en van Economische Zaken opgezet. Deze programma's, die een
looptijd van 4jaar hebben, worden begeleid door een platform waarin het landbouwbedrijfsleven, het industriële bedrijfsleven en definancierende instanties
zijn vertegenwoordigd. Elk programma wordt geleid door een programmacoördinator. In elk van de programma's participeren meerdere instituten van de
Dienst Landbouwkundig Onderzoek, terwijl ook een aantal universitaire vakgroepen bijdragen levert. Deze programma's zijn:
Hennep als akkerbouwgewas e n als grondstof voor de papierindustrie.
Doel van dit programma is het ontwikkelen van uitgangsmateriaal en technieken voor een concurrerende teelt en verwerking waarna door middel van
een demonstratie-project de aantrekkelijkheid in depraktijk kan worden uit-

Gewasfysiologisch onderzoek naar de produktiecomponenten, het opbrengstniveau en deoogstzekerheid van koolzaad

Veredelingsonderzoek in hennep: bestudering en gebruik
van de genetische variatie voor het verkrijgen van een hogere vezelopbrengst voor gebruik in de papierindustrie

getest. Hiertoe wordt onderzoek verricht gericht naar de mogelijkheden om
de teelt en verwerking van hennep tot papierpulp te optimaliseren. Het programma is geïnitieerd vanuit de noordelijke standsorganisaties. DLO neemt
deel middels projecten uit de onderzoekprogramma's 28 (CPO), 30 (CABO),
55 (LEI), 56 en 60 (ATO), 97 (RIKILT) en 100 (IMAG).
Onderzoekprogramma ter verbetering van karwij als akkerbouwgewas
en introduktie van nieuwe afzetmogelijkheden.
Doel van het programma is het ontwikkelen van uitgangsmateriaal en van
innovatieve technieken voor een concurrerende afzet van karwijzaad en -olie.
Hiertoe wordt veredelings- en teeltkundig onderzoek verricht om het gewas
en het teeltsysteem te optimaliseren en agrotechnologisch onderzoek om het
verwerkingsrendement te verbeteren. Bovendien wordt gezocht naar verbeterde en nieuwe toepassingen van karwijolie (o.a.kiemremming en schotpreventie) en wordt (bio-)chemisch onderzoek gedaan naar synthese van geheel
nieuwe natuurstoffen uit karwijolie ten behoeve van de geur- en smaakstoffenindustrie. Het programma is geïnitieerd vanuit de Stichting Carvon
te Groningen.
DLO neemt deel middels projecten uit de onderzoekprogramma's 28 (CPO),
30 (CABO), 39 (IPO), 55 (LEI), 56, 57 en 60 (ATO) en 97 (RIKILT).
Plantaardige technische oliën als nieuwe landbouwgrondstoffen voor
de industrie.
Dit programma heeft als doel te onderzoeken of het mogelijk is nieuwe produktiekolommen vooroliehoudende zaden te realiseren voornonfood toepassingen. De verwachting is dat plantaardige oliën in toenemende mate gebruikt zullen worden voor industriële toepassingen waarbij de Nederlandse
akkerbouw als grondstoffenleverancier kan dienen. Om depotenties te realiseren wordt onderzoek verricht aan een aantal veelbelovende gewassen op
het gebied van gewasopbrengst en nieuwe verwerkings- en applicatiemogelijkheden. DLO neemt deel middels projecten uit de onderzoekprogramma's
28 (CPO), 30 (CABO), 55 (LEI), 56, 57 en 60 (ATO) en 97 (RIKILT).

2.2. Bodemonderzoek
De nog steeds toenemende belasting van de Nederlandse bodem is een algemene reden tot zorg.Het gaat daarbij niet alleen om lokale verontreinigingen.
Ook de diffuse verontreiniging van de bodem in het landelijk gebied baart
zorgen. De behoefte aan kennis over de bodem is dan ook zeer groot. Op nationaal niveau heeft men deze behoefte reeds enige jaren geleden erkend en een
Nationaal Speerpuntprogramma Bodemonderzoek ingesteld. Veel bodemonderzoekprojecten die in uitvoering zijn bij instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, vormen een onderdeel van dit nationale programma.
Het bodemonderzoek bij DLO omvat fundamenteel onderzoek naast op de
praktijk gericht onderzoek. De kennisvermeerdering is meestal gericht op het
verkrijgen van inzicht in processen die dekwaliteit van debodem in stand houden ofverbeteren. Debodem wordt daarbij niet alleen gezien als een duurzame
produktiefactor voor landbouwgewassen, maar ook als een factor die in samenhang gezien moet worden met dekwaliteit van het grond- en oppervlaktewater
en als produktiefactor voor andere doeleinden zoals natuur, recreatie e.d.
Zwaartepunten in het onderzoek liggen bij het functioneren van bodemecosystemen, bodem- en waterkwaliteit, bemesting in relatie tot uitspoeling en
landgebruik.
Ecologie en

biologie/bodempathogenen

Algemene bezorgdheid over de bodem en het functioneren ervan, heeft reeds
in voorgaande jaren geleid tot een intensivering van het bodembiologisch en
bodemecologisch onderzoek. De kennis van het functioneren van het bodemecosysteem is daarmee verbeterd, alhoewel toch nog veel achtergrondinformatie ontbreekt welke nodig is voor het oplossen van toenemende problemen in
de praktijk.
Onderzoek blijft nodig naar het functioneren van organismen in de bodem in
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Regenwormen vormen
een belangrijk organisme in het bodembiologisch en ecotoxicologisch onderzoek

1-IB
4-SC/IB
48-CABO

relatie tot de kwetsbaarheid en werking van het bodemecosysteem. Op basis
daarvan kunnen bijdragen worden geleverd aan deontwikkeling van een duurzame en milieuvriendelijke landbouw, aan eenverantwoord beheer van natuurgebieden en aan de preventie en het verwijderen van bodemverontreiniging.

1-IB
33-IPO
129-LEI
149-CPO

Door jarenlange intensivering, door monocultures en het steeds eenzijdiger
worden van de teeltmethoden van gewassen, vormen bodemgebonden planteziekten en plagen eentoenemend probleem. Het gebruik van grote hoeveelheden
chemische bestrijdingsmiddelen voor grondontsmetting is het gevolg. Behalve
dat verontreiniging van debodem en emissie naar grond- en oppervlaktewater
en lucht optreden, verliezen de chemische middelen hun effectiviteit door versnelde biologische afbraak en resistentieontwikkeling bij degewasbelagers. In
het Meerjarenplan Gewasbescherming worden maatregelen aangekondigd die
het gebruik van grondontsmettingsmiddelen vergaand moeten terugdringen.
Omdat debetreffende gewasbelagers langdurig in de bodem kunnen overleven
of een uitgebreide waardplantenreeks hebben, kunnen de problemen slechts
ten dele worden opgelost door de vruchtwisseling te verruimen.
Het onderzoek draagt bij aan oplossing van deze problematiek door de aspecten te bestuderen die van invloed zijn op de overleving van gewasbelagers in
debodem, zoals bijvoorbeeld het effect van lokstoffen en gewas opde ruststructuren van deze gewasbelagers. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de
aspecten die van invloed zijn op infectie van wortels door gewasbelagers, naar
de gevoeligheid van de bodem voor het optreden van een aantasting en naar
resistentie/tolerantie tegen bodempathogenen. Voor de akkerbouwer wordt
een geautomatiseerd bedrijfssysteem ontwikkeld waarmee hij kan nagaan hoe
het verloop van de bodemgezondheid zal zijn bij uiteenlopend bodemgebruik
en teeltmaatregelen.
Bodem- en waterkwaliteit
Het doel van het onderzoek is de kwaliteit van de bodem en het grondwater te
handhaven c.q. te verbeteren. De aandacht richt zich daarbij o.a. op het vóórkomen, het gedrag en de mobiliteit van nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen in de bodem.
Om de verspreiding van stoffen in de bodem en in het oppervlakte- en grondwater na te gaan en te kunnen voorspellen worden modellen ontwikkeld.
Met deze modellen kan de effectiviteit van regelgeving en waterhuishoudkundige situaties op de belasting van grond- en oppervlaktewater worden nagegaan.
10

Om de kwaliteit van bodem en water te kunnen beoordelen, worden normen
en criteria ontwikkeld. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met bodemtype,
de hydrologie en het gebruik van de bodem. Wordt de bodem gebruikt voor de
produktie van voedselgewassen, dan kunnen kwaliteitseisen aan de bodem
worden gesteld bijvoorbeeld voor wat betreft het gehalte aan zware metalen,
afhankelijk van de opname van deze stoffen door de planten.
Ook iskennis nodig omtrent de afbraak van bodemverontreinigende stoffen en
de effecten van bestrijdingsmiddelen op bodemorganismen.
Omdat het algemeen beschermingsniveau gericht ophet milieu mogelijk niet
voldoende is voor natuurgebieden, dient een bijzonder beschermingsniveau
voor deze gebieden te worden geformuleerd. Dit betekent dat normen voor
zware metalen en organische microverontreinigingen ontwikkeld dienen te
worden inrelatie tot voorhet natuurbehoud prioritaire soorten, levensgemeenschappen en ecosystemen, zoals genoemd in het Natuurbeleidsplan. Het
onderzoek richt zich daarbij voorlopig op twee gebiedstypen: het rivierengebied (uiterwaarden) en de zandgronden.
De modelmatige benadering maakt het mogelijk de gecompliceerde problematiek geïntegreerd te benaderen voor het nationale en regionale niveau. Ook
wordt aandacht gegeven aan de consequenties op bedrijfsniveau waarbij de
reactiemogelijkheden van de individuele ondernemer zogoed mogelijk worden
gesimuleerd, hetgeen kan leiden tot aanpassing van inzichten en maatregelen
op nationaal en regionaal niveau. Voorbeelden zijn het stofstromenmodel en
de submodellen die tesamen het nationale mest- en ammoniakmodel vormen.
Genoemde problematiek heeft voornamelijk betrekking opdiffuse verontreiniging van het landelijk gebied. Daarnaast zijn er ook lokale verontreinigingsbronnen, bijvoorbeeld stortplaatsen en vuilverbrandingsinstallaties. Onderzoek is hierbij nodig naar de ernst van de vervuiling en de gezondheidsrisico's
voor flora en fauna. Daarnaast is het onderzoek gericht op de beperking van
de emissie naar omliggend gebied en het grondwater, de milieurisico's bij hergebruik van de bodem en op de biologische reiniging van vervuilde grond.
Effecten van en technieken voor bodemsanering worden onderzocht. Voor de
milieueffectrapportage worden methoden en modellen ontwikkeld.

Atmosfeer

fLcV-lni."/'"!

f

Het landelijk gebied als
ontvanger en bron van
diffuse verontreinigingen

f

Oppervlaktewater

[ Natuurterrein ]

\ \ \ \—r
Grondwater
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Met behulp van dit model wordt getracht het
aanbod van stikstof in
ruimte en tijd zo goed
mogelijk te doen aansluiten bij de behoefte
van het gewas opdat de
verliezen naar het milieu zo gering mogelijk
zijn

1
Niet beschikbaar
opnamedoor
wortels
mineralisatie

T
verdwenen:
-denitrificatie
-immobilisatieetc.

| Organische stof

Bemesting

30-CABO
44-IB
46-, 124-CABO

45-1B

Landbouwgewassen hebben o.a. nutriënten uit de bodem nodig om te kunnen
groeien. Aanvoer van nutriënten vindt plaats via kunstmest, dierlijke mest,
gewasresten, atmosferische depositie (vooral stikstof en zwavel)en stikstofbinding door micro-organismen.
Wanneer het aanbod aan nutriënten, in de tijd of met de diepte in het profiel,
niet aansluit opde behoefte van het gewas, kan de gewasontwikkeling worden
belemmerd (een tekort aan nutriënten) of kunnen verliezen van nutriënten
naar de omgeving plaatsvinden (een overschot aan nutriënten).
Om het aanbod van nutriënten zoveel mogelijk af te kunnen stemmen op de
be hoefte van het gewas is inzicht nodig in de nutriëntendynamiek in bodem/
gewas-ecosystemen en nutriëntenstromen in tijd en ruimte. Hierbij spelen de
eigenschappen van het uitgangsmateriaal, de fysische en chemische bodemkenmerken, de bodembiosfeer, gewaseigenschappen, teeltmaatregelen, e.d.
een belangrijke rol.
In de tuinbouw wordt hier vorm aan gegeven door de ontwikkeling van
watergift- en bemestingssystemen voor teelten op kunstmatige substraten,
potplanten en vruchtbomen. Bij sommige teeltsystemen zijn er mogelijkheden
voor een volledige recirculatie van voedingsoplossingen, waarbij verliezen
naar het milieu vrijwel geheel kunnen worden voorkomen.
Bodemgebruik en

bodeminformatiesystemen

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals landgebruik met een meervoudige
doelstelling, het uit produktie nemen van landbouwgronden ten gunste van
bosaanleg en natuurgebieden, een toename van openluchtrecreatie en het behoud van landschappelijk waardevolle gebieden, hebben een grotere en veranderde vraag naar basisgegevens tot gevolg.Vooral debehoefte aan kwantitatieve gegevens over bodemvariabelen is sterk gestegen. Dit betekent niet alleen dat er onderzoek nodig is om deze gegevens beschikbaar te krijgen maar
ookhet toegankelijk maken van reeds aanwezige informatie. Deinformatie, opgeslagen in bodemkaarten en andere, geautomatiseerde bodemkundige informatiesystemen, kan voor zeer uiteenlopende onderzoekvragen gebruikt wor12

Gras
Maïs
Aardappelen
Bieten
Granen
Kalegrond
Loofhout
Naaldhout
Overige natuurgebieden
Bebouwingenwegen
a) Afdruk van derode,nabij infra-rode enmidden-infrarode band van hetopnamesysteem Thematic Mapper dat zich aanboord bevindt vandeAmerikaanse satelliet LANDSAT
b) Luchtfoto vanhet gebied
c) Voorbeeld vande uitvoer vande Landelijke Grondgebruiksdatabank in kaartvorm. Voor de
overzichtelijkheid is over degrondgebruikskaart detopografische kaart geprojecteerd
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Remote Sensing

den. Daarvoor is het echter nodig dat de informatie toegankelijker wordt gemaakt en dat er aandacht wordt besteed aan de integratie en presentatie van
de informatie en aan de koppeling met andere gegevens(bestanden).
Het landinventariserend onderzoek zal eenbelangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling en toepassing van methoden voor koppeling van abiotische, biotische en antropogene gegevens om bij te dragen tot een systeembeschrijving
van gebieden.
Voor de inrichting en het beheer van het landelijk gebied zijn naast gegevens
over het grondgebruik, ook gegevens nodig over de grondgebruikers en de inrichtingssituatie. Deze gegevensworden projectgewijze verzameld in het kader
van de voorbereiding van landinrichtingsprojecten. Het daarvoor ontwikkelde
systeem van Cultuurtechnische Inventarisatie (Cl) is vergaand geautomatiseerd.

7 t/m 9-SC
12-SC
13-SC
50-CABO

Informatie over land en landgebruik kan ook worden verkregen door toepassing van remote sensing (RS)-technieken. Om de mogelijkheden van RS-technieken daadwerkelijk te benutten wordt gestreefd naar integratie van de RStechnieken en GIS (Geografische Informatie Systemen). Met RS-technieken
kunnen bodemfysische en hydrologische kenmerken bepaald worden.
Begin 1991 wordt de ERS-1 satelliet gelanceerd. Deze verschaft regelmatig
radaropnamen van Nederland. Nagegegaan zal worden of deze beelden gebruikt kunnen worden bij de bepaling van de vochttoestand van het bodemoppervlak en voor het volgen van de groei en de ontwikkeling van landbouwgewassen. Voor de droge (aride) gebieden is het onderzoek gericht op de toepassingsmogelijkheden van remote sensing ten behoeve van het irrigatiewaterbeheer.

2.3. Gewasbescherming
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op chemische basis in de landen tuinbouw wordt intoenemende mate met zorgvanuit demaatschappij benaderd. Een aantal van deze middelen wordt verdacht bevonden met name ten
aanzien van de effecten op natuur en milieu maar ook wat betreft het gezond14

heidsrisico voor de consument en de betrokkenen in het agrarische produktieproces. De laatste jaren is een aantal beleidsnota's verschenen waarin de uitgangspunten voor het gewasbeschermingsbeleid van de overheid zijn verwoord. Zowelin de Structuurnota Landbouw, het Nationaal Milieubeleidsplan
als het Natuurbeleidsplan wordt hierop uitgebreid ingegaan. In het in het najaar 1990 verschenen Meerjarenplan (MJP) Gewasbescherming wordt een uitwerking van de beleidsvoornemens in de vorm van concrete actiepunten gegeven.
Onderzoek neemt bij deze uitwerking een belangrijke plaats in.
Zwaartepunten in het huidige onderzoek dat bij de instituten van de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek plaatsvindt (zwaartepunten die grotendeels aansluiten bij de actiepunten uit het Meerjarenplan Gewasbescherming) zijn:
bodempathogenen, detectie van ziekten en plagen in relatie tot schoon
uitgangsmateriaal, resistentieveredeling, ontwikkeling van alternatieve vormen van gewasbescherming, een veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en beperking van de emissie.
Bodempathogenen

Links: Engerling van
de Junikever Amphimallon solstitialis
Rechts: Emelt, larve van
de langpootmug, Tipula
paludosa

Bodemgebonden planteziekten vormen door jarenlange intensivering, door
monocultures en het steeds eenzijdiger worden van de teeltmethoden van gewassen, een toenemend probleem. Het gebruik van grondontsmettingsmiddelen heeft tot nu toe dezeproblemen redelijk beheersbaar kunnen houden. Hierin komt verandering, omdat deze middelen leiden tot verontreiniging van de
bodem, emissie naar grond- en oppervlaktewater en lucht, en omdat vele middeleninboeten aan effectiviteit doorversneldebiologische afbraak en resistentieontwikkeling bij de gewasbelagers. In het Meerjarenplan Gewasbescherming
worden maatregelen aangekondigd diehet gebruik van grondontsmettingsmiddelenvergaand moeten terugdringen. Omdat debetreffende gewasbelagers langdurig indebodem kunnen overleven ofeen uitgebreide waardplantenreeks hebben, kunnen deproblemen slechts ten dele worden opgelost door de vruchtwisseling te verruimen. Het onderzoek draagt bij aan oplossing van deze problematiek door de aspecten tebestuderen die van invloed zijn opdeoverleving van
gewasbelagers in debodem, zoalsbijvoorbeeld het effect van lokstoffen en antagonisten(concurrenten) opderuststructuren vandezegewasbelagers. Daarnaast
wordt onderzoek verricht naar de aspecten die van invloed zijn op infectie van
wortels door gewasbelagers, naar de gevoeligheid van debodem voor het optreden van een aantasting en naar resistentie/tolerantie tegen bodempathogenen.
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Sporen van Verticillium biguttatum worden gegeten door
protozoën

Schoon uitgangsmateriaal,

25-, 26-, 31-CPO
34-, 41-IPO
42-, 126-, 127-,
148-CPO

126-CPO
131-CRZ
148-CPO

38-IPO
132-CRZ

Biologische bestrijding: een schimmel heeft een aaltje (nematode) gevangen en geïnfecteerd

resistentieveredeling en detectie

De aanpak om te komen tot een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen loopt via een aantal sporen. Een belangrijke mogelijkheid om te komen tot vermindering is door te starten met schoon uitgangsmateriaal en/of uitgangsmateriaal dat resistent is tegen een groot aantal gewasbelagers.
Om de ontwikkeling van resistente rassen mogelijk te maken richt het onderzoek zich op het opsporen van resistenties in collectiemateriaal en wilde verwanten van cultuurgewassen, isolatie en overdracht van genen (uit andere gewassen, virussen of bacteriën), onderzoek naar waardplant-parasiet relaties,
genetische variatie van gewasbelagers en deontwikkeling van ziekten /plagen
als functie van de tijd.
Naast onderzoek om het inbrengen van resistenties mogelijk te maken en de
ontwikkeling van resistente rassen, dienen aanwezige resistenties inrassen ook
getoetst te kunnen worden. Essentieel is daarbij, dat er absolute en kwantitatief bepaalde cijfers beschikbaar komen over het verloop van een aantasting
ineenras,met dedaarbij behorende drempelswaarbij deinzetvan gewasbeschermingsmiddelen gerechtvaardigd is.
Om met schoon uitgangsmateriaal te kunnen beginnen dient vastgesteld te kunnen worden of dat materiaal inderdaad schoon is. Ook daarvoor is nog onderzoek nodig; onderzoek waarin methodieken worden ontwikkeld waarmee op
snelle en eenvoudige wijze het voorkomen van pathogenen op uitgangsmateriaal
vastgesteld kan worden.
Alternatieve vormen van

gewasbescherming

Alternatieve vormen van gewasbescherming zijn gewasbeschermingssystemen
waarin of alleen biologische methoden voor de bestrijding van ziekten/plagen
worden gebruikt of waarin naast biologische methoden op beperkte schaal
chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt (geïntegreerde bestrijding).
Met name in degroenteteelt onder glas en in defruitteelt hebben beide vormen
hun bruikbaarheid reeds bewezen.
16

35-, 36-, 39-IPO

37-CABO

Omdat het bij biologische bestrijding gaat om specifieke combinaties tussen
de gewasbelager, de 'biologische bestrijder' en het gewas is nog veel onderzoek
nodig om voor een aantal veelvoorkomende gewasbelagers dejuiste methode
te vinden en aan te kunnen geven wanneer met welke frequentie biologische
bestrijding toegepast moet worden ter beheersing van de aantasting.
In het kader van de ontwikkeling van systemen en methoden voor geïntegreerde onkruidbestrijding vindt onderzoek plaats naar beperking van het herbicidengebruik en naar de ontwikkeling van systemen met biologische bestrijding.
Veilig en verantwoord gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen

Veilig en verantwoord gebruik heeft betrekking op het ontwikkelen van verbeterde
toedieningstechnieken, het gericht en zuinig inzetten van chemische gewasbeschermingsmiddelen en arbeidsomstandigheden.

43-IMAG
107-IMAG
134-IMAG

34-, 35-IPO
37-CABO

Aan al deze aspecten wordt in het onderzoek op de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek aandacht besteed. Op het vlak van toedieningstechnieken
vindt optimalisering vanbestaandetoedieningstechnieken endeontwikkelingvan nieuwe toedieningstechnieken plaats.
Het gericht en zuinig inzetten van chemische gewasbeschermingsmiddelen
vindt plaats door onderzoek naar de ontwikkeling van gewasbelagers als functie van de tijd en omgevingsfactoren, het bepalen van toelaatbare schade aan
het gewas en de ontwikkeling van middelen die specifiek zijn voor de bestrijding van een belager en waartegen voor de betreffende belager moeilijk resistentie opgebouwd kan worden

Fosforaanvoer (totaal 140 500 t/jr)

Kunstmest

1% Kwel + infiltratie
+ natte depositie

erlijke mest

Boven: Ondanks beperkingen in de fosfaatbemesting
blijft de emissie naar het oppervlaktewater toenemen
tot ver in de volgende eeuw

Fosforaanvoer cultuurgrond
Dierlijke mest
Kunstmest
(totaal 34 936 t/jr)
(totaal 104 543 t/jr)
Maïsland
Graslan
Maïsland

Rechts: Totale fosforaanvoer in 1985. Boven: verdeling van fosfor over de verschillende aanvoerposten. Onder: verdeling van defosfor uit dierlijke
mest en uit kunstmest over de grondgebruiksvormen

Grasland

Overig bouwland

Overig bouwland

17

43-, 101-IMAG

Arbeidsomstandigheden-onderzoek richt zich op het vaststellen van factoren,
handelingen en momenten die in aanmerking komen voor eliminatie om onnodige risico's voor degene die de gewasbescherming uitvoert te voorkomen.
Emissie en het terugdringen van emissie

48-CABO
134-IMAG
100-IMAG
5-, 147-SC

Het terugdringen van de emissie van bestrijdingsmiddelen buiten de toepassingssfeer, met name in het grondwater, oppervlaktewater, in de lucht en op de
flora en fauna in de omgeving van de behandelde percelen heeft vanuit overwegingen van natuur en milieu, maar ook vanuit de mens (drinkwater) hoge
prioriteit. Het onderzoek richt zich hiertoe op de ontwikkeling van 'geïntegreerde' en 'gesloten' produktiesystemen van waaruit zomin mogelijk of geen
emissie meer plaatsvindt naar het milieu.
Ook de gecontroleerde afvoer van restanten van gewasbeschermingsmiddelen
hoort hiertoe.
Daarnaast wordt kennis vergaard over de lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in het milieu en de risico's die hieraan verbonden zijn.

2.4. Landbouwbiotechnologie
Biotechnologie staat delaatstejaren sterk in debelangstelling. Zowelde nationale overheid, het bedrijfsleven als ook de Europese Gemeenschap hebben grote verwachtingen ten aanzien van de biotechnologie. Dit blijkt onder andere
uit de aanzienlijke stimuleringsfondsen die aan biotechnologische onderzoekprogramma's zijn toegewezen.
Het gaat hierbij in het bijzonder om de nieuwe biotechnologie i.e. een aantal
geheel nieuwe (bio)technologieën zoals gentransformatie en celhybridisatie
maar ook protein engineering en bioprocestechnologieën. Toepassingen van
dezetechnologieën worden voorzien in diverse maatschappelijke sectoren zoals
de industrie, de landbouw, het milieu en de gezondheidszorg.

Transformatie in cotylweefsel van komkommer: aantoning transformatie door blauwkleuring
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Fermentatiereactor
waarin bacteriën bioafbreekbare polyesters
produceren uit vetzuren

In het bijzonder wordt veel verwacht van toepassingen in de landbouwsector,
omdat plantenveredelings- en dierfokkerijdoelstellingen sneller gerealiseerd
kunnen worden. Dit kan bijdragen aan oplossingen voor diverse problemen in
deze sector. Hierbij wordt wat betreft de plantaardige produktie gedacht aan
sortimentsverbreding en produktieverhoging, ziekte- en plaagresistente gewassen, verlenging van de houdbaarheid van siergewassen en verbetering van
de kwaliteit van land- en tuinbouwprodukten. Op het terrein van de dierlijke
produktie gaan de gedachten uit naar verbeterde ziekteresistentie van het vee,
verbeterde vruchtbaarheid, effectievere en veiligere diergeneesmiddelen en
vergroting van de verteerbaarheid van veevoeders. Daarnaast worden verbeterde agro-industriële produktieprocessen voorzien zoals in de zuivel en bij de
bierbereiding. Ook kan biotechnologie voor een verbeterde verwerking van
landbouw- en agro-industriële afvallen zorg dragen zoalsten aanzien van compostering en anaerobe afvalwaterzuivering.
Gezien deze verwachtingen heeft het landbouwkundig onderzoek, waaronder

Bij het voortplantingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van
echoscopie voor o.a. de
winning van eicellen
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Locatie van bacteriën in de bodem met behulp van
fluor-kleurstof. Op deze foto zijn Rhizobium bacteriën te zien in hun natuurlijke situatie

25-CPO
26-CPO

27-CPO
132-CRZ

34-IPO
133-IPO
70-IVO
71-IVO
63-, 64-, 65-CDI

66-CDI
69-DCI
75-IVVO

38-IPO
97-RIKILT
2-CPO
137-CDI
1-IB

54-, 56-, 57-, 61-ATO
57-ATO

de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, relatief snel op de
ontwikkelingen ingespeeld hoewel directe toepassingen in de praktijk in de
meeste gevallen nog niet op korte termijn te verwachten zijn. De eerste jaren
betreft het onderzoek veelal het ontwikkelen en voor gebruikers gereed maken
van de nieuwe biotechnologieën. Voor de plantaardige produktie-sector gaat
het om het ontwikkelen en toepasbaar maken van moleculair biologische en
celbiologische technieken.
Bovendien wordt ontwikkelingsbiologisch veredelingsonderzoek verricht en
worden de kwaliteit bepalende factoren van planterassen, zaden en ander
plantaardig uitgangsmateriaal bestudeerd.
Biotechnologisch onderzoek ophet terrein van de gewasbescherming wordt ingezet bij het onderzoek naar de fysiologische aspecten van het functioneren
van belagers in de interactie met het gewas en bij de inzet van moleculair biologische technieken.
Ophet terrein van dedierlijke produktie worden biotechnologische technieken
bestudeerd bij de fokkerij, de voortplanting en bij de gezondheid, welzijn en
kwaliteit in de rundveehouderij.
Ook op het gebied van het immunologisch onderzoek en de produktie van synthetische vaccins wordt gebruik gemaakt van biotechnologie. Gebruik van enzymen kan de vertering van veevoeders m.n. van éénmagigen zoals varkens en
pluimvee verbeteren met gunstige gevolgen voorde uitscheiding inhet milieu.
Biotechnologie verschaft ook nieuwe en verbeterde mogelijkheden voor detectie van belagers en ongewenste contaminanten met name door middel van
monoclonale antistoffen en DNA-probes.
Ten behoeve van de schatting van de mogelijke risico's van introductie van
transgene organismen voorhet milieu wordt onderzoek verricht bij planten, bij
veterinaire vaccins en bij bodem-micro-organismen.
Tenslotte wordt ook de inzet van nieuwe bioprocestechnologische technieken
bij de verwerking van land- en tuinbouwprodukten en bij de verwerking van
afvallen bestudeerd.

2.5. M e s t e n A m m o n i a k
De mest- en ammoniakproblematiek is momenteel één van de grootste knelpunten in de dierlijke sector. Veel capaciteit wordt dan ook ingezet ophet vlak
van fundamenteel, toegepast, ontwikkelings- en praktijkgericht onderzoek op
ditvlak. Deinzet van de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
is nauw gerelateerd aan het Raamplan Mest en Ammoniakonderzoek (1989).
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In 1990 gereedgekomen IMAG-milieulaboratorium

Het (oplossingsgerichte) onderzoek wordt gestimuleerd (enopelkaar afgestemd)
door het Financieringsoverleg Mest en Ammoniakonderzoek (FOMA).
Het onderzoek vindt plaats via een meer-sporenaanpak rond een zestal thema's:
1. Milieu-effecten
Het onderzoek naar milieu-effecten van mest is in belangrijke mate gericht
opdevermindering van uit- en afspoeling van stikstof enfosfor in het landelijk gebied. Het onderzoek heeft zowel betrekking op experimentele vaststelling van effecten van individuele maatregelen, als op de modelmatige
benadering. Dit laatste is niet alleen nodig om de experimentele resultaten
te kunnen extrapoleren, maar ook om de effecten van combinaties van
maatregelen te kunnen voorspellen.
Het onderzoek speelt zich af op de volgende niveaus:
- procesgericht, bijvoorbeeld fosforuitspoeling naar het oppervlaktewater;
- maatregelgericht (op proefvelden en proefsloten);
- regionaal onderzoek naar de gevolgen van ruimtelijke variabiliteit op de
nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater;
- koppeling van simulatiemodellen aan bestaande gegevensbestanden;
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- beleidsondersteunend, bijvoorbeeld regionale en nationale studis naar de
effecten van alternatieve bemestingsscenario's in de vorm van toekomstverkenningen; vaststellen fosfaatverzadigde gronden.
Genoemd onderzoek sluit aan op het onderzoek naar mestbenutting, nutriëntenbalansen en het stofstromenonderzoek.

114-SC
44-IB
48-CABO
151-IB
129-LEI-DLO

46-, 124-CABO
73-, 74-, 75-, 140-IVVO

2. Veevoeding
Doelstelling is het verminderen van de uitscheiding van stikstof en fosfor
via de mest door varkens, rund- en pluimvee. Het onderzoek is gericht op
het verbeteren van kennis van de behoefte van het dier in de verschillende
stadia van ontwikkeling en van de verteerbaarheid van aminozuren en fosfor bevattende stoffen in veevoeders. De mogelijkheden worden nagegaan
om de hoeveelheid eiwit in het voeder te verlagen en door het gebruik van
fytase de verteerbaarheid van fosfor bevattende stoffen te verbeteren. Voor
rundvee wordt ook getracht de verhouding van eiwit en energie in het rantsoen af te stemmen op een optimale benutting door rund en microflora.
Mestbehandeling op de boerderij
Mestbehandeling op de boerderij betreft onderzoek naar de technische mogelijkheden omdeammoniakemissie vanuit stallen en mestopslagen te verminderen. Het nauwkeurig vaststellen van de ammoniakemissie door metingen is daarbij van groot belang. Aan apparatuur voor het meten van
ammoniakemissie in natuurlijk geventileerde stallen wordt intensief gewerkt. Op het vlak van mestbehandeling in de stal wordt onder andere gewerkt aan het sneldrogen van mest (pluimvee)en verbetering van het drogestofgehalte van rundvee- en varkensmest door o.a. maatregelen ophet vlak
van waterverbruik. Bij de bewaring wordt aandacht geschonken aan diverseafdeksystemen van de silo's.Beperking van ammoniakemissie via afdekking (opslag), spoelen met water of aanzuren (stal) hebben gevolgen op de
mestkwaliteit, vooral drogestof- en stikstofgehalte. De mestkwaliteit heeft
weer grote invloed op de mogelijkheden voor mestafzet en -benutting.

150-IMAG

4.

1-, 44-IB
46-, 48-, 124-CABO
151-IB

Mestbenutting
Het mestbenuttingsonderzoek heeft met de integratie van het mest- en
ammoniakonderzoek een tweetal prioriteiten gekregen, ni. de vergroting
van de kennis omtrent de werking van de nutriënten (m.n. stikstof, fosfaat
en kalium) in de mest en onderzoek naar de omvang van en mogelijkheden
tot vermindering van de ammoniakemissie bij mesttoediening opbouw- en
grasland. Dezetwee prioriteiten kunnen niet apart wordenbeschouwd. Vermindering van de ammoniakemissie bij het uitbrengen van mest heeft directe invloed op de hoeveelheid minerale stikstof die voor de gewassen beschikbaar is.Daarnaast blijkt ook de keuze van de mesttoedieningsapparatuur en daarmee deplaatsingsdiepte van demest van invloed opde beschikbaarheid van de nutriënten voor het gewas. Ook worden de consequenties
onderzocht van aangezuurde mest voor ammoniakemissie, nutriënten benutting en bedrijfsvoering.
Economische evaluatie en logistiek
Doel is enerzijds het via modelmatige benadering leveren van berekeningen ter ondersteuning van overheid en georganiseerd bedrijfsleven m.b.t. de
consequenties van emissie- en milieubeleid. Deze berekeningen vinden
plaats op nationaal, regionaal of sectoraal niveau. Anderzijds worden op
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bedrijfsniveau de consequenties doorgerekend voor de individuele ondernemer van diverse milieumaatregelen en de bedrijfsaanpassingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien.
Dit houdt in dat de sub-modellen, die gezamenlijk het nationale mest- en
ammoniakmodel vormen, voortdurend bijgesteld moeten worden op basis
van de resultaten uit technisch onderzoek en de ontwikkelingen in de
mestregelgeving. Een belangrijk onderdeel vormt het stofstromenmodel
voor demelkveehouderij dat nu verder wordt uitgebouwd naar andere sectoren zoals de intensieve veehouderij en de akkerbouw.

48-CABO
129-LEI

6.

79-IMAG

Mestverwerking
Mestverwerking betreft onderzoek naar de technische en technologische
mogelijkheden van mestverwerking, vooral opcentraal nivo,en optimalisering van dit proces. De belangrijkste taak van het onderzoek hierin is het
terugdringen van de verwerkingskosten door het optimaliseren van de beschikbare technologie en het ontwikkelen en introduceren van tweede
generatie-technieken. In dit kader kunnen genoemd worden de eiwitwinning uit mest door electroforese en de winning van essentiële aminozuren.

2.6. Welzijn en Gezondheid dieren
In hoofdstuk 3.3.,waarin per dierlijke produktiesector beschreven is wat er in
1991 voorzien is aan onderzoek, is ook het onderzoek op het vlak van gezondheid en welzijn beschreven. In deze paragraaf van het onderzoekplan wordt de
grote lijn van het gezondheids- en welzijnsonderzoek bij landbouwhuisdieren
geschetst voor de hele dierlijke sector.
Infecties door virussen en bacteriën veroorzaken sterfte, ziekten van het
ademhalings- spijsverterings- en zenuwstelsel, vruchtbaarheidstoornissen en
direct of indirect, daling van de melk-, vlees- en eiproduktie. Leptospirose bij
melkvee, ziekte van Aujeszky en aviare lymfoïde leukose zijn slechts enkele
voorbeelden van ziekten die voor urgente problemen zorgen. Het onderzoek
naar deze en andere ziekten is vooral gericht op:
deontwikkeling van meer gevoelige,meer specifieke en/ofsnellere methoden
om de oorzaak van de infectie vast te stellen (het stellen van een diagnose);
kennis over etiologie en Pathogenese;
inzicht in epidemiologie en preventiemogelijkheden;

Ontwikkeling van een nieuw, veilig vaccin tegen de ziekte
van Aujeszky m.b.v. recombinant DNA technologie op het
CDI. Een niet essentieel virulentie gen wordt verwijderd uit
het genoom, zodat het virus absoluut niet meer virulent is
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Gedragsonderzoek bij groepshuisvesting van drachtige en zogende
zeugen

- verdieping van immunologische kennis en ontwikkeling van immunologische technieken;
- ontwikkeling van moderne vaccins en diagnostica;
- mogelijkheden om door middel van fokprogramma's te komen tot ziekteresistentie;
- haalbaarheidsstudies voorSpecific Pathogen Free(SPF)-technieken in pluimvee- en varkenshouderij.

137-CDI

Ook het beïnvloeden van fysiologische processen door middel van passieve
immunisatie met monoclonale antistoffen kan de veehouderij mogelijkheden
bieden om bepaalde problemen aan te pakken. Onderzoek is gaande op het
vlak van debeïnvloeding van eiwit-vet verhouding bij het varken, de beïnvloeding van het geslacht van kippen in een vroeg stadium van de ontwikkeling
en het onderdrukken van beregeur.

WO10-, W012-RIKILT
W013-, W014-, W015-,
W016-, W017-CDI

In het kader van de gezondheidszorg voor dieren voert DLO een aantal ondersteunende taken uit (gedeeltelijk voortkomend uit wetgeving) op het vlak van
de controle van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen en hun residuen
en op het vlak van de produktie van vaccins en diagnostica.

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

Het welzijnsonderzoek bij landbouwhuisdieren isdeelsfundamenteel van aard
(gedrag, fysiologie, gezondheid) en deels gericht op aspecten die te maken hebben met het houden van dieren. Daarbij worden bestaande en nieuw ontwikkelde, alternatieve houderijsystemen beoordeeld t.a.v. maatschappelijke aanvaardbaarheid (welzijn dier, milieu, kwaliteit produkt) enbedrijfsvoering (incl.
produktie, gezondheid en gedrag).

72-IVO
105-, 106-IMAG
141-, 152-COVP

Het welzijnsonderonderzoek is in sterke mate multidisciplinair van aard.
Twee perspectiefvolle alternatieve huisvestingssystemen in ontwikkeling zijn
groepshuisvesting voor zeugen en het etagesysteem voor leghennen. Ook de
ontwikkelingen ophet gebied van deautomatisering hebben gevolgen voor het
welzijn. Een goede aansluiting van deze ontwikkelingen bij deethologische en
fysiologische behoeften van de dieren isnoodzakelijk, zowel voor het goed functioneren van de geautomatiseerde systemen als voor de gezondheid en het welzijn van dedieren. In ditverband isverder fundamenteel ethologisch en fysiologisch onderzoek dan ook essentieel.
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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 indeling van dit hoofdstuk in paragrafen en de onderverdeling van de beschrijving van de onderzoekaktiviteiten per sector is afgeleid van de Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan, zodat de onderzoekactiviteiten
gerelateerd kunnen worden aan de in deze nota's genoemde problemen en
oplossingsrichtingen.
In de beschrijving wordt regelmatig verwezen naar de afzondelijke onderzoekprogramma's voor een beschrijving in meer detail. Dat gebeurt door het aangeven van een programmanummer en een afkorting van het DLO-instituut dat
het betreffende programma trekt, bijvoorbeeld 60-ATO.

3.1. Landelijk Gebied
Algemene milieukwaliteit

1-IB
4-, 5-, 114-SC
122-RIN

Het landelijk gebied dient een groot aantal functies te vervullen voor de Nederlandse bevolking, zoals voedselvoorziening, wonen en werken, recreatie, natuur enzovoort. Iedere functie stelt daarbij een aantal randvoorwaarden aan
het landelijk gebied. Deze zijn in het algemeen heel sectorspecifiek, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een produktiecentrum, een bepaalde grondwaterstand of een hoog kalkgehalte van de grond. Onderzoek dat samenhangt met
deze sectorspecifieke randvoorwaarden wordt bij de betreffende sector besproken (paragraaf 3.2 t/m 3.7).
Er zijn ookrandvoorwaarden te noemen, dievoor allefuncties van het landelijk
gebied gelden. Een uitermate belangrijke groep van dit type voorwaarden kan
worden aangeduid met de term 'algemene milieukwaliteit'. Welke normen
hiervoor gehanteerd moeten worden staat echter nog ter discussie. Het beleid
heeft daarom dringend behoefte aan onderzoek om de discussie en besluitvor-

In het intrekgebied van een grondwaterwinning gelden sterke beperkingen inhet gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen
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In Salland wisselen cultuurgrond, houtsingels en
kleine bosbouwpercelen
elkaar af

129-LEI
136-IPO
147-SC-DLO

5-, 147-SC
114-SC
1-IB; 122-RIN
136-IPO

136-IPO

3-SC

ming rond normering en algemene milieukwaliteit te ondersteunen. In dit
kader besteedt het onderzoek veel aandacht aan het in kaart brengen van de
gevolgen van vervuiling.
Zowordt bijvoorbeeld onderzoek verricht naar het gedrag en de risico's van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem, het water en de lucht en naar de
nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater.
Daarbij wordt steeds meer gelet ophet effect van de stoffen ophet hele systeem
in plaats van op één of enkele organismen.
Alleen opdie manier ishet mogelijk een reëel beeld te schetsen van de risico's.
Zo is bijvoorbeeld het verzuringsonderzoek erop gericht om inzicht te verwerven in het functioneren van het totale ecosysteem bos onder invloed van luchtverontreiniging.
Bovendien wordt daarin gelet ophet gecombineerde effect van luchtverontreiniging en andere stressfactoren, zoals bijvoorbeeld droogte. Tenslotte kan onderzoek naar technieken om fysische bodemdegradatie te voorkomen of op te
heffen onder het thema milieukwaliteit gerangschikt worden.
Ruimtelijke

7a-, 7b-, 9-, 12-, 23-SC
8-, 12-SC

ordening

Een belangrijk aspect van de ruimtelijke ordening is het toekennen van één
of meerdere functies aan een bepaald gebied. In het geval van meerdere functies levert dat problemen op,wanneer de functies niet goed te combineren zijn.
Zo is het redelijk goed mogelijk om een bosgebied tegelijk voor houtproduktie
en natuur te bestemmen, maar zijn intensieve landbouw en natuur niet verenigbaar. Dat betekent dus dat er in de ruimtelijke ordening vaak sprake is
van een afweging van voor- en nadelen, noodzaak en alternatieven van verschillende functies. Om dat opeen gefundeerde wijze te kunnen doen, heeft de
ruimtelijke ordening behoefte aan gegevens over bodemgesteldheid, waterhuishouding, landgebruik en verkaveling, en landschappen. Tevens is het belangrijk dat deze gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn en bij voorkeur zijn
ingebracht in een systeem, dat een snelle vergelijking van alternatieven mogelijk maakt.
In het onderzoek kunnen dan ook twee samenhangende onderzoekstypen onderscheiden worden. Het eerste type onderzoek verzamelt allerlei gegevens
over het landelijk gebied en brengt deze in kaart.
Bovendien ontwikkelt dit type onderzoek nieuwe methoden om de gegevens
nauwkeuriger en efficiënter te kunnen verzamelen en te interpreteren.
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12-SC

9-SC
10-LEI
13-, 23-SC
24-RIN
115-SC

23-SC
24-RIN

13-SC

In dit kader speelt deremote sensing een belangrijke rol:het 'opafstand' waarnemen van bepaalde aspecten van het landelijk gebied.
Voorbeelden zijn het gebruik van satellietbeelden om het grondgebruik in
kaart te brengen en het gebruik van radaropnamen om de vochttoestand van
het bodemopppervlak te bepalen.
Als tweede kan het onderzoek worden genoemd, dat systemen ontwikkelt
waarin degegevensworden opgeslagen en optiesvoorfunctievervulling met elkaar kunnen worden vergeleken.
Een belangrijk onderdeel van dit type onderzoek is het verkrijgen van inzicht
in de effecten van eenbepaald landgebruik en degevolgen hiervan vooreen andere functie, bijvoorbeeld de vergelijking tussen diverse soorten agrarisch
grondgebruik met betrekking tot de mogelijkheden van natuurontwikkeling
of de mate van versnippering die optreedt door een bepaalde ingreep en de effecten daarvan op de overleving en verspreiding van planten en dieren.
Uiteindelijk wordt alle informatie, inclusief de ingreepeffect gegevens, samengebracht in Geografische Informatiesystemen (GIS).Met behulp van deze computersystemen moet het mogelijk zijn om geografische gegevens snel en in de
juiste vorm toegankelijk te maken voor beleid en onderzoek.
Beheer

6-SC

Het beheer van het landelijk gebied, met als doel het instandhouden van een
bepaalde functie, gebeurt voor het overgrote deelbinnen deafzonderlijke sectoren, en wordt daar dan ook behandeld. Soms is echter beheer ofingrijpen van
buitenaf nodig. Bijvoorbeeld wanneer een sector de algemene milieukwaliteit
aantast van het eigen gebied of een bedreiging vormt voor het milieu van het
aangrenzende gebied. Als voorbeeld van het laatste geval kan het natuurgebied 'de Groote Peel', worden genoemd, dat bedreigd wordt met verdroging als
gevolg van drainage en beregening door de omliggende landbouw en het onttrekken van grondwater aan het gebied voor de openbare watervoorziening.
Onderzoek vervult in dit soort zaken een beleidsondersteunende rol door te
zoeken naar mogelijkheden om voor ieder van de conflicterende partijen een
aanvaardbare oplossing te vinden. In het geval van 'de Groote Peel' wordt bijvoorbeeld onderzocht, welke effecten kunnen worden bereikt door het nalaten
van drainage en beregening uit het grondwater in de directe omgeving van 'de
Groote Peel' en wat de mogelijkheden zijn van de aanleg van waterbassins.
In veel gebieden moet het beheer gericht zijn op de vervulling van meerdere,

Voor een doelmatige inrichting van het landelijk
gebied worden geografische informatiesystemen
en ontwerp- en evaluatietechnieken ontwikkeld
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Het onderzoek in de
Groote Peel richt zich
onder meer op de regeneratie van hoogveen

6-SC
19-, 120-RIN

23-SC

vaak nauw verweven, funkties. Zo wordt bijvoorbeeld het 'waterig milieu' gebruikt voor natuur, drinkwatervoorziening, recreatie, landbouw en industrie.
Al deze sectoren stellen ieder hun eigen eisen aan de kwaliteit en kwantiteit
van het systeem, terwijl ze er aan de andere kant ook invloed op uitoefenen
door er opeen bepaalde manier gebruik van te maken. Om een dergelijk multifunctioneel systeem adequaat te kunnen beheren is afstemming tussen de diverse sectoren nodig.Het onderzoek draagt hieraan bijdoor deeisen van desectoren en de uitwerking van bepaalde maatregelen in beeld te brengen en een
model te ontwikkelen voor integraal waterbeheer.
Tot slot kunnen nogde gebieden genoemd worden, die in het kader van het Natuurbeleidsplan zijn aangewezen omdat ze een speciale aardkundige, ecologische, cultuurhistorische of belevingswaarde hebben. Om deze waarden in
stand te houden, wordt bekeken wat het effect is van bepaalde ingrepen.

3.2. Plantaardige produktie
Inleiding
De twee belangrijkste problemen waar de (meeste) plantaardige produktiesectoren momenteel mee te maken hebben, zijn een stagnerende ofzelfs afnemende afzet en een meststoffen- en gewasbeschermingsmiddelengebruik dat
drastisch moet worden teruggebracht.
In de Structuurnota Landbouw worden drie oplossingsrichtingen aangegeven
omdezeproblemen het hoofd tebieden, namelijk marktontwikkeling en kwaliteitsverbetering, duurzame bedrijfssystemen en structuuraanpassingen.

De mate waarin agrariërs
bij natuur en landschap
zijn betrokken levert
streekeigen verschillen op
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Links: Onderzoek aan
voedselveiligheid van
verse tuinbouwprodukten
Rechts: Extruder voor
verwerkingsonderzoek
aan voedsel- en nietvoedselgewassen

Markt en kwaliteit
Om de afzet van land- en tuinbouwprodukten te handhaven en te bevorderen
wordt enerzijds gezocht naar nieuwe produkten en anderzijds naar de mogelijkheden om de kwaliteit van de produkten te optimaliseren.
Bij het zoeken naar nieuwe produkten richt het DLO-onderzoek zich voornamelijk op het ondersteunen van de veredeling en op het ontwikkelen van
nieuwe gewas-produktcombinaties. Voorbeelden hiervan worden per sector gegeven.

60-ATO

Bij het optimaliseren van de kwaliteit van de produkten speelt in het onderzoek de 'integrale ketenbeheersing' (1KB) een belangrijke rol. Daarbij wordt
beoogd omdediverse kwaliteitsaspecten opelkaar afte stemmen, dieinde loop
van de produktieketen aan de orde komen. Eén reden hiervoor is dat de eisen
die aan produktkwaliteit worden gesteld afhankelijk zijn van defase van deketen,waarin het produkt zichbevindt. Een tweede reden is,dat een behandeling
in de enefase van invloed kan zijn opdekwaliteit van het produkt in de volgende fase, bijvoorbeeld in het geval van transport of bewaring.
Daarom worden er computersystemen (Decision Support Systems, DSS) ontwikkeld, waarmee in iedere fase van de produktieketen beslissingen kunnen
worden genomen, die rekening houden met een optimale kwaliteit van het
eindprodukt.

91-, 128-LEI

Deze optimale kwaliteit wordt daarbij gerelateerd aan prijsvorming en concurrentiepositie.

54-ATO
98-RIKILT

52-CPO
57-ATO
W06-CRZ

Om de Decision Support Systems, en ketenafstemming in het algemeen, te
kunnen realiseren iszeer veel kennis nodig van afzonderlijke kwaliteitsaspecten en hoe deze zijn te beïnvloeden en te meten. Omdat een groot deel van de
kwaliteitsbeïnvloeding wordt bepaald door de rassenkeuze, spelen in dit kader
het veredelings- en het rassenonderzoek een belangrijke rol (CPO; CRZ). Met
name de resistentieveredeling krijgt veel aandacht (IPO-DLO; CPO; CRZ).
Hiervoor worden allerlei technieken ontwikkeld, waarbij hoofdzakelijk akkerbouwgewassen als model dienst doen (zie 3.2.1). De technieken worden overigens ook voor andere gewassen, maar ook voor andere eigenschappen dan resistentie gebruikt, bijvoorbeeld voor de veredeling op de produktie van inhoudsstoffen.
Ter ondersteuning van een juiste rassenkeuze worden de Rassenlijsten gepubliceerd.
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Links: Analyse automaat
voor het onderzoek van
land- en tuinbouwprodukten
Rechts: Microbiologisch
onderzoek van land- en
tuinbouw produkten

54-, 58- t/m 62-ATO
98-RIKILT
100-IMAG
130-CRZ

Om de potentie van de rassen optimaal te benutten is het belangrijk, dat de
rassen opdejuiste manier worden behandeld. Dat betekent omtebeginnen dat
gebruik moet worden gemaakt van gezond en vitaal uitgangsmateriaal.
Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat dekwaliteit wordt beïnvloed door de oogstmethode, de bewaring, de bewerking en het transport van
het produkt. In het onderzoek wordt daarom gekeken naar het effect van een
bepaalde behandeling op de kwaliteit van het eindprodukt en de mogelijkheden om daar verbetering in te brengen.

53-RIKILT
54-ATO

Met betrekking tot het meten van de kwaliteit richt het onderzoek zich voornamelijk ophet ontwikkelen van methoden om deproduktkwaliteit op diverse
punten in de keten op een objectieve en bij voorkeur non-destructieve wijze te
bepalen. Voor de voedingsgewassen worden daarbij methoden ontwikkeld, die
de aanwezigheid van microbiële besmetting, toxiciteit van inhoudsstoffen en
samenstelling van voedingsmiddelen kunnen aangeven in verband met voedselveiligheid en voedingswaarde.

38-IPO
131-, 132-CRZ

Duurzame

bedrijfssystemen

Met 'duurzame bedrijfssystemen' worden in de Structuurnota Landbouw bedrijfssystemen bedoeld, die gericht zijn op het terugdringen van emissies van
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, afvalstoffen en dergelijke. Dit streven moet bovendien in evenwicht worden gebracht met een economisch rendabele bedrijfsvoering. Om dit te bereiken moet nog veel onderzoek worden verricht.
l-IB
4-, 5-SC
121-RIN
147-SC
37-CABO
43-, 107-IMAG

Om te kunnen schatten wat het nadelig effect op de natuur is van de diverse
chemische gewasbeschermingsmiddelen en om eventueel bepaalde middelen
te kunnen vervangen door minder schadelijke alternatieven, wordt onderzoek
gedaan naar het gedrag en de risico's van gewasbeschermingsmiddelen in
bodem, grondwater en lucht in relatie tot het gebruik.

33-, 35-, 36-IPO

Een bijdrage aan de vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherminsmiddelen bij ziekte- en plaagbestrijding is de geïntegreerde bestrijding. Voor alle sectoren worden deze mogelijkheden onderzocht.
Geïntegreerde bestrijding beoogt het gebruik van chemische middelen zoveel
mogelijk terug te dringen door voornamelijk alternatieve methoden toe te pas30

37-CABO en
39-IPO
34-IPO

43- en 100-IMAG

131-CRZ
1-IB; 4-, 114-SC
120-, 121-RIN
123-CABO
129-LEI
1-, 44-IB
30-, 50-CABO

sen.Eén daarvan ishet inzetten van natuurlijke vijanden en concurrenten van
de gewasbelagers.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van lokstoffen.
Daarnaast kan veel bereikt worden door de toediening van gewasbeschermingssmiddelen te optimaliseren en een doelgericht pakket bedrijfshygiënische maatregelen te ontwikkelen.
Tot slot is een uitgebalanceerd gebruik van rassen met verschillende resistenties heel belangrijk, om te voorkomen dat de resistenties te snel doorbroken
worden.

Om het meststoffengebruik te optimaliseren wordt aan deene kant onderzocht
wat de effecten op het milieu zijn van nutriëntenbelasting.
Aan de andere kant wordt gekeken op welke manier de bemesting zo goed
mogelijk kan worden aangepast aan de behoefte van de plant.
Naast het hier genoemde algemene onderzoek wordt er ook meer sectorspecifiek onderzoek verricht naar de problematiek rond duurzame bedrijfssystemen. Dit onderzoek wordt in de betreffende paragrafen besproken.
Structuur

88-, 90-, 129-LEI
104-LEI

Voor vrijwel alle sectoren geldt, dat in de komende jaren de bedrijfsstructuur
en de infrastructuur zal veranderen. Er zullen maatregelen als schaalvergroting, verkavelingen, bedrijfsverplaatsing enzovoort worden genomen, om de
rentabiliteit van de bedrijfstakken te vergroten. Het onderzoek ondersteunt
dergelijke ontwikkelingen doorhet aandragen van gegevens, opbasis waarvan
het beleid beslissingen kan nemen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar
de gevolgen voor de individuele ondernemer en voor de sector als geheel van
bedrijfsbeëindiging, bedrijfsomvang, hervestiging, specialisatie, ligging en
dergelijke.
Om deuitwerking van structuurveranderingen opbedrijfsniveau opte kunnen
vangen worden bovendien management- en informatiesystemen ontwikkeld.

Onderzoek van anorganische contaminanten
in voedingsmiddelen

Simulatie en systeemanalyse maken het mogelijk kennis uit een groot aantal
disciplines op een operationele manier bij elkaar te brengen

I
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3.2.1. Akkerbouw
Markt en kwaliteit

28-CPO
30-CABO
55-LEI
56-, 57-, 61-,62-ATO

De marktpositie van de Nederlandse akkerbouw is momenteel vrij zwak. Dit
komt voornamelijk doordat een aantal belangrijke produkten (o.a.granen, suikerbieten en fabrieksaardappelen) afhankelijk isvan het markt- en prijsbeleid
van de EG. Ter beheersing van de kosten van het markt- en prijsbeleid van de
EG, die een steeds grotere aanslag plegen op het budget van de Gemeenschap,
worden de garantieprijzen voor dezeprodukten verlaagd. Om het inkomen van
deindividuele akkerbouwers oppeil te houden zal de akkerbouw daarom nieuwe afzetmarkten moeten gaan aanboren.
Vanuit het onderzoek wordt deze ontwikkeling gesteund door het beproeven
van een breed scala gewassen, die in aanmerking kunnen komen voor alternatieve toepassingen en technologiën (agrificatie-onderzoek). Het gaat daarbij
om gewassen met interessante inhoudsstoffen en/of vezels, waarmee coatings,
smeermiddelen, cosmetica en (kunst-)stoffen kunnen worden geproduceerd.
Voorbeelden zijn Limnanthes alba, die gebruikt wordt voor de produktie van
plantaardige smeermiddelen, en Crambe abyssinica en Eruca vesicaria, waaruit erucamiden worden gewonnen voor defabricage van nylon. Ook uit de meer
gangbare gewassen kunnen mogelijk nog veel interessante produkten worden
verkregen met behulp van biochemische, microbiologische en fysische technieken, zoals bijvoorbeeld de winning van gluten uit granen voor het gebruik in
coatings, folies en kleefstoffen en de herwaardering van vlas en hennep.

54-, 58-, 60-ATO
91-LEI
98-RIKILT
128-LEI

Naast het zoeken naar nieuwe gewas-produkt combinaties, richt het onderzoek
zich op de kwaliteit van de produkten. Zeker in een situatie waarin de sector
meer en meer afhankelijk wordt van vrije marktprodukten, is het handhaven
van een optimale kwaliteit van levensbelang. In het onderzoek wordt daarom
veelgedaan aan de,in deinleiding van 3.2 algenoemde, integrale ketenbeheersing.

In het Rhizolab Wageningen kan de groei van
bovengrondse èn ondergrondse plantedelen in
een gewassituatie worden
gevolgd. Dit wordt toegepast bij onderzoek naar
klimaatsverandering en
luchtverontreiniging,
emissie-arme landbouw,
natuurontwikkeling in
landbouwgebieden en gewasbescherming
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Onderzoek naar de invloed van biotische an abiotische stress op de groei van een aardappelgewas

30-CABO
31-CPO
32-CABO
52-CPO
31-CPO
30-CABO
52-CPO
32-CABO

34-, 41-IPO
42-, 126-CPO
131-CRZ
148-, 149-CPO

25-, 26-, 42-, 127-CPO
133-IPO
27-CPO

2-CPO
130-CRZ
38-IPO
54-, 58 t/m 62 ATO
98-RIKILT
100-IMAG
130 t/m 132 CRZ
59-ATO
61-ATO

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan afzonderlijke kwaliteitsaspecten.
In dat kader wordt, ter ondersteuning van de veredeling, onderzoek verricht
naar de fysiologische en genetische processen, die ten grondslag liggen aan
eigenschappen als resistentie, stresstolerantie, produktiviteit, houdbaarheid
en inhoudsstoffen.
Zowordt bijvoorbeeld bij de aardappel onderzoek gedaan naar droogtetolerantie en de sturing van de knolgrootteverdeling, wordt in tarwe gezocht naar
nieuwe genen die de bakkwaliteit bepalen en wordt van zaaiuien de kiemkracht en houdbaarheid onderzocht.
Met betrekking tot de resistentieveredeling worden twee elkaar aanvullende
werkwijzen gebruikt. Bij de ene werkwijze wordt onderzocht hoe gewasbelagersplanten aantasten en opwelke manier deplant daarop reageert. Debedoeling isdat met deze kennis alle verschijningsvormen van een bepaald resistentiepatroon kunnen worden herkend, waardoor in een veredelingsprogramma
veel gerichter kan worden geselecteerd en waardoor veel doelmatiger met
resistentieproblemen kan worden omgegaan.
Bij de andere werkwijze wordt in het algemeen uitgegaan van een monogeen
bepaalde resistentie en wordt geprobeerd het resistentiegen te isoleren en in
een gewenst ras in te brengen. Daarbij moet ten eerste het gen geïdentificeerd
worden, dat codeert voorderesistentie.Vervolgens zijn er technieken nodig, die
het mogelijk maken het gen te isoleren, te reproduceren en in te brengen in
een plant met de gewenste eigenschappen.
Dit laatste gebeurt in het algemeen op celniveau, zodat er ook technieken
nodig zijn, waarmee de transgene cellen weer kunnen worden geregenereerd.
Wanneer de eerste resistente planten zijn ontwikkeld moet nog een risicoinschattingsonderzoek worden verricht, vóórdat het transgene ras kan worden
geïntroduceerd.
Naast kwaliteitsbeïnvloeding via veredelingsonderzoek, wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan aspecten als rassenkeuze en produktbehandeling (zie inleiding 3.2). Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht op welke wijze aardappels het best bewerkt kunnen worden ompommes frites met een goede structuur en stevigheid te krijgen of hoe verkleuringsreacties tijdens de bewaring
kunnen worden tegengegaan.
Een laatste aspect van het kwaliteitsonderzoek betreft het ontwikkelen van
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38-IPO
53-RIKILT
54-, 58-, 59-ATO
97-RIKILT
130 t/m 132 CRZ
59-ATO

methoden, waarmee opdiverse punten indeketen dekwaliteit van het produkt
kan worden bepaald (zie tevens inleiding van 3.2). Hierbij wordt bijvoorbeeld
gekeken naar wat een aardappel 'lekker' maakt, door o.a. smaakstof-, membraan- en cel-wandsamenstelling te vergelijken van aardappels die wel en die
niet lekker gevonden worden.
Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van methoden ompathogenen in uitgangsmateriaal te detecteren en het onderzoek naar parameters, waarmee de
houdbaarheid van het produkt getoetst kan worden in verband met bewaring
en transport.

38-IPO
58-ATO

Duurzame

bedrijfssystemen

Om tot een duurzame akkerbouw te komen wordt gestreefd naar een geïntegreerde bedrijfsvoering. Een dergelijke bedrijfsvoering moet er toe leiden, dat
het milieu zo min mogelijk wordt belast terwijl de ondernemer toch een redelijk inkomen behoudt. In dat kader wordt onderzocht, wat nu precies de effecten zijn op het milieu van bepaalde meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en op welke manier het gebruik ervan verminderd kan worden (zie inleiding van 3.2).
In het algemeen wordt in de akkerbouw gewerkt met tamelijk nauwe bouwplannen, waardoor de kans op ziekten en plagen (met name door organismen
die in de bodem leven en van daaruit het gewas aantasten) vrij groot is. Een
groot deel van het totale gebruik van grondontsmettingsmiddelen heeft dan
ookbetrekking opdeakkerbouw. Een mogelijke oplossing omhet gebruik hiervan terug te dringen is bouwplanverbreding. In dat kader wordt onder andere
gesproken over het beplanten van akkerbouwgronden met bomen, over het uitwisselen van akkerbouwgrond met andere sectoren (onder gelijktijdige aanpassing van de Pachtwet), over braaklegging en over de teelt van nieuwe gewassen. Het onderzoek richt zich daarbij op het doorrekenen van de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de economische analyse van hout op landbouwbe-

86-LEI
55-LEI

Links: Voorbeeld Management-Informatiesysteem Akkerbouw
Recl'.ts: Onderzoek naar de mechanische eigenschappen van aardappelen
Technische administratie
-

Automatische waarneming
- grond

velden
gewassen
bewerkingen
vlottende produktiemiddelen
Produkten

- gewassen
- weer
- bewaarplaats

Micro-computer met o.a
IBIS Akkerbouw

< - ,

r*
Boekhouding
Planning

Communicatie met
Externe systemen (o.a. VITAK)
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Opbrengstverlies (%)
100

0.25

G e s i m u l e e r d o p b r e n g s t v e r l i e s (%>)
20

0.5

0.75

R e l a t i e f bladoppervlak onkruiden

M a x i m u m hoogte
v a n het o n k r u i d ( c m )

Links:Gesimuleerd opbrengstverlies in suikerbiet bij verschillenderelatievebedekkingen van melganzevoet op dag 30 na opkomst van het gewas. De verschillende markeringstekens geven verschillen in opkomsttijdstip van het onkruid aan, variërend van 5 dagen voor gewasopkomst ( D)tot 35 dagen (o)
erna (naar Kropff & Spitters)
Rechts: Met dit modelonderzoek kan inzicht verkregen worden in de omstandigheden waaronder
onkruiden tot onaanvaardbare reductie van gewasopbrengst leiden. De conclusie die uit deze grafiek kan worden getrokken isdat, ongeacht dehoogte van het onkruid, het nauwelijks de opbrengst
van wintertarwe verlaagt, als het in het voorjaar kiemt

28-CPO
30-CABO
56-,57-,61-en 62-ATO

48-CABO
90-,93-en 104-LEI

104-LEI
107-IMAG

drijven en het doorlichten van de perspectieven voor o.a. hennep en vlas.
Daarnaast wordt druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe gewassen in
het al eerder genoemde agrificatie-onderzoek.
Om te bepalen hoe met name bouwplanverbreding, geïntegreerde bestrijding
en aangepast meststofgebruik doorwerken in de bedrijfsvoering, worden deze
aspecten geïntegreerd bekeken in proefbedrijven.
De vraag daarbij is of geïntegreerde akkerbouw ook in de praktijk mogelijkheden biedt voor een milieuvriendelijke én rendabele bedrijfsvoering.
Een belangrijk onderdeel daarvan is een optimale afstemming tussen gegevens over gewas-, weer- en veldcondities en dete nemen maatregelen. Daarom
wordt eveneens onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de open teelt
vergaand te mechaniseren en te automatiseren.
Informatie over onderzoek dat samenhangt met structuurveranderingen
akkerbouw is te vinden in de inleiding van 3.2.

in de

3.2.2. Groenteteelt in de vollegrond
Markt en kwaliteit

54-, 58-, 60-ATO

Om de concurrentiepositie van vollegrondsgroente in een stagnerende markt
te kunnen behouden, zal de teelt, verwerking en afzet van deze produkten aan
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26-, 27- C P O
38-IPO; 53-RIKILT
54-, 58-, 59-ATO
97-RIKILT; 100-IMAG
130 t/m 132-CRZ
132-CRZ

de hoogste kwaliteitseisen moeten kunnen voldoen. In de onderzoekprogramma's wordt daarom veel aandacht besteed aan de, in de inleiding van 3.2 reeds
genoemde, integrale ketenbeheersing.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan afzonderlijke kwaliteitsaspecten.
In dat kader wordt, ten behoeve van de veredeling, onderzoek verricht naar de
fysiologische en genetische processen, die ten grondslag liggen aan eigenschappen zoals resistentie, stresstolerantie, houdbaarheid en inhoudsstoffen.
Zowordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de factoren die het schieten van
een aantal vollegrondsgroenten bepalen, naar het effect van droogte opde tuinboon en naar de relatie tussen inhoudsstoffen en resistentie tegen bodempathogenen bij vlinderbloemigen.
Een andere belangrijke bijdrage aan de veredeling is de ontwikkeling van
nieuwe veredelingstechnieken, bijvoorbeeld voor het overdragen van genenmateriaal in cellen van een gewenst ras van kool.
Behalve via veredelingsonderzoek wordt ook getracht de kwaliteit te beïnvloeden via onderzoek naar rassenkeuze en produktbehandeling (zie verder inleiding van 3.2). Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht op welke manier de bewaareigenschappen van groenten het beste kunnen worden bepaald.

61- en 62-ATO
26-CPO

Niet alleen een uitstekende kwaliteit van de produkten, maar ook uitbreiding
van het sortiment met nieuwe produkten kan ervoor zorgen, dat de afzetmarkt
voor vollegrondsgroenten gehandhaafd blijft ofwordt vergroot. Het onderzoek
richt zich daarbij op de ontwikkeling van nieuwe produkten uit bestaande gewassen, zoals bijvoorbeeld sappen, snacks en kant-en-klaar produkten van
groenten. Daarnaast levert het veredelingsonderzoek een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe rassen en gewassen. In dit kader kan bijvoorbeeld het
soortkruisingsonderzoek van prei worden genoemd.

91-LEI
98-RIKILT
128-LEI
30-, 32-CABO
34-IPO
52-, 126-CPO
131-CRZ
149-CPO

30-CABO
32-CABO
52-CPO

Duurzame

104- en 107-IMAG

bedrijfssystemen

Om in de vollegrondsgroenteteelt het streven naar duurzaamheid te realiseren, zal onder meer het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen moeten worden verminderd. Daartoe is een bedrijfsvoering nodig, waarin
gewasbeschermings- enbemestingsmaatregelen zorgvuldig worden afgestemd
op allerlei gegevens over gewas-, weer- en veldcondities. In dat kader wordt
onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de open teelt vergaand te mechaniseren en te automatiseren.

Automatisering open
teelten: De 'gantry' als
basis voor lasergestuurd zaaien en
schoffelen
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Veredelingsonderzoek aan resistentie tegen Fusarium in lelie, vatbaar (links) en resistent
(rechts) genotype

48-CABO

Bovendien wordt depraktische haalbaarheid van een dergelijke, geïntegreerde
bedrijfsvoering op proefbedrijven getoetst.
Achtergrondkennis die nodig is om tot een optimale bedrijfsvoering te komen,
wordt verkregen in meer algemeen onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken
naar de effecten van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten op
het milieu en naar de mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding. Meer informatie hierover en over onderzoek dat samenhangt met structuurveranderingen in de vollegrondsgroenteteelt is te vinden in de inleiding van 3.2.

3.2.3. Bloembollen en bolbloemen
Markt en kwaliteit

33-, 41-IPO
126-, 127-, 149-CPO
26-, 27-, 28-CPO
38-IPO
126-CPO
131-CRZ

52-CPO
32-CABO

58-, 60-ATO
100-IMAG
91-, 128-LEI

Eén van debelangrijkste kwaliteitsaspecten van bloembollen is de gezondheid.
Dezezal in detoekomst meer en meer door resistente rassen gewaarborgd moeten worden, omdat er steeds minder gebruik mag worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Het onderzoek draagt bij aan deze ontwikkeling, door
inzicht te verschaffen in de processen die aan resistentie ten grondslag liggen,
zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de afweermechanismen van lelie en
gladiool tegen deschadelijke schimmel Fusarium oxysporum. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan deontwikkeling van nieuwe methodieken, dieinderesistentieveredeling kunnen worden gebruikt (zieook 3.2.1.Akkerbouw). Voorbeelden hiervan zijn de in vitro selectie en regeneratie van bolgewassen, waarmee
deveredelingsperiode aanzienlijk kan worden ingekort, en deontwikkeling van
methoden voor een snelle detectie van virussen, bacteriën en schimmels.
Ook aan andere kwaliteitsaspecten dan resistentie wordt aandacht besteed.
Voorbeelden zijn het onderzoek naar defactoren, die een rol spelen bij de houdbaarheid van bolgewassen en de invloed van lichtarme omstandigheden op de
teelt van bolgewassen.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de invloed van bepaalde handelingen in
de produktieketen (bijv. bewaring) op de kwaliteit van het eindprodukt en het
effect daarvan op de prijsvorming en marktontwikkeling.
Kennis hieromtrent isnamelijk essentieel om uiteindelijk via integrale ketenbeheersing tot een optimale kwaliteit te komen (zie ook: inleiding van 3.2).
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Duurzame

bedrijfssystemen

Om het streven n a a r duurzaamheid te kunnen realiseren in de bollensector,
zal het gebruik moeten worden verminderd van gewasbeschermingsmiddelen,
met name grondontsmettingsmiddelen, en van meststoffen. Het onderzoek dat
deze ontwikkeling ondersteunt, wordt besproken in de inleiding van 3.2.
Structuur

100-IMAG

101-, 107-IMAG

87-, 88-, 89-LEI

Een belangrijk probleem in de bloembollen- en bolbloemensector is de
schaarste aan voor de bollenteelt geschikte gronden. Voor de duurzaamheid
van desector ishet noodzakelijk dat nieuwe gronden vrijkomen. Daarom wordt
onderzoek verricht naar de mogelijkheden om zavel- en kleigronden geschikt
te maken voor de bollenteelt.
Een ander probleem is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten.
Het onderzoek kan overigens alleen indirect bijdragen aan deoplossing van dit
probleem door te bekijken opwelke manier de arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd of geautomatiseerd kunnen worden.
Zowordt bijvoorbeeld gezocht naar verbeterde werkmethodes voor de oogst en
verwerking van bolbloemen.
Tenslotte richt het onderzoek zich op het in beeld te brengen van sociaal-economische gevolgen die structuurveranderingen met zich meebrengen voor de
bollenteler en voor de sector (zie inleiding 3.2).
Ter afsluiting van de beschrijving van het onderzoek dat ten behoeve van de
Bloembollen- en bolbloemensector plaatsvindt, dient vermeld te worden dat
onderdelen van dehier genoemde DLO-programma's zijn ondergebracht in een
landelijk programma bloembollenonderzoek. In dit programma vervult het
CPO een trekkersrol.
3.2.4. Bloemisterij
Markt en kwaliteit
Om de huidige marktpositie te kunnen behouden en nieuwe markten aan te
kunnen boren zullen de bloemisterijprodukten aan de hoogste kwaliteitseisen

Analyse opstelling voor
het onderzoek naar de
bloemknopopening van
rozen
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Rechts: Membraanfysiologisch onderzoek kan antwoord geven opdevraag waarom delinkse Alstroemeriaplant gele bladeren heeft en de rechtse niet
Links: Onderzoek op het niveau van celmembranen
kan antwoord geven op de vraag waarom sommige
Alstroemeria-bloemen zo klein blijven

58-, 60-ATO
91-, 128-LEI

28-, 31-CPO
32-CABO
41-IPO
126-, 148-CPO

31-CPO
31-CABO
41-IPO

25-, 26-, 27-, 49-CPO

38-IPO
130 t/m 132-CRZ
132-CRZ

moeten kunnen voldoen. In de onderzoekprogramma's wordt daarom veel aandacht besteed aan de, in de inleiding van 3.2 al genoemde, integrale ketenbeheersing
Daarnaast richt de onderzoeksinspanning zich op afzonderlijke kwaliteitsaspecten. In dat kader wordt, ten behoeve van de veredeling, onderzoek verricht naar de fysiologische en genetische processen, die ten grondslag liggen
aan eigenschappen zoalsresistentie, kleur, houdbaarheid, produktiviteit, koudetolerantie enzovoort.
Zowordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar dewinterkwaliteit van chrysant,
naar de regulatie van de bloemknopopening bij bijvoorbeeld roos en naar de
resistentiemechanismen van lelie en anjer tegen de schadelijke schimmel
Fusarium oxysporum.
Een andere belangrijke bijdrage aan de veredeling is de ontwikkeling van
nieuwe veredelingstechnieken, bijvoorbeeld om soortkruisingen mogelijk te
maken (lelie)ofom één gen (o.a.een resistentie- ofkleurgen) te isoleren en over
te brengen in een gewenst ras.
Naast het ondersteunen van de veredeling richt het onderzoek zich op kwaliteitsbeïnvloeding via rassenkeuze enproduktbehandeling (zieookde inleiding
van 3.2). Een aspect daarvan is het ontwikkelen van methoden, waarmee de
kwaliteit van de bloemen en planten kan worden bepaald.
Zowordt bijvoorbeeld onderzocht wat de relatie istussen anatomische stengelkenmerken en de houdbaarheid van gerbera.
Duurzame

bedrijfssystemen

Om deduurzaamheid van de sector te garanderen, worden voor en door debloemisterij 'gesloten bedrijfssystemen' ontwikkeld. In dergelijke systemen wordt
bijvoorbeeld de emissie van nutriënten naar het milieu verkleind door het ge39

45-IB

88-, 90-, 104-, 129-LEI
134-IMAG

waste telen opsteenwol ofandere goot systemen, waarbij de voedingsoplossing
volledig wordt gerecirculeerd.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het minimaliseren en optimaliseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (zie inleiding 3.2). Bovendien ondersteunt het onderzoek de ontwikkelingen door de verschillende
opties door te rekenen en door de ontwikkeling van management- en informatiesystemen.
Structuur

101- en 134-IMAG

87-, 88-, 89-LEI

Een regelmatig terugkerend probleem in de bloemisterij is, dat er niet voortdurend beschikt kan worden over voldoende arbeidskrachten. Het onderzoek
kan hier overigens alleen indirecte oplossingen voor aandragen, door te bekijken opwelke manier de arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd of geautomatiseerd kunnen worden.
Daarnaast wordt met betrekking tot structuurveranderingen in het algemeen
onderzoek verricht naar de gevolgen van deze veranderingen voor de sector en
de individuele ondernemer (zie inleiding 3.2).

3.2.5. Glasgroenteteelt
Markt en kwaliteit

54-, 58-, 60-ATO
98-RIKILT
91-, 128-LEI

28- e n 31-CPO
32-CABO
49-, 52- en 126-, 148-CPO
31-CPO
52-CPO
148-CPO

Om de concurrentiepositie van glasgroenten in een stagnerende markt te kunnen behouden en zomogelijk te versterken zullen de groenteprodukten aan de
hoogste kwaliteitseisen moeten kunnen voldoen. In de onderzoekprogramma's
wordt daarom veel aandacht besteed aan de,in de inleiding van 3.2 al beschreven, integrale ketenbeheersing.
Daarnaast richt een groot deel van de onderzoeksinspanning zich op afzonderlijke kwaliteitsaspecten. In dat kader wordt, ter ondersteuning van de veredeling, onderzoek verricht naar de fysiologische en genetische processen, die ten
grondslag liggen aan eigenschappen zoals resistentie, inhoudsstoffen, houdbaarheid, stresstolerantie, enzovoort.
Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar tomaten met een geringere
warmtebehoefte, naar slarassen met een laag nitraatgehalte en naar de resistentie van komkommer tegen trips.

In fytotrons met speciale belichting wordt
de invloed bestudeerd
van lichtkwaliteit op de
sturing va« de morfogenese van planten
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Meer inzicht is nodig in de fysiologie van
de nitraatopslag in de vacuolen van cellen
om de nitraatgehaltes van bladgroenten te
kunnen verlagen
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25-, 26-, 27-, 42-, 49-CPO

25-CPO
38-IPO
53-RIKILT
54-, 58-, 59-ATO
97-RIKILT
130 t/m 132-CRZ
132-CRZ

Een andere belangrijke bijdrage aan de veredeling is de ontwikkeling van
nieuwe veredelingstechnieken.
Een voorbeeld daarvan is de methode waarbij genen worden geïsoleerd, die
daarna worden overgebracht in een gewenst ras, zoals het inbrengen van synthetische thionine-genen in tomaat of paprika.
Behalve aan veredelingsonderzoek wordt ook gewerkt aan kwaliteitsaspecten
als rassenkeuze en produktbehandeling (zie ook de inleiding van 3.2). Een
onderdeel daarvan ishet ontwikkelen van methoden, waarmee opdiverse punten in de keten de kwaliteit van het ras of van de produkten kan worden bepaald.
Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht op welke manier de bewaareigenschappen
van groenterassen het best kan worden bepaald.
Duurzame

45-IB

88-, 90-, 104134-IMAG

129-LEI

bedrijfssystemen

Om deduurzaamheid van de sector te garanderen, worden voor en door de glasgroenteteelt 'gesloten bedrijfssystemen' ontwikkeld. In dergelijke systemen
wordt bijvoorbeeld de emissie van nutriënten naar het milieu verkleind door
het gewas te telen op steenwol of andere gootsystemen, waarbij de voedingsoplossing volledig wordt gerecirculeerd.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het minimaliseren van het gebruik van gewasbeschermingssmiddelen (zie inleiding 3.2). Bovendien ondersteunt het onderzoek de ontwikkelingen door de verschillende opties door te
rekenen en door de ontwikkeling van management- en informatiesystemen.
Structuur
Een regelmatig terugkerend probleem in de glasgroenteteelt is, dat er niet
voortdurend beschikt kan worden over voldoende arbeidskrachten. Het onder41

Kasklimaatonderzoek:
Vanuit verschillende
disciplines wordt kennis
aangedragen

101- en 134-IMAG

87-, 88-, 89-LEI

zoek kan hier overigens alleen indirecte oplossingen voor aandragen, door te
bekijken op welke manier de arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd of geautomatiseerd kunnen worden.
Daarnaast wordt met betrekking tot structuurveranderingen in het algemeen
onderzoek verricht naar de gevolgen van deze veranderingen voor de sector en
de individuele ondernemer (zie inleiding 3.2).

3.2.6. C h a m p i g n o n t e e l t
Markt en kwaliteit

53-RIKILT
54-, 58-, 60-, 62-ATO
97-, 98-RIKILT
130-CRZ

62-ATO
59-ATO
54-ATO
97-, 98-RIKILT
130-CRZ

61-ATO

Deproduktie en de afzet van champignons groeit nog steeds,waarbij met name
de export naar West-Duitsland van grote betekenis is. Daarnaast worden echter steeds meer halfverwerkte champignons geïmporteerd vanuit het Oostblok. Om deze concurrentie het hoofd te bieden zal de aandacht vooral moeten
zijn gericht op een uitstekende kwaliteit van de Nederlandse champignon. In
de onderzoekprogramma's komt kwaliteitsverbetering daarom regelmatig
terug. Daarbij worden zowel de kwaliteitsaspecten van het verse produkt als
van het bewerkte produkt onderzocht.
Zo worden bijvoorbeeld fysische bewerkingsmethoden ontwikkeld, waarmee
de champignons optimaal kunnen worden geconserveerd en wordt onderzocht
welke bijdrage de struktuur en de stevigheid leveren aan de 'sensorische beleving' van de champignon.
Verder worden de produkten getest op de aanwezigheid van contaminanten in
verband met de voedselveiligheid en wordt onderzoek gedaan naar de rasechtheid van het geleverde broed.
Naast kwaliteitsverbetering kan ook sortimentsverbreding een bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van de champignonteelt. In het onderzoek
wordt hieraan vooral aandacht besteed door methoden en technieken te ontwikkelen, waarmee uit de champignon nieuwe eindprodukten zijn te maken.
In verband hiermee wordt bijvoorbeeld onderzocht welke invloed bepaalde bio42

91- en 128-LEI

chemische omzettingen van de celwanden hebben op de smaak van champignons.
Tot slot kan het onderzoek worden genoemd, waarin het effect van kwaliteitsverbetering en marktontwikkeling opde prijsvorming en de concurrentiepositie wordt bestudeerd.
Met betrekking tot de duurzaamheid van en eventuele structuurveranderingen in desector wordt onderzoek verricht met eenmeer algemeen karakter. Dit
onderzoek wordt beschreven in de inleiding van 3.2.
In voorbereiding is een onderzoekprogramma 'Champignons 2000', waarbij
het IMAGen het Proefstation voor de Champignonteelt een integrale benadering van een aantal champignonteeltspecifieke problemen (op bedrijfsniveau)
voorstaan.

3.2.7. Boomteelt
Markt en kwaliteit

25-CPO
32-CABO
38-IPO
42-CPO

In deboomteelt geldt voor de deelsectoren Laanbomen, Bos-en Haagplantsoen
en Rozenonderstammen dat de afzet stagneert of afneemt. De overige deelsectoren hebben nog voldoende mogelijkheden voor vergroting van de afzet, op
voorwaarde dat deconcurrentiepositie wordt verbeterd. In het algemeen houdt
dit in, dat veel aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van de Produkten. Omdat met behulp van veredeling dekwaliteit vanrassen kan worden verbeterd, wordt ten behoeve van die veredeling onderzoek verricht naar de fysiologische en genetische processen, die ten grondslag liggen aan eigenschappen
zoals resistentie, houdbaarheid, regeneratie en dergelijke.
Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar genen, die een rol spelen bij de
resistentie van wilg tegen watermerkziekte. Parallel hieraan loopt het onderzoek naar de regeneratie en transformatie van wilg.

Links: Onderzoek van
champignonconserven
Rechts: Met behulp van
veredeling wordt de
resistentie tegen watermerkziekte in de boomwilg nagestreefd
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58-, 60-ATO
100-IMAG
91-, 128-LEI

De kwaliteit van boomkwekerijgewassen hangt niet alleen af van raskenmerken, maar ookvan debehandeling van deprodukten tijdens bijvoorbeeld transport en bewaring. Om hier inzicht in te verkrijgen wordt het zogenaamde
ketenonderzoek verricht.
Bovendien wordt bekeken wat het effect is van kwaliteitsverbetering op de
prijsvorming en concurrentiepositie van boomkwekerijgewassen.
Uiteindelijk moet deze kennis leiden tot integrale ketenbeheersing (zie inleiding van 3.2.)
Duurzame

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

bedrijfssystemen

Omhet streven naar duurzame bedrijfssystemen ookin de boomkwekerijsector
te realiseren, zal onder meer het gebruik van herbiciden en grondontsmettingsmiddelen teruggebracht moeten worden.
Daarom besteedt het onderzoek veel aandacht aan het verkrijgen van achtergrondkennis over ziekten en plagen en aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming (zieook inleiding 3.2).Bovendien wordt onderzoek
verricht naar de organisatie- en arbeidskundige aspecten van de boomkwekerijsector, zodat het inzicht in de eigen bedrijfsvoering kan worden verbeterd.
Structuur

87-, 88-, 89-, 90-, 93-LEI

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

Sensorische beoordeling van fruit

44

Prototype milieuvriendelijke spuit voor de
fruitteelt

3.2.8. Fruitteelt
Markt en kwaliteit

58 t/m 62-ATO
91-, 128-LEI
28-CPO
30-CABO
34-IPO
126-CPO
131-CRZ

Om de positie van de fruitteeltsector, waartoe de teelt van groot fruit, houtig
klein fruit en aardbei behoort, te behouden en te versterken zullen de fruitteeltprodukten aan de hoogste kwaliteitseisen moeten kunnen voldoen. Daarom wordt in de onderzoekprogramma's veel aandacht besteed aan de, in de inleiding van 3.2 reeds genoemde, integrale ketenbeheersing (IKB-onderzoek).
Naast het IKB-onderzoek wordt ook veel aandacht besteed aan afzonderlijke
kwaliteitsaspecten. In dat kader wordt de veredeling van fruitgewassen ondersteund door te kijken naar defysiologische en genetische processen, die ten
grondslag liggen aan eigenschappen zoals resistentie, stresstolerantie, houdbaarheid en inhoudsstoffen.
Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de resistentie van appel tegen
appelkanker en meeldauw, worden er overervings- en voorselectiestudies verricht bij appel en peer en worden er aardbeienrassen ontwikkeld voor diverse
teelttypes,

38-IPO
53-RIKILT
54-, 58- e n 59-ATO
97-RIKILT
130 t/m 132-CRZ

Behalve via stimulering van de veredeling besteed het onderzoek ook aandacht aan kwaliteitsverbetering van de produkten via rassenkeuze en produktbehandeling (zie ook de inleiding van 3.2.). Een onderdeel daarvan is het
ontwikkelen van methoden, waarmee de kwaliteit van de fruitprodukten kan
worden bepaald.

61-, 62-ATO

Niet alleen een uitstekende kwaliteit van de produkten, maar ook uitbreiding
van het sortiment met nieuwe produkten kan ervoor zorgen, dat de afzetmarkt
voor fruit gehandhaafd blijft ofwordt vergroot. Het onderzoek richt zich daarbijvooral opdeontwikkeling van nieuwe produkten, zoalsbijvoorbeeld sappen,
moessoorten en snacks van fruit.
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Duurzame

45-IB

90-, 93-, 104-LEI
135-IMAG

bedrijfssystemen

Om in de fruitteelt te komen tot duurzame bedrijfssystemen wordt gestreefd
naar een geïntegreerde bedrijfsvoering. Een dergelijke bedrijfsvoering is er op
gericht om onder meer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen zoveel mogelijk terug te dringen met behoud van een redelijk inkomen voor deondernemer. Om ditte realiseren wordt, specifiek voor de sector,
onderzoek verricht naar de mogelijkheden van fertigatiesystemen in de fruitteelt.
Daarnaast richt een groot deel van het onderzoek zich op meer algemene problemen rond gewasbescherming en bemesting (zie inleiding 3.2).
Om te bekijken ofde geïntegreerde fruitteelt ook in de praktijk mogelijkheden
biedt voor een milieuvriendelijke én rendabele bedrijfsvoering worden aspecten als geïntegreerde bestrijding, meststofgebruik, rentabiliteit en arbeidsomstandigheden in hun samenhang bestudeerd en doorgerekend.
Hierin worden eveneens eventuele structuurveranderingen betrokken (zie inleiding 3.2).

3.3. Dierlijke produktie
3.3.1. M e l k v e e h o u d e r i j
De melkveehouderij is een economisch belangrijke bedrijfstak. De produktiewaarde van melk en zuivel bedraagt ca. een kwart van de totale produktiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw.
Kenmerken van dezebedrijfstak zijn de specialisatie en het grondgebonden karakter. De helft van de cultuurgrond in Nederland is in gebruik als grasland
voor demelkveehouderij. Het produktievolume per bedrijfis sinds de invoering
van de melkquotering in 1984 aan een maximum gebonden. De totale melkproduktie is sinds 1984 met ca. 15% gedaald door een vermindering van het
toegestane quotum. Doordat tevens de melkproduktie per koe sindsdien met
ruim 1000 kg steeg, is de omvang van de melkveestapel met ca 25 % gedaald.
De beschikbare hoeveelheid ruwvoer per dier is hierdoor beduidend toegenomen.
Markt en kwaliteit
De melkquotering heeft de mogelijkheden tot efficiëntieverbetering via
schaalvergroting sterk beperkt. Voor de handhaving en verbetering van de

Melkvee van het IVVO
met op de achtergrond
de proefaccomodatie
voor veevoedkundig
onderzoek
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Proefopstelling met
koeien, voorzien van
een fistel in de pens.
Hiermee wordt het verteringsproces bestudeerd en kunnen waarnemingen over de
microbiële afbraak van
veevoeders worden gedaan. M.b.v. dergelijke
opstellingen kan ook de
benutting van verteerde
voedingsstoffen worden
nagegaan

46-, 124-CABO

concurrentiepositie van de melkveehouderij zijn kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering van toenemend belang.
Een groot deel van de totale produktiekosten wordt gevormd door de kosten
van ruw- en krachtvoer. Een verlaging van de voerkosten kan o.a. worden bereikt door het vergroten van de opname en de verteerbaarheid van het relatief
goedkope ruwvoer. De kwaliteit van gras is als voedermiddel voor hoogproduktief veeniet optimaal. De mogelijkheden om devoederkwaliteit van vers en geconserveerd gras,met name de opname en benutting van stikstof door het dier,
te verhogen worden uitgebreid onderzocht. In dit verband wordt onderzoek verricht naar de effecten van genotype, groeiomstandigheden en teeltmaatregelen op de samenstelling van het gras en op de grasopname en benutting van
stikstof door het dier. Ook wordt de invloed van bewerking, ontsluiting en conservering op de voederkwaliteit van grasprodukten nagegaan. Hierbij worden
celwandafbrekende enzymen en bacteriepreparaten toegevoegd aan de ingekuilde produkten (silage)om het conserveringsproces te verbeteren, de voederwaarde te verhogen en de verliezen door aerobe omzettingen te beperken.
Verder wordt ook dierfysiologisch en veevoedkundig onderzoek uitgevoerd
naar de factoren die de opname en benutting van stikstof door het rund bepalen. In dit verband wordt onderzoek in vivo en in vitro verricht naar het afbraakniveau en de afbraaksnelheid van voerbestanddelen in de verschillende
compartimenten van het maagdarmkanaal, naar de aard, de hoeveelheid en
de beschikbaarheid van fermentatieprodukten en de microbiële omzettingen
die de efficiëntie van de eiwitsynthese in de voormagen beïnvloeden. Tevens
wordt o.a. de behoefte van melkkoeien aan verschillende nutriënten bepaald
en de amonizuur- en energievoorziening van de herkauwer op het niveau van
de dunne darm vastgesteld. Ook vindt analyse plaats van defactoren die deopname van silage beperken. De eigenschappen van de verschillende bestanddelen van veevoeders zijn mede bepalend voor de wijze waarop ze in het dier
worden benut. Ook de voorspelling van de voederwaarde van veevoeders via
eenvoudige maar snelle methoden wordt nader onderzocht.
Hierbij wordt gestreefd naar vervanging van dierproeven door in vitro-onderzoek en methodieken gebaseerd op fysische processen.
De kennis van de veevoedereigenschappen en debehoefte van het dier is nodig
omte komen tot een optimale rantsoensamenstelling afgestemd opde behoefte
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73-,74-,75-,140-IVVO

71-IVO

70-IVO

77-COVP

van het dier en met een zo groot mogelijk aandeel van ruwvoeders. In dit verband wordt aandacht besteed aan de effecten van bijvoedering van stikstofarme produkten. De verbetering van de benutting van eiwitten in gras zal de
belasting van het milieu kunnen verminderen. Ondersteund door simulatieen rekenmodellen wordt een nieuw eiwitwaarderingssysteem ontwikkeld.
Daarnaast wordt onderzoek overwogen naar de mogelijkheden om via het toedienen van bacterie-preparaten (probiotica) de microflora in het maagdarmkanaal zodanig te beïnvloeden dat fermentatieprocessen worden bevorderd
en/of de weerstand tegen de kolonisatie van pathogène kiemen wordt vergroot.
Ook dit kan bijdragen aan een meer efficiënte benutting van nutriënten.
De ontwikkelingen ophet gebied van devoortplanting en defokkerij zullen de
veehouderij en de fokkerijstructuur in de komende jaren aanzienlijk veranderen. In de melkveesector zijn deze ontwikkelingen reeds ver gevorderd. Dit betreft o.a. de in vivo winning van eicellen, de in vitro rijping (maturatie) en bevruchting van de eicel (fertilisatie), de micro-injectie en de in vitro kweek van
embryo's. Voor de toepassing van deze technieken in fokkerijprogramma's zullen de methoden voor geslachtsbepaling en cryoconservering (bewaring door
invriezen) van embryo's worden geoptimaliseerd en dient het scheiden van
sperma praktisch toepasbaar worden gemaakt. Bovengenoemde ontwikkelingen zullen worden ondersteund door fundamenteel onderzoek naar de vroege
follikel- en eicelontwikkeling en naar de interactie tussen zaad- en eicel.
Verder wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een veldtest voor de
vruchtbaarheidscontrole en biosensoren voor de continue meting van oestrusen drachtigheidskenmerken bij melkvee.
In het fokkerij-onderzoek worden de mogelijkheden en consequenties van de
toepassing van nieuwe voortplantingstechnieken in fokkerij-programma's
aangegeven. Met behulp van fysiologisch, moleculair genetisch en statistisch
onderzoek kan de erfelijke aanleg van het dier sneller en betrouwbaarder worden vastgesteld en kunnen alternatieve fokprogramma's worden doorgerekend. Het fokkerij-onderzoek bij melkvee is vooral gericht op het verbeteren
van de melksamenstelling en het vergroten van de melkhoeveelheid per koe.
In ditverband worden demogelijkheden onderzocht omdezekenmerken bij het
jonge dier te voorspellen.
Het in Nederland geproduceerde rundvlees voldoet niet aan de vraag van het
vleesverwerkend bedrijfsleven naar uniforme koppels met een constante kwaliteit. Dit hangt samen met de structuur van de Nederlandse rundveehouderij,
die in eerste instantie is gericht op de melkproduktie. Meer dan de helft van
derundvleesproduktie in Nederland isafkomstig van de uitstoot van melkvee.
Deobjectieve bepaling van devleeskwaliteit en dedistributie van vleesprodukten opbasis van deze kwaliteitskenmerken kan bijdragen aan een verlichting
van deze problematiek. In dit verband worden, naast logistieke modellen,
objectieve meetmethoden ontwikkeld voor debepaling van devleeskwaliteit in
de slachtlijn (o.a. kleur, malsheid). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verworvenheden van de informatica en de micro-electronica, (zie ook paragraaf
3.3.2. 'Vleesvee en schapen').
Een eerste vereiste voor produkten bestemd voor menselijke consumptie is de
afwezigheid van schadelijke stoffen. In dit verband wordt onderzoek verricht
naar de toxicologische aspecten van residuen van diergeneesmiddelen en milieucontaminanten in melk en vlees. De interacties tussen diergeneesmiddelen onderling en met milieu-contaminanten zullen bestudeerd worden in relatie tot stofwisselings- en uitscheidingspatronen. Ook zal worden nagegaan op
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Links: Automatisering en robotisering in de melkveehouderij

53-RIKILT
77-COVP
78-, 97-, 98-RIKILT

Rechts: Grasopbrengstmetingen t.b.v. het onderzoek naar de voederkwaliteit van
gras en debeperking van destikstofuitscheiding door melkvee in de weideperiode

welke wijze diergeneesmiddelen, veevoederadditieven en groeibevorderaars
uit het lichaam van het dier verdwijnen in verband met het vaststellen van
wachttermijnen voordeslacht. Verder worden detectiemethoden voordeze stoffen ontwikkeld ten behoeve van de keuring, controle en opsporing.
Het onderzoek naar de overdracht van milieucontaminanten in produktie- en
voedselketens neemt een belangrijke plaats in. Naast methodiekontwikkeling
en screening van de voedselketen op zware metalen, meststoffen, industriële
verontreiniging, pathogène micro-organismen e.d. gaat het hierbij om het gedrag van contaminanten in de voedselketen, de eventuele risico's voor de consument en maatregelen om blootstelling te voorkomen of te minimaliseren.
Ook in de melkveehouderij kan automatisering leiden tot een verlaging van
de variabele kosten door een betere beheersing van het produktieproces. Via
een managementinformatiesysteem kunnen gegevens over het produktieprocesworden verzameld en verwerkt tot relevante informatie voor de bedrijfsvoering. De besturing van processen binnen het bedrijf kan via verschillende
modules plaatsvinden, waarbij procesgegevens worden geregistreerd met behulp van sensoren.

104-LEI
105-, 106-IMAG

Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een managementinformatiesysteem o.a. voor het voeren, de gezondheids- en tochtigheidsbewaking en het
graslandbeheer, de ontwikkeling en toetsing van de benodigde sensoren, de
bouw en toetsing van een automatisch melksysteem, het optimaliseren van de
melkfrequentie, het testen van nieuwe identificatiesystemen en de automatisering bij de opfok vanjongvee. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en toetsing van een automatisch voersysteem.
De nieuwe technische mogelijkheden voor verregaande automatisering van
processen zoals het melken en het voeren zullen resulteren in nieuwe vormen
van huisvesting en inrichting. Het welzijn van de dieren en de gevolgen voor
het milieu krijgen in dit verband ruime aandacht.
De grasland- en ruwvoederproduktie is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in de melkveehouderij. Voor de optimalisatie van de graslandproduktie, zowel uit bedrijfseconomisch oogpunt als uit milieu-oogpunt wordt
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Oogst van proefvelden
voor het graslandonderzoek

47-IMAG

een integraal teelt- en managementsysteem voor grasland- en ruwvoederproduktie ontwikkeld. Dit omvat o.a. sensoren voor klimaat, groei-opbrengst en
kwaliteit van het gewas en de vocht- en nutriëntenstatus van de bodem. Daarnaast wordt gewerkt aan een managementsysteem voor de planning van de
grasgroei en het graslandgebruik. Tenslotte worden in dit verband nieuwe
methoden voor de graslandverzorging en ruwvoederwinning ontwikkeld.
Gezondheid en welzijn
Debedrijfsgezondheidszorg in de melkveehouderij isgebaseerd opeen systeem
van regelmatige bedrijfsbezoeken door de dierenarts en bestrijdingsprogramma's tegen enkele voorkomende ziekten, veelal gebaseerd op preventieve entingen. Leptospirose en Mycoplasma infecties zijn wijd verbreid onder onze
veestapel en de meeste melkveebedrijven zijn besmet met bovine virusdiarree
virus, bovine herpesvirussen en pinkengriep virus. In het epidemiologisch
onderzoek wordt informatie verzameld over het ontstaan en de verspreiding
van Bovine Virusdiarree en Leptospirose. De verdere ontwikkeling van biotechnologische methodieken om meer specifieke en gevoelige diagnoses te
kunnen stellen, zal eveneens bijdragen aan debestrijding van genoemde infecties. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe monoclonale antistoffen en DNA-probe-technieken.
Deze methoden zijn van groot belangbij devoorkoming van deinsleep van ziekten, bij deexport van rundvee en bij het epidemiologisch onderzoek. De toepassing van verbeterde vaccins kan het infectieniveau van de veestapel verlagen
en opden duur zelfs tot uitroeiing van enkele ziekten leiden. De verdergaande
miniaturisatie in de micro-electronica biedt interessante mogelijkheden voor
massadiagnostiek met grote implicaties voor epidemiologische inventarisaties.
Voorts wordt onderzoek verricht naar de afweerreacties aan de slijmvliezen tegen bepaalde ziekteverwekkers, zoals leverbot en ademhalingsvirussen. Met
name de toepassing van moderne biotechnologie biedt nieuwe mogelijkheden
50

voor de verbetering van preventieve entingen. Ook worden hormonale processenbestudeerd inrelatie totvoortplantingsstoornissen en deinvloed van infectieziekten daarop. Eveneens worden de effecten onderzocht van vliegen en
andere insekten op het welzijn en de gezondheid van de dieren. Bovendien
wordt epidemiologisch onderzoek uitgevoerd van worminfecties (helmintheninfecties) om de parasitaire besmettingsdruk te verminderen en het gebruik
63-,66-,68-,69-,137-CDI van anti-wormmiddelen tot een minimum terug te brengen.
In de melkveehouderij doen zich momenteel betrekkelijk weinig welzijnsproblemen voor. De noodzaak om tot een reductie van de ammoniakemissie te
komen kan echter leiden tot het voortdurend opstal houden van de koeien. De
dieren moeten dan depositieve effecten van weidegang ophet welzijn en de gezondheid ontberen.
Ook de ontwikkelingen op het gebied van automatisering hebben gevolgen
voor het gedrag,degezondheid en het welzijn van het melkvee.Het gaat hierbij
om automatische krachtvoerverstrekking buiten de melkstal, het automatisch melken en verstrekken van ruwvoer en de sensorische bewaking van
ziekte en gezondheid. Een goede aansluiting van deze ontwikkelingen bij de
behoeften van koeien aan goed voer en een prettige omgeving is essentieel, zowel voor het goed functioneren van de geautomatiseerde systemen als voor de
gezondheid en het welzijn van de dieren. In dit verband wordt fundamenteel
onderzoek verricht naar de ontwikkeling van gedrag, circadiane ritmiek (24uurs ritme) en stress en gezondheid bij melkvee. Deze kennis wordt gebruikt
bij debeoordeling en aanpassing van geautomatiseerde systemen opbasis van
het gedrag en de gezondheid van melkkoeien en jongvee.

72-IVO
105-IMAG

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevolgen van genetische manipulatie voor gedrag en gezondheid van rundvee omtot een tijdige bijsturing van ongewenste effecten te kunnen komen.

Links: Potentietest-tuberculine

Rechts: Laboratoriumonderzoek
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Milieu

4-SC
44-IB
48-CABO
151-IB

140-IVVO

46-, 124-CABO

74-IVVO

74-, 140-1VVO

Debedrijfsvoering in demelkveehouderij zalzodanig moeten worden gewijzigd
dat de uit- en afspoeling van fosfaat en nitraat en de emissie van ammoniak
tot een minimum worden beperkt.
Vooral op de intensieve weidebedrijven laat de benutting van mineralen, met
name stikstof, veel te wensen over, resulterend in grote verliezen naar het milieu. Dit wordt veroorzaakt door een te grote aanvoer van mineralen op het
grasland en tekortkomingen in de samenstelling en voederkwaliteit van vers
en geconserveerd gras.Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een efficiënter gebruik van gras en stikstof op weidebedrijven richt zich op de kringloop
van stikstof tussen bodem, grasen dier.Omhet aanbod van nutriënten uit dierlijke mest en kunstmest in ruimte en tijd zo veel mogelijk af te kunnen stemmen opdegewasbehoefte wordt onderzoek verricht naar het gedrag van stoffen
in de bodem, de verdeling en het functioneren van wortelstelsels en bodemorganismen en de nutriëntenbehoefte van de gewassen. Het gaat hierbij om de
werking van de afzonderlijke mineralen en stikstof, de rol van de organische
stof bij deze processen en de invloed van de organische stof opde bodemvruchtbaarheid.
De eigenschappen van gras die de stikstofbenutting en voederkwaliteit bepalen worden in kaart gebracht, evenals de mogelijkheden om de grassamenstelling te beïnvloeden door rassenkeuze en teeltmaatregelen. Tenslotte worden
ook de effecten van de samenstelling van vers en geconserveerd gras op de opname en benutting van stikstof door het dier onderzocht. Getracht wordt om
de verhouding van eiwit en energie in het rantsoen te optimaliseren, gericht
op een optimale benutting door rund en microflora. In dit verband worden o.a.
de effecten van bijvoedering met eiwitarme bijprodukten onderzocht.
Een integratie van deze verschillende aspecten vindt plaats in het onderzoek
naar deconsequenties van verschillende systemen van ruwvoederproduktie en
-benutting voor de stikstofbenutting en -verliezen op bedrijfsniveau.
De benutting van nutriënten door het melkvee kan verder worden verbeterd
door verhoging van de verteerbaarheid van het ruwvoer en een goede afstemming van het totale rantsoen op de behoefte van de dieren.
Het onderzoek opdit gebied wordt beschreven onder het thema 'Markt en kwaliteit'.
Debijdrage van de rundveehouderij aan de ammoniakemissie in de totale veehouderij is zeer aanzienlijk. Door aanpassingen van het voederrantsoen kan
de input van stikstof en de daarmee samenhangende ammoniakemissie worden verminderd.
Daarnaast zullen de melkveestallen zodanig moeten worden ingericht dat een
snelle afvoer van de mest naar een gesloten mestopslag mogelijk is. In dit verband wordt onderzocht welke onderdelen van het huisvestingssysteem en welke factoren de belangrijkste bijdrage leveren aan de ammoniakemissie; daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe systemen van mestopvang, -afvoer en -opslag.
Het meten van de ammoniakemissie uit natuurlijk geventileerde stallen en
mestopslagen is niet zonder problemen. In samenwerking met TNO wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een voldoende betrouwbaar meetsysteem voor
deze situaties.
Deemissie-arme afvoer en opslagvan mest maakt bouwkundige aanpassingen
van melkveestallen noodzakelijk. Aan de ontwikkeling van functionele, duur52

150-IMAG
151-IB

129-LEI

zame en veilige bouwconstructies wordt de nodige aandacht besteed.
Vlak na het uitrijden van de mest treedt een sterke ammoniak-emissie op die
vooralsnog alleen kan worden gereduceerd door het direct of binnen enkele
uren onderwerken van de mest. De ontwikkeling van emissie-arme aanwendingsapparatuur heeft om deze reden een grote vlucht genomen. Het onderzoek is gericht op de meting van de effectiviteit van verschillende technieken
van mestaanwending voor het terugdringen van de ammoniakemissie.
Het emissie- en milieubeleid van de overheid wordt ondersteund door onderzoek naar de omvang van milieu-belastende factoren, de economische effecten
van milieumaatregelen en naar demogelijkheden van een economisch verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen op sectoraal en bedrijfsniveau.
Structuur

86-,87-, 88-,89-,90-,
93-LEI

De huidige melkquotering heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse
melkveehouderij. Bedrijven met een overschot aan arbeid, gebouwen en grond
hebben behoefte aan extra quotum ofeen aanvullend inkomen uit een neventak, bijvoorbeeld vleesvee en/of schapen. Mede hierdoor is de omvang van de
schapenhouderij in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Kleinere bedrijven zullen wellicht versneld overgaan tot bedrijfsbeëindiging. Deze ontwikkelingen
worden mede beïnvloed door veranderingen in techniek en omgeving van de
melkveebedrijven.In dit verband wordt onderzoek verricht naar debedrijfs- en
sectorontwikkelingen in de melkveehouderij onder invloed van beleidsmaatregelen en technisch-economische veranderingen in een nationaal en internationaal perspectief.
Dit type onderzoek isvan belang voor debeleidsvorming en derichting van het
onderzoek.
3.3.2. Vleesvee- en schapenhouderij
De vleesveehouderij omvat het houden van vleesstieren, vleesvaarzen en zoogkoeien, tevens wordt de schapenhouderij hierbij ondergebracht. De vleesstierenhouderij is de belangrijkste tak binnen de specifieke vleesveehouderij, de
omvang van devleesvaarzenhouderij isnoggering maar neemt snel toe, terwijl
de betekenis van zoogkoeienhouderij beperkt is. De omvang van de schapenhouderij is sinds de invoering van de melkquotering duidelijk toegenomen,
vooral op bedrijven met een ruime ruwvoersituatie.
Markt en kwaliteit
Deconcurrentiepositie vandeNederlandse vleesveehouderij isnietgunstig. Vanwege
de melkquotering is het aanbod van kalveren gering en zijn de kalverprijzen hoog.
In de vleesstierenhouderij is wellicht een kostenverlaging mogelijk door kwaliteitsverbetering van het ruwvoer en een groter gebruik van bijprodukten. Momenteel
bestaat hetovergrotedeelvanhet verstrekteruwvoer uit snijmais. Door dedaling van
het aantal melkkoeien komt in toenemende mate (geconserveerd) gras beschikbaar
alsruwvoer. Dekwaliteit vangeconserveerd grasisindit verband eenbelangrijk aandachtspunt in het onderzoek. Detoevoeging van celwandafbrekende enzymen en/of
bacteriepreparaten zou de voederwaarde van grassilage kunnen verhogen. Ook de
toepassing van bacteriepreparaten, die de fermentatie positief beïnvloeden kan
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73-, 74- en 75-IVVO

70-, 71-IVO

mogelijk bijdragen aan een verbetering van devoederbenutting en een verlaging van
devoerkosten. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de factoren diede opname
van silage beperken en naar het afbraakniveau en de afbraaksnelheid van voerbestanddelen in verschillende delen van het maagdarmkanaal. Ook wordt de aard,
hoeveelheid en beschikbaarheid van fermentatieprodukten onderzocht, alsmede het
verloop van microbiële processen in de voormagen in relatie tot deefficiëntie van de
eiwitsynthese. Tenslotte krijgt ook de aminozuur- en energievoorziening van de herkauwer op het niveau van de dunne darm de nodige aandacht. Hoewel deze onderzoekingen vooral zijn gericht op melkvee, zijn de resultaten ook bruikbaar in de
vleesvee- en schapenhouderij.
Ook deverbetering van dematige kwaliteit van het uitgangsmateriaal kan bijdragen aan een meer efficiënte rundvleesproduktie. De toepassing van moderne voortplantingstechnieken, zoals embryotransplantatie in combinatie met
het sexen van embryo's infokprogramma's kan degenetische aanleg van kalveren voor vleesproduktie sterk verbeteren. Voorts wordt gewerkt aan de implementatie van de fokwaardeschatting voor kalfs- en stierevlees en de ontwikkeling van alternatieve selectiemethoden voor groei. Ook de produktie van melk
en vlees in een driewegkruising krijgt aandacht.
Om de uitval te verminderen dient de gezondheidsstatus van het vleesvee verder te worden verbeterd. Het onderzoek op dit gebied komt aan de orde onder
het thema 'Gezondheid en welzijn'.
De kwaliteit van het Nederlandse rundvlees verschilt beduidend van die in
andere landen. Onder Nederlandse omstandigheden zijn slechts beperkte mogelijkheden aanwezigvoordeproduktie van kwaliteitsvlees, zoalsdit wordt geproduceerd met specifieke vleesrassen in extensieve houderijsystemen in andere Europese landen. Een verbetering van deze kwaliteit kan worden bereikt
door een meer opvleesproduktie gericht fokbeleid en een systeem van uitbetaling naar kwaliteit in degehele produktieketen. Naast het fokkerij-onderzoek,
dat hierboven is toegelicht, wordt een aanzienlijke inspanning verricht om te
komen tot meer inzicht in de kwaliteitswensen van de consument ten aanzien
van rundvlees, de ontwikkeling van objectieve meetmethoden voor fysisch54

Classificatie slachtrunderen

77-COVP

77-COVP

77-COVP

53-, 78-, 97-, 98-RIKILT
W017-CDI
63-, W015-CDI

chemische produkteigenschappen (onder andere waterbindend vermogen,
kleur, geur, smaak en malsheid) en onlosmakelijk aan het dier verbonden herkenningssystemen op basis van implanteerbare chips. Hiermee worden de
randvoorwaarden geschapen voor systemen van integrale kwaliteitsbeheersing.
Deproduktie van kwaliteitsvlees begint bij deveehouder. Veelonderzoek isgericht op de invloed van primaire produktiefactoren (erfelijke aanleg, huisvesting en verzorging, klimaat, voersamenstelling) op de fysiologische en biochemische processen in het levende en geslachte dier en hun relatie met de
vleeskwaliteit. Voorts wordt meer fundamenteel onderzoek verricht naar de
regulatie van de vet- en eiwitsynthese in slachtdieren.
Naast het onderzoek met consumentenpanels, wordt ook marktonderzoek verricht naar de afzetmogelijkheden van vlees en vleesprodukten in binnen- en
buitenland. In dit kader wordt o.a.een handelsonderzoek uitgevoerd voor rundvlees in enkele Zuid-europese landen.
Uiteraard dient ook rundvlees te voldoen aan algemeen geldende produkteisen ten aanzien van veiligheid en volksgezondheid om opbinnen- en buitenlandse markten te worden toegelaten. In verband met de keuring en controle
van vlees vindt analytisch en toxicologisch onderzoek plaats van dierbehandelingsmiddelen, veevoederadditieven, anabole stoffen, milieucontaminanten
enzware metalen. Eveneens wordt gekeken naar deverspreiding van deze middelen en stoffen in het lichaam van het dier (farmacokinetisch onderzoek). Het
gaat hierbij o.a.omeventuele interacties tussen diergeneesmiddelen onderling
en met milieucontaminanten en het vaststellen van wachtperioden voor de
slacht. Ook de ontwikkeling van snelle, eenvoudige en goedkope methoden
voor grootschalige toepassing neemt een belangrijke plaats in.
Het terugdringen en eventueel uitroeien van infectieziekten leidt uiteindelijk
tot een betere microbiologische kwaliteit van het eindprodukt.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van automatisering in de vleesveehouderij is zeer beperkt van omvang. Beslissingsondersteunende systemen zijn in
ontwikkeling, bijvoorbeeld ter ondersteuning van beslissingen omtrent de
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duur waarover vleesstieren aangehouden moeten worden. Ook worden systemen voor bedrijfsanalyse van vleesveebedrijven ontwikkeld.
Gezondheid en Welzijn

63-,66-,68-en 69-CDI

72-1VO

Gezondheidsproblemen in de vleesveehouderij doen zich met name voor bij de
jonge kalveren. De verdere ontwikkeling van identificatie en registratiesystemen zal bijdragen aan eenverbetering van degezondheidsstatus van de aangekochte kalveren. Ookde gerichte preventie en bestrijding van de meest voorkomende infecties op vleesveebedrijven, veroorzaakt door bovine virus diarree,
bovine herpesvirus en pinkengroep virus zal de gezondheid van vooral de oudere dieren kunnen verbeteren. Naast het epidemiologisch onderzoek naar de
factoren die het ontstaan van deze virusinfecties bevorderen, wordt aandacht
besteed aan de verbetering van de diagnostiek en de ontwikkeling van moderne vaccins. In het meer fundamentele onderzoek wordt de immonologische afweer bij ademhalingsziektes bij runderen bestudeerd. Dit onderzoek richt zich
op de ontwikkeling en verbetering van vaccinatiemethoden.
De houderij van vleesstieren is een relatief intensieve vorm van veehouderij.
De belangrijkste knelpunten voor dierlijk welzijn worden gevormd door de
vloeruitvoering, die tot beenaandoeningen kan leiden en de wijze van melkverstrekking tijdens de eerste maanden, die onvoldoende tegemoet komt aan
de zuigbehoefte van de dieren.
In dit verband worden de effecten onderzocht van verschillende soorten vloeruitvoering en verschillende methoden van melkverstrekking op gedrag en gezondheid. De dieren worden reeds na enkele weken in groepen gehouden. Bij
de extensieve houderij van vleesvaarzen en zoogkoeien doen zich geen specifieke welzijnsproblemen voor.
Milieu

150-IMAG
151-IB-DLO

129-LEI

Vleesstieren worden op stal gehouden en krijgen een vrij energierijk en eiwitarm rantsoen, dat voornamelijk bestaat uit snijmaïs. De uitscheiding van
mineralen naar het milieu kan mogelijk verder worden beperkt door de verteerbaarheid van het rantsoen en de benutting van voedingsstoffen door het
dier te verbeteren. Het relevante onderzoek op dit gebied wordt beschreven
onder het thema 'Markt en kwaliteit'.
Ook in de vleesstierenhouderij zullen maatregelen moeten worden genomen
omde ammoniakemissie te beperken. De mogelijkheden voor een snelle afvoer
van de mest n a a r een gesloten mestopslag worden onderzocht. Daarnaast worden technieken ontwikkeld voor emissie-arme aanwending van mest op bouwland.
Demilieuproblematiek bij dehouderij van vleesvaarzen vertoont grote gelijkenis met die bij melkvee (zie aldaar). De zoogkoeienhouderij isbeperkt van omvang en extensief van karakter, zodat debelasting van het milieu doordezeproduktietak relatief gering is.
De gevolgen van de verdere ontwikkeling van de vleesveehouderij voor het
mestoverschot en de ammoniakemissie worden aangegeven in het mest- en
ammoniakmodel.
Ditmodel verschaft ookinzicht in deeffecten van milieumaatregelen opde ontwikkeling van deze bedrijfstak.
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Structuur

86-, 87-, 88-, 89-, 90- en
93-LEI

De vleesveehouderij in Nederland, die de laatste jaren geleidelijk in omvang
istoegenomen, wordt gekenmerkt door een lage specialisatiegraad. De verdere
ontwikkeling van deze bedrijfstak onder invloed van verschillende beleidsmaatregelen en technisch-economische veranderingen wordt gevolgd in diverse onderzoekingen.

3.3.3. V l e e s k a l v e r h o u d e r i j
Devleeskalverhouderij iseen gespecialiseerde, sterk opdeexport gerichte produktietak, die wordt gekenmerkt door een sterke verwevenheid met de kunstmelkindustrie. Als gevolgvan de melkquotering en het opheffen van subsidies
zijn deprijzen van nuchtere kalveren en mager melkpoeder sterk gestegen. Dit
heeft geleid tot een druk opdeinkomens waardoor een zekere herstructurering
op gang is gekomen. Het aantal vleeskalverbedrijven is de laatste paar jaar
aanzienlijk gedaald.
Markt en kwaliteit
Een aanzienlijk deel van de buitenlandse consumenten met name in Italië en
Frankrijk geeft de voorkeur aan blank vlees. De produktie van dit vlees met
een ijzerarm, voornamelijk vloeibaar rantsoen voorziet dus duidelijk in een behoefte.
De toenemende schaarste aan nuchtere kalveren en de hogere prijzen van mager melkpoeder kan echter voor een deel van de sector leiden tot de noodzaak
om het produktiesysteem te veranderen. In dit verband wordt gezocht naar
mogelijkheden om melkeiwitten te vervangen door plantaardige eiwitten, het
aandeel van het ruwvoer in het rantsoen te verhogen en de kalveren langer
57
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door te mesten. Het DLO-onderzoek is gericht opde optimalisatie van een voederrantsoen op basis van ruwvoer bij een langere mestduur. Deze produktiemethode leidt tot een rose kleur van het vlees. De sensorische eigenschappen
van het vlees (smaak, geur, kleur) worden nader onderzocht door analytische
panels. Voor de objectieve bepaling van de vleeskleur worden meetmethoden
ontwikkeld, die ook in de slachtlijn kunnen worden toegepast. Tevens is een
onderzoek gestart naar de marktperspectieven van dit type kalfsvlees.
De stierkalveren die niet voor de fokkerij ofde rundvleesproduktie worden gebruikt, worden ingezet voor de kalfsvleesproduktie. De kwaliteit van dit uitgangsmateriaal is vaak matig. Een aantal van de onderzoekingen ter verbetering van de genetische aanleg van kalveren voor vleesproduktie, genoemd in
deparagraaf over vleesvee,zal ookbijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal voor de kalfsvleesproduktie.
Een eerste vereiste voor een onbelemmerde afzet van agrarische produkten en
dus ook van kalfsvlees is de afwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor de
volksgezondheid. De kalfsvleessector heeft geen ongeschonden reputatie op
het terrein van hormoongebruik voor mesterijdoeleinden. In verband met de
keuring en controle van vlees worden analysemethoden ontwikkeld voor diergeneesmiddelen, veevoederadditieven, anabole stoffen, milieucontaminanten,
zware metalen en hun metabolieten. Ook wordt onderzoek verricht naar de
ontstaanswijze en schadelijkheid van deze ongewenste stoffen en naar de verspreiding ervan in het lichaam van het dier.

91-LEI

Tenslotte wordt onderzoek verricht naar nieuwe markten en de Nederlandse
concurrentiepositie.

77-COVP

70-, 71-IVO

Gezondheid en Welzijn
In de vleeskalverhouderij vormt de gezondheid van de dieren een duidelijk
knelpunt. Vooral in de startfase is de infectiedruk hoog, vanwege de geringe
uniformiteit van het uitgangsmateriaal, dat afkomstig isvan verschillende be-
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drijven met een uiteenlopend gezondheidsstatus. Het gebruik van diergeneesmiddelen en het uitvalspercentage liggen hoog.
Een op preventie van dierziekten gerichte aanpak is nodig om tot een verbetering van de gezondheidstoestand van de kalveren te komen. Verder dient
de immuunstatus van de kalveren bij aankomst op het mestbedrijf sterk te
worden verbeterd. De beschikbaarheid van een identificatie- en registratiesysteem op basis van implanteerbare chips en een snelle test voor kalveren
voor de bepaling van de mate van de weerstand voor een bepaalde ziekte,
maakt een effectieve controle van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal
mogelijk. Dit systeem zal verder worden ontwikkeld en getoetst.
Het traditionele systeem van huisvesting van vleeskalveren in individuele
boxen is nadelig voor het welzijn van de dieren, voornamelijk vanwege de beperking van de bewegingsvrijheid en de sociale contacten. Een onlangs afgerond onderzoek laat zien dat de huidige boxmaten, vooral voor de zwaardere
dieren, onvoldoende ruimte bieden voor het innemen van natuurlijke lighoudingen.

72-IVO

De huisvesting van vleeskalveren in kleinere groepen met emmervoedering
biedt goede perspectieven voor toepassing in de praktijk.
De verstrekking van kleine hoeveelheden ijzerarme strobrok komt het welzijn
van de dieren ten goede zonder grote nadelige gevolgen voor de vleeskleur. Het
lopende onderzoek spitst zich toe opde automatisering van de voedering en de
optimalisatie van het stalklimaat. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar
de haalbaarheid van de huisvesting van vleeskalveren in grotere groepen met
een drinkautomaat en automatische dieridentificatie.
Milieu

79-IMAG
140-IVVO
150-IMAG
151-IB

De kalfsvleesproduktie is niet grondgebonden, zodat het grootste deel van de
kalvergier buiten het bedrijf moet worden afgezet. Het lage drogestofgehalte
van demest bemoeilijkt deafzet. Deverwerking van de mest via kalvergierzuiveringsinstallaties en/of mestverwerkingsfabrieken is kostbaar en zet de
rentabiliteit van debedrijfstak onder druk. Deverstrekking van ruwvoer leidt
tot een hoger drogestofgehalte van de mest, waardoor de afzetmogelijkheden
worden vergroot en de kosten van voorzuivering worden verlaagd. Het onderzoek naar de verbetering van mestverwerkingsprocessen kan bijdragen aan
een verdere daling van de milieukosten voor deze sector.
Het aandeel van de kalfsvleessector in de totale ammoniakemissie is beperkt,
mede vanwege de goede benutting van de stikstof in het voer. Als gevolg van
een verandering in voersamenstelling kan een toename van de ammoniakemissie optreden, waardoor emissiebeperkende maatregelen nodig kunnen
zijn bij het verzamelen, opslaan en aanwenden van de mest.
Structuur
De vleeskalverhouderij zal de komende jaren aanzienlijke veranderingen
ondergaan onder invloed van ontwikkelingen op het terrein van welzijn, gezondheid, milieu en produktkwaliteit. Dit zal leiden tot een inkrimping en herstructurering van deze sector.
De gevolgen van verschillende beleidsscenario's op de bedrijfs- en sectorontwikkeling kunnen via economisch modelonderzoek worden aangegeven.
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Ook zal deontwikkeling van derentabiliteit, produktiviteit en financiële positie van de bedrijven in deze sector worden gevolgd.

3.3.4. Varkenshouderij
De Nederlandse varkenshouderij is een economisch belangrijke bedrijfstak,
die sterk op de export is gericht. De rentabiliteit schommelt sterk onder invloed van fluctuerende voer- en opbrengstprijzen. In de vermeerderingssector
heeft de laatste jaren een proces van specialisatie en schaalvergroting plaatsgevonden. Het aantal bedrijven met fokzeugen is sterk teruggelopen. Het aantal bedrijven met mestvarkens isin deafgelopenjaren licht gedaald. De meeste
mestvarkensbedrijven betrekken hun biggen van verschillende vermeerderingsbedrijven. Slechts een gering aantal bedrijven met zowel fokzeugen als
mestvarkens kan voorzien in de eigen behoefte aan biggen voor de vleesproduktie.
Markt en Kwaliteit
De relatief gunstige positie van de Nederlandse varkenshouderij staat onder
druk van ontwikkelingen op het terrein van het milieu en de gezondheid en
het welzijn van de dieren. Voor de handhaving en versterking van deze concurrentiepositie zijn de verbetering van de efficiëntie van de produktie en de kwaliteit van het produkt van cruciaal belang. In het onderzoek ten behoeve van
de varkenssector vormen kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering derhalve
belangrijke aandachtspunten.
In verband met de efficiënte benutting van voedermiddelen is een goede af-
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77-COVP

stemming van het rantsoen opde behoefte van de varkens noodzakelijk. Hierbij wordt ook gestreefd naar een vervanging van dierproeven door in vitroonderzoek. Deverbetering van de verteerbaarheid van stikstof en aminozuren
in het voer bij varkens is een belangrijk aandachtspunt, mede in relatie tot de
milieuproblematiek. Dit betreft o.a. modelonderzoek naar de interactie tussen
essentiële aminozuren en relatie tot hun beschikbaarheid in de bloedstroom.
Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan de interactie tussen koolhydraten en vetten bij varkens en hun invloed op de nettoenergiewaarde van het
voer.Het gebruik van bij-en afvalprodukten eventueel na behandeling met celwandafbrekende enzymen is mogelijk perspectiefvol, evenals de verstrekking
van natte bijprodukten aan varkens. Een efficiënte benutting van veevoedergrondstoffen draagt bij aan de vermindering van de milieubelasting.
De moderne fok- en selectiemethoden, die hebben geleid tot een goede kwaliteit van het uitgangsmateriaal, kunnen verder worden verbeterd met behulp
van nieuwe biotechnologische ontwikkelingen met name ophet gebied van de
moleculaire biologie. De verdere ontwikkeling en toepassing van deze methoden in fokprogramma's is een van de kernactiviteiten in het fokkerij-onderzoek. Het gaat hierbij vooral om de regulatie op fysiologisch en moleculair
genetisch niveau van de eiwit- en vetsynthese tijdens de groei en het interval
spenen bronst in relatie tot het aantal ovulaties c.q. werpgrootte. Verder worden objectieve bepalingsmethoden ontwikkeld voor karkassamenstelling en
classificatie en voor fysisch-chemische produkteigenschappen, zoals waterbindendvermogen. Voordecontrolevan devruchtbaarheid vanzeugen iseen veldtest in ontwikkeling, terwijl ook wordt gewerkt aan biosensoren voor de continue meting van oestrus- en drachtigheidskenmerken. Actieve immunisatie
biedt, naast passieve immunisatie met monoclonale antistoffen, interessante
mogelijkheden omberegeur te onderdrukken ofde eiwit/vetverhouding te verbeteren.
Een aanzienlijke inspanning inhet onderzoek isgericht opdebewaking en verbetering van de kwaliteit en afzet van vlees en vlees produkten en de vergroting van de efficiëntie en maatschappelijke acceptatie van de vleesproduktie.
Dit veelomvattende onderzoek is onder andere gericht op verschillende aspec61
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ten van produktveiligheid, zoalshet analytisch en toxicologisch onderzoek van
dierbehandelingsmiddelen, veevoederadditieven, anabole stoffen, milieucontaminanten, zware metalen en de metabolieten van deze stoffen. Bovendien
wordt gekeken naar de verspreiding van deze middelen en stoffen in het lichaam van het dier.
In verband met produktveiligheid wordt ook onderzoek verricht naar de herkomst, preventie en bestrijding van pathogène micro-organismen (o.a. Salmonella) en de ontwikkeling van de benodigde analysemethoden voor de vleescontrole.
Daarnaast worden objectieve bepalingsmethoden ontwikkeld voor fysischchemische produkteigenschappen zoals vlees-vetverhouding, pH, waterbindend vermogen, kleur, geur, smaak en malsheid. De meting van deze kenmerken in de slachtlijn maakt uitbetaling naar kwaliteit mogelijk en kan de introductie van merkvlees ondersteunen. De relatie tussen fysisch-chemische produkteigenschappen, sensorisch waargenomen verschillen en consumentenwaarderingen wordt onderzocht met behulp van consumenten- en analytische
panels. De vleeskwaliteit wordt bepaald door een groot aantal factoren, zoals
genetische aanleg, voederrantsoen, klimaat, huisvesting en verzorging, omstandigheden tijdens transport, de bedwelmingsmethode en de procesgang in
de slachterij. De invloed van deze verschillende factoren op de vleeskwaliteit
wordt onderzocht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden
voor automatisering in de slachtlijn en aan de logistieke aspecten van aanvoer
en distributie, met gebruikmaking van de mogelijkheden van automatische
identificatie en registratie.
Naast de inventarisatie van consumentenwensen en de vertaling in produkteigenschappen is ook het onderzoek naar markt- en consumentenwensen van
belang voor een goede afzet. In dit verband worden o.a. concurrentieposities en
prijsvorming in verschillende bedrijfstakken geanalyseerd en worden markten, marktsegmenten en produktcombinaties verkend. Voor de varkensvleessector wordt een concurrentieanalyse uitgevoerd via onderzoek naar kansen
enbedreigingen inde marktomgeving en sterke en zwakke kanten in de sector.
Ook worden managementinformatiesystemen opgezet ter ondersteuning van
het marketingbeleid in sector en bedrijf.
De verworvenheden van de informatica en de micro-electronica kunnen bijdragen aan een betere planning en besturing van produktieprocessen. Sensorisch verzamelde gegevens worden gebruikt voor management informatiesystemen en waar mogelijk gekoppeld aan de sturing van de produktie, zodat
handmatige arbeid wordt vervangen en het management van de varkenshouder wordt ondersteund.
Op het gebied van de procesbesturing vooral bij de voer- en drinkwatersystemen worden de mogelijkheden voor automatisering onderzocht. In de zeugenhouderij wordt o.a. aandacht besteed aan de ontwikkeling van sensoren en implantaten, de automatische bronstdetectie en het opzetten van een voedingsmodel. Daarnaast wordt een oriënterend onderzoek verricht naar de mogelijkheden van automatisering in de mestvarkenssector.
Informatiesystemen kunnen de varkenshouder ondersteunen bij keuzeprocessen, bijvoorbeeld ten aanzien van de bedrijfsuitrusting, de werkplanning, het
moment van afleveren van mestvarkens en het optimaliseren van de benutting
van de stallen. Gestreefd wordt naar een integratie van plannings- en evaluatiesystemen. De economische waarde van informatie en informatiesystemen
zal nader worden aangegeven.
De arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij zijn niet optimaal; door de
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hoge stofniveau's in destallen en lichamelijke piekbelastingen kunnen ziekteproblemen optreden. Onderzoek vindt plaats naar verbetering van de arbeidsomstandigheden in relatie tot lichamelijke piekbelastingen
Gezondheid en Welzijn
De gezondheidsrisico's in de varkenshouderij zijn groot, mede vanwege de lokale
concentraties vanbedrijven en het geringeaantal vasterelaties tussen toeleveranciers
en afnemers van biggen. Het belang van preventieve gezondheidszorg zal toenemen,
mede vanwege de noodzaak tot vermindering van het diergeneesmiddelengebruik.
De belangrijkste ziekten in de varkenshouderij liggen op het vlak van darmaandoeningen, luchtweginfecties en neurotische aandoeningen.
Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van meer gevoelige, meer specifieke
en/of snellere diagnostische methoden voor dezeziekten, dieoverdraagbaar en goed
toepasbaar zijn in de tweede lijns gezondheidszorg. Deze methoden zijn o.a. gebaseerd op immunologische en moleculair biologische detectiemethoden zoals ELISA's en PCR. Tevensworden de mogelijkheden onderzocht voor massa-diagnostiek
met behulp van micro-electronica en verregaande automatisering.
Om aangrijpingspunten te vinden voor de ziektebestrijding wordt onderzoek verricht naar deoorzaken enhet verloopvanziekten. Veelpathogène micro-organismen
en allergenen (allergie-opwekkende stoffen) uit het milieu bereiken het dier via de
slijmvliezen. Om dezereden wordt onderzoek verricht naar dewijze waarop afweerreacties aan de slijmvliezen worden opgewekt. Naast dit meer fundamentele onderzoek worden ook deinteracties vanhet immuunsysteem met specifieke ziekteverwekkendestoffen onderzocht. Bijvarkensbetreft dit vooral colibacilloseendeziektevan
Aujeszky. Voor een gerichte preventie is naast kennis van de ontstaanswijze (etiologie) en het verloop (Pathogenese) van de ziekte ook inzicht nodig in de epidemiologie. Dit betreft dewijze waarop deziekteverwekker (het agens)zichbinnen en tussen
bedrijven verspreidt en handhaaft. Het epidemiologisch onderzoek is voorlopig geconcentreerd op de ziekte van Aujeszky. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt vangegevens uit eengrootschalige praktijkproef voor het bestrijden van deze
ziekte via serologisch herkenbare vaccins en het opsporen van met veldvirus geïnfecteerde dieren. Tevensvindt op kleine schaal epidemiologisch onderzoek plaats naar
algemene en reproduktiestoornissen ten gevolgevan o.a. Parvo-infecties bij varkens.
Daarnaast wordt aandacht besteed aandekringloop vanveroorzakersvan voedselinfecties in het dier en zijn omgeving. Bij al deze onderzoekingen wordt gebruik ge-
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maakt van verbeterde diagnostische technieken. Ingevalvan deziektevan Aujeszky,
pleuropneumoniae en atrofische rhinitis wordt tevens diepgaand moleculair biologisch onderzoek verricht naar nieuwe mogelijkheden voor vaccinontwikkeling. Ook
voor andere dierziekten wordt getracht derde generatie veilige synthetische vaccins
te ontwikkelen. De ontwikkeling van gerecombineerde, serologisch herkenbare levende vaccins op basisvan virussen kan eenbelangrijke bijdrage leveren aan een effectieve preventieenbestrijding van infectieziekten. Met behulp vandit soort vaccins
kan de infectiegraad teruggedrongen worden, waardoor de uitroeiing van de ziekte
economisch haalbaar wordt. Uiteindelijk kan in EG-verband voor sommige ziekten
tot een non-vaccinatiebeleid gekomen worden. In verband met de mogelijke risico's
bij introductievandezetransgenemicro-organismen inhetmilieu wordt deveiligheid
en het biologisch gedrag van een gerecombineerd Aujeszky-virus bestudeerd, mede
in relatie tot de mogelijkheden van recombinatie met het veldvirus.

64-CDI

Het welzijn van mestvarkens en fokzeugen staat reeds enige tijd ter discussie.
Debelangrijkste knelpunten zijn de individuele huisvesting en het aanbinden
van zeugen en de toepassing van volledige roostervloeren. Reeds enige jaren
wordt onderzoek verricht naar de perspectieven van groepshuisvesting van
zeugen in verschillende leeftijds- en reproduktiefasen. Het sociale gedrag en
de mobiliteit van de zeugen krijgen in dit onderzoek veel aandacht, naast de
bewaking van de reproduktie, gezondheid en voeding en debeheersing van het
stalklimaat. Het onderzoek naar verschillende vormen van halfroostervloeren
voor mestvarkens is afgesloten. In het fundamentele onderzoek wordt aandacht besteed aan derelatie tussen stress, gedrag en gezondheid van varkens.
De mogelijkheden voor de toepassing van SPF-systemen (Specified Pathogen
Free-systemen) in de varkenshouderij worden beproefd in een varkensarm gebied. Dit onderzoek kan bijdragen aan de microbiologische kwaliteit van het
eindprodukt en de efficiëntie van de produktie. Verder zal een haalbaarheidsonderzoek worden verricht naar de mogelijkheden van genetische ziekteresistentie bij varkens.

64-CDI
72-IVO
106-IMAG

In verband met de tracering van de herkomst van besmette dieren is een sluitend identificatie- en registratiesysteem essentieel. Verschillende herkenningssystemen opbasis van implanteerbare chipsworden momenteel getoetst.
Milieu
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De varkenshouderij iseen nagenoeg grandioze bedrijfstak, zodat de geproduceerde
mest grotendeels buiten het eigenbedrijf moet worden afgezet. Dit betekent een aanzienlijke kostenpost. In het onderzoek worden verschillende mogelijkheden nagegaan om deze problematiek te verlichten.
In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de vermindering van de mineraleninput via de veevoeding. Het gaat hierbij vooral om het verbeteren van
de verteerbaarheid van aminozuren en fosfor in veevoeders en het vaststellen
van de aminozuurbehoefte van biggen, mestvarkens en fokzeugen in verschillende groei- en reproduktiestadia.
In dit verband worden o.a.demogelijkheden nagegaan omdehoeveelheid eiwit
in het voerte verlagen, eventueel onder toevoeging van synthetische aminozuren, alsmede de perspectieven voor verhoging van de verteerbaarheid van de
fosfor door toepassing van het enzym fytase. Tevens wordt aandacht besteed
aan de vermindering van de uitscheiding van kalium en enkele spoorelementen, o.a. koper en zink, en de beperking van de vrijwillige wateropname door
varkens. Naast de reductie van de totale mesthoeveelheid via veevoedings64
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maatregelen isook dekwaliteit van de mest van belang met het oogopde afzet
naar akkerbouwgebieden. Het gaat hierbij om de homogeniteit van de mest,
de beschikbaarheid van nutriënten, de waarde van de organische stof en de afwezigheid van schadelijke kiemen.
Op middellange en lange termijn zal de varkensmest grotendeels verwerkt
moeten worden. Het onderzoek naar de mogelijkheden van centrale mestverwerking is enkelejaren geleden gestart. In proeffabrieken worden deelprocessen zoalsmestscheiding, vergisting, indamping en indroging aan elkaar gekoppeld tot een procesroute. In het verlengde hiervan ligt het onderzoek naar de
voorbewerking van mest op de boerderij en de organisatie van het transport
van mest naar de (proeffabriek.
In verband met de afzet van mestprodukten wordt onderzoek verricht naar de
bemestingswaarde van het produkt met het oog op binnen- en buitenlandse
teelten, marktonderzoek naar concrete afzetmogelijkheden en wensen van potentiële afnemers en technologisch onderzoek naar devormgeving van het produkt.
De ammoniakemissie uit de varkenshouderij vormt een substantieel deel van
de ammoniakemissie uit de totale veehouderij. Bijna de helft van deze emissie
vindt plaats uit de stal en de mestopslag. Onlangs is een geïntegreerd onderzoek gestart naar de effecten van verschillende maatregelen opde ammoniakemissie in varkensstallen. Ditbetreft o.a. verbetering van de doorlaatbaarheid
van de roosters, aanpassingen van de hokinrichting om het emitterend oppervlak te verkleinen, afname van de stal- en mestapparatuur, vermindering van
de luchtsnelheid boven de mest, snelle verwijdering van mest in combinatie
met spoelen, behandeling van de spoelvloeistof en toevoeging van stoffen die
ammoniak in de mest kunnen binden. Naast deze maatregelen die de ammoniakemissie uit stal en opslag dienen tegen te gaan wordt ook aandacht
besteed aan emissie-arme aanwending en verwerking van mest.
Het milieubeleid van de overheid en het management van de veehouder wordt
ondersteund door onderzoek naar de omvang van milieubelastende factoren,
naar mogelijk milieumaatregelen en hun economische effecten en naar de
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mogelijkheden voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke
hulpmiddelen.
Structuur
Dehuidige concentratie van devarkenshouderij inbepaalde gebieden kan worden beïnvloed door verschillende ontwikkelingen op het gebied van milieu en
diergezondheid.
Vanwege de noodzakelijke bedrijfsaanpassingen zal waarschijnlijk een versnelde afvloeiing plaatsvinden, terwijl voor een aantal bedrijven de scharrelvarkensmarkt uitkomst kan bieden. De overblijvende bedrijven kunnen wellicht door technische vernieuwing en schaalvergroting hun bedrijfsresultaat
verbeteren.

86-, 87-,88-, 89-, 90- e n
93-LEI

Ter ondersteuning van het nationaal en EEG-beleid, gericht op een optimale
ontwikkeling van de sector onder genoemde randvoorwaarden, wordt onderzoek verricht naar de gevolgen van verschillende beleidsalternatieven voor de
structuur van bedrijven en sector, mede in relatie tot de verwachte technische
veranderingen. Het gaat hierbij o.a. om beleidsonderbouwend en -evaluerend
onderzoek naar structuur bepalende factoren en de positie van de agrarische
beroepsbevolking, modelonderzoek naar de effecten van veranderingen in
techniek en omgeving voor bedrijven en sector en de bepaling van de huidige
economische positie van bedrijven opbasis van analyses van gegevens uit boekhouddocumentaties.

3.3.5. P l u i m v e e h o u d e r i j
DeNederlandse pluimveehouderij iseen sterk internationaal gerichte tak van
veehouderij. Het grootste deel van het uitgangsmateriaal en de produkten
wordt geëxporteerd.
De Nederlandse toeleverende industrie is internationaal gezien toonaangevend. Circa 90%van dewereldhandel in slachterij-apparatuur isin Nederlandsehanden. Nederland heeft binnen zijn grenzen twee internationaal opereren66

de fokbedrijven die een aanzienlijk deel van de wereldmarkt bedienen.
De Nederlandse expertise ophet terrein van pluimveevoeding staat hoog aangeschreven. Deze sterke concurrentiepositie is mede te danken aan het hoge
kennisniveau in de Nederlandse pluimveesector. Het pluimveeonderzoek
draagt inbelangrijke mate bij aan dehandhaving en verdere ontwikkeling van
deze positie. Het pluimveeonderzoek isom deze reden ook sterk internationaal
gericht, waarbij het accent ligt op de EEG. Gezien het aanzien dat het Nederlandse onderzoek internationaal geniet en gezien het belang dat de Nederlandse pluimveehouderijsector in brede zin heeft, wordt ernaar gestreefd deze
leidende rol binnen de EEG verder te ontwikkelen.
Het onderzoek dat plaatsvindt aan de kleine sectoren, zoals de pelsdierenhouderij en de konijnenhouderij is in de grotere onderzoekprogramma's ondergebracht en niet apart beschreven.
Markt en kwaliteit
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De Nederlandse pluimveesector exporteert 70% van haar produkten. De consumptie van pluimveevlees in Nederland neemt nog steeds toe.De importerende landen en de moderne kritische consument stellen eisen aan de kwaliteit,
deveiligheid en de gezondheid van produkten. Dit betekent dat produktkwaliteit een belangrijke factor is bij de afzet van produkten en de handhaving en
verbetering van de concurrentiekracht van de sector.
De kwaliteit van pluimveevlees is niet onbesproken. Er doen zich problemen
voor met betrekking tot de variatie in de kleur van vlees, de malsheid, het optreden van spierbloedingen en het vóórkomen van schadelijke kiemen. Deze
knelpunten krijgen aandacht in het onderzoek.
Het succes van pluimveevlees is vooral te danken aan het imago 'vetarm'. In
bredere zinzal worden nagegaan welke eigenschappen van pluimveevlees door
deconsument wel en welke niet worden gewaardeerd. Dit onderzoek wordt met
behulp van sensorische panels uitgevoerd. Ook de kleinere sectoren (kalkoenen, parelhoenders, fazanten en kwartels) kunnen van dezeresultaten profiteren.
Om degewenste vleeskwaliteit tekunnen produceren ismeer kennis nodig van
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de relaties tussen enerzijds primaire produktiefactoren (o.a. veevoeding, dierveredeling, huisvesting, transport) en processen tijdens de verwerking en
anderzijds de kwaliteit van het vlees (o.a. kleur, smaak, malsheid). Op dit gebied wordt vrij omvangrijk onderzoek verricht.
Een belangrijk kwaliteitsaspect is de vlees-vetverhouding in het pluimveekarkas. De regulatie van de eiwit en vetaanzet in het karkas, mede in relatie
tot de genetische aanleg van de dieren is een belangrijk onderzoekterrein.
De legsector kent momenteel louter een prijsconcurrentie bij een vrijwel vast
kwaliteitsniveau. Onderzoek moet uitwijzen of via een segmentering van de
markt een kwaliteitsdifferentiatie mogelijk is. Daarbij kan gedacht worden
aan nieuwe aanbiedingsvormen, verpakking en, produktiemethoden en
samenstellingen.
Met het oog op de afzet van produkten dient de herkenbaarheid van kwaliteitsprodukten te worden verbeterd. Via labeling of een systeem van certificering moeten aan de consument garanties geboden worden omtrent de herkomst, kwaliteit en veiligheid van het produkt. Een aanzet in deze is gegeven
door het onderzoek in het kader van het project 'Integrale Ketenbeheersing'
(1KB) - slachtkuikens, dat het komende jaar zal worden voortgezet. Voor de
objectieve bepaling van kwaliteitskenmerken zullen meetmethoden worden
ontwikkeld die in de slacht- ofverwerkingslijn gebruikt kunnen worden zowel
in de slachtsector als in de eiverwerkende industrie. Deze methoden maken
bijsturing van het produktieproces en selectie opbasis van kwaliteit mogelijk.
Dit betreft meetmethoden voor kleur, vorm, bevleesdheid en zuurgraad van
vlees. Vanwege het belang van standaardisering van meetmethoden, wordt
voortvarend gewerkt aan internationaal toegankelijke beschrijvingen van methoden. Verbetering van bestaande processen en innovaties op procestechnologisch gebied in de verwerkende industrie blijven de aandacht vragen om verspilling van grondstoffen en hulpstoffen te voorkomen, valorisatie van minder
waardevolle produkten mogelijk te maken en de belasting van het milieu te
minimaliseren.
Het terugdringen van microbiële besmetting (Salmonella, Campylobacter,
Listeria) in eieren en pluimveevlees is van groot belang voor de afzet en volksgezondheid. Het onderzoek naar de herkomst, bestrijding en preventie van
deze kiemen en de ontwikkeling van snelle microbiologische detectiemethoden zullen worden gecontinueerd.
Voortswordt onderzoek verricht naar deverspreiding van residuen en metabolieten van diergeneesmiddelen in het lichaam van het dier.
De verdere verbetering van de methode van Kolonisatie- Resistentie en desinfectie van slachtapparatuur in een gesloten circuit zalkruis-en herbesmetting
kunnen tegengaan.
Inhet pluimveefokkerij-onderzoek doenzich nieuwe,perspectiefvolle mogelijkheden voor door de toepassing van moleculair biologische technieken, die toegang verschaffen tot de genetische informatie op DNA-niveau. Deze technieken worden vooral gebruikt voor een versnelde selectie op ziekteresistentie
(o.a.Marek). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de detectie van endogene
virale genen, om selectie tegen deze ongewenste eigenschap mogelijk te maken. Informatie over gensequenties bij de kip wordt vastgelegd in een genoombank.
Met het oogopde mogelijkheden van K.I. bij pluimvee wordt gewerkt aan verbeterde conserveringsmethoden voor hanensperma.
De concurrentiepositie van de pluimveehouder wordt in belangrijke mate be68
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paald door de voerkosten die 60-70%van detotale produktie kosten uitmaken.
Een verdere verbetering van devoederbenuttingdraagt bij aan een beheersing
van de produktiekosten en een vermindering van de mineralenuitscheiding
naar het milieu. De relevante onderzoekingen worden genoemd in de paragraaf over milieu-onderzoek bij pluimvee.
Ook de adequate toepassing van micro-electronica en informatica-hulpmiddelen in depluimveehouderij kan bijdragen aan een efficiënt gebruik van arbeid
en grond- en hulpstoffen. Gegevens over diergewichten, voederverbruik en klimaat kunnen de veehouder ondersteunen bij het dagelijks management. De
benodigde hard- en software wordt ontwikkeld. Ook wordt gewerkt aan planningssystemen voor deberekening van de optimale aanhoudingsduur van leghennen. Tenslotte worden systemen voor bedrijfsanalyse in de pluimveehouderij opgezet.
Naast de kwaliteit van het produkt en de efficiëntie van de produktiemethode
is ook de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werkenden in de
pluimveehouderij en in de verwerkende industrie een belangrijk aandachtspunt. In dit verband wordt onderzoek verricht naar de ergonomische en
arbeidshygiënische arbeidsomstandigheden in het etage- en batterijsysteem.
De Nederlandse pelsdierenhouderij is grotendeels afhankelijk van de export.
Voor verbetering van de exportpositie is het oplossen van knelpunten op het
terrein van de pelskwaliteit van groot belang. In langlopend onderzoek is het
verband tussen voersamenstelling en pelskwaliteit vast te stellen. Daarnaast
wordt nagegaan wat de invloed is van de genetische aanleg op diverse pelskarakteristieken.
In de konijnenhouderij staat het verlagen van het uitvalpercentage en de ziektepreventie centraal. Dit houdt in dat het onderzoek aan de ene kant gericht
is opde gezondheid en het welzijn van de dieren, maar aan de andere kant ook
een sterke economische benadering (bedrijfsontwikkeling) kent.
Gezondheid en Welzijn
Een adequate preventievegezondheidszorg kan hetdiergeneesmiddelengebruik ende
daaraan gekoppelde residuproblematiek verminderen en produktieverlies voor69

65-,66-,68-en 69-CDI

komen. Het onderzoek opdit gebiedisgericht opdebestudering vande verspreiding
en het ziekteverloop van virusinfecties bij pluimvee en de ontwikkeling van diagnostische methoden en vaccins met moderne biotechnologische methoden. Daarnaast vindt meer fundamenteel onderzoek plaats naar de afweerreacties of virusinfecties en naar deredenen voor het achterblijven van dergelijke reacties. Deze onderzoekingen omvatten urgente ziekteproblemen in de pluimveehouderij zoals aviare
lymfoïde leukose, ziekte van Marek, infectieuze anaemie en infectieuze bronchitis.
Verderworden 'enhancing'(versterkings-) effecten nagegaan vanchickenanaemiavirusopanderevirusziekten, zoals deziektevanMarek, Reovirusinfecties, endeziekte
vanGumboro. Ook zalonderzoek worden verricht naar bacteriologische aandoeningen, zoals voedselinfecties, veroorzaakt door consumptie van pluimveeprodukten.
Voorts zullen de perspectieven van Specific Pathogen Free (SPF) systemen in de
pluimveehouderij worden nagegaan.
Reeds geruime tijd staat het welzijn van de dieren in de moderne intensieve
houderijsystemen ter discussie. De ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbare (welzijn, dier, milieu, kwaliteit produkt) en bedrijfseconomisch verantwoorde wijzevan pluimveehouderij krijgt uitgebreid aandacht inhet onderzoek. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tusssen basisonderzoek, probleemgericht onderzoek van houderijaspecten en onderzoek naar alternatieve
huisvestingssystemen.

72-IVO

77-COVP

De basis voor het welzijnsonderzoek wordt gevormd door het onderzoek naar
de aard en functie van fysiologische en gedragsmatige aanpassingsmechanismen en de samenhang tussen beide. Dit onderzoek is noodzakelijk voor een
goede beoordeling van de relevantie van verschillende huisvestingsaspecten
voor gezondheid en welzijn van pluimvee. Het levert informatie opgrond waarvan storingen in gedrag en aantasting van gezondheid voorkomen kunnen
worden. Tevens vormt dit onderzoek de basis voor mogelijke selectie van foklijnen ten behoeve van specifieke huisvestingsvormen en de beoordeling van
de aanpassingsmogelijkheden. Tenslotte levert deze lijn van onderzoek criteria voor de toetsing van huisvestingssystemen.
Daarnaast vindt meer probleemgericht onderzoek plaats naar de invloed van
verschillende houderij-aspecten opde gezondheid en het welzijn van pluimvee.
Belasting en beschadigingen tijdens het transport van de stal naar de slachterij bepalen mede het welzijn van pluimvee en de kwaliteit van het geslachte
produkt. De effecten van botbreuk en beschadigingen op de kwaliteit van het
produkt worden in dit verband nagegaan.
De verdovingsproblematiek heeft opEEG niveau indringend aandacht. Debeschikbare verdovingstechnieken schaden de kwaliteit van het eindprodukt.
Van de verbetering van de beschikbare verdovingstechnieken is verder onderzoek nodig.Het onderzoek naar deachtergronden van ascitesbij slachtkuikens
(ernstige circulatie stoornis als gevolg van een te snelle groei) wordt voortgezet. Tevens zal het effect van omgevingsvariabelen op kenmerken die samenhangen met ascitesworden bestudeerd. Deeffecten van huisvesting en voeding
op skeletafwijkingen zal eveneens worden nagegaan.
In het onderzoek naar de ontwikkeling en toetsing van alternatieve huisvestingssystemen staat de volierehuisvesting centraal. Gestreefd wordt naar
een systeem dat economisch doelmatig is,voldoet aan milieu- en welzijnseisen
en acceptabel is uit een oogpunt van werkomstandigheden en gezondheid van
de pluimveehouder.
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Hierbij worden ook de mogelijkheden voor procesautomatisering en managementondersteuning in het volieresysteem nagegaan.
Dit onderzoek dient vóór 1994 uitsluitsel te geven over de haalbaarheid van
dit nieuwe huisvestingssysteem.
Het onderzoek wordt gelijktijdig volgens drie lijnen uitgevoerd. Met behulp
van kleinschalig onderzoek en kortlopende proeven worden deeloplossingen
getoetst. Daarnaast vindt een vergelijking op semipraktijkschaal plaats tussen het etage- en het batterijsysteem, en worden op praktijkbedrijven enkele
volieresystemen in bedrijfsverband getoetst.
Ook voor de slachtkuikensector worden enkele nieuwe huisvestingssystemen
beproefd. Naast de reductie van de ammoniak-emissie wordt aandacht besteed
aan het welzijn van de kuikens en de kwaliteit van het produkt.
In de pelsdierenhouderij wordt aandacht geschonken aan de optimale bezettingsgraad in relatie tot de kooiafmeting en welzijnsproblemen.
Staartbijten en stereotype gedragkomen veelvuldig voor.Opvallend isde grote
individuele variatie. Onderzoek zal moeten uitwijzen ofdeze variatie gecorreleerd is met variatie in genetische aanleg en met produktieresultaten. Ook
variaties in omgevingsfactoren zoals voer, kooimaat, bezettingsgraad en kooiverrijking kunnen van grote invloed zijn. Het opstellen van criteria bij verschillende huisvestings- en verzorgingsomstandigheden ten behoeve van het
welzijn van konijnen krijgt eveneens aandacht. In eerste instantie zullen factoren die van invloed zijn ophet maternale gedrag van de voedsters en de relatie
van dit gedrag met het optreden van sterfte en ziekte van de jongen worden
onderzocht.
Milieu
Ook de pluimveehouderij, met name de legsector, draagt via de mestproduktie
bij aan de mineralenbelasting van het milieu.
Een beperking van de omvang van de mineralenproduktie via mest kan worden bereikt door een verbetering van de benutting voor veevoer. Het gaat hierbij om een nauwkeuriger afstemming van het aanbod van nutriënten, vooral
stikstof en fosfor, op de behoefte van de dieren. De behoefte van de dieren aan
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diverse aminozuren en fosfor in verschillende levensfasen en de gehalten en
verteerbaarheid van deze stoffen in veevoedergrondstoffen worden nader
onderzocht. Bij slachtkuikens speelt de calcium-fosfor-verhouding hierbij een
rol. De verwijdering en inactivatie van anti-nutritionele factoren (stoffen die
een negatieve invloed hebben opdevoedingswaarde van het voer)in veevoedergrondstoffen kan de verteerbaarheid van eiwitten verhogen, terwijl de toepassingvan microbieelfytase defosforverteerbaarheid kan verbeteren. Het onderzoek op deze terreinen zal worden voortgezet. De toepassing van synthetische
aminozuren in de pluimveevoeding maakt het mogelijk om de aminozuursamenstelling van het voer nauwkeuriger af te stemmen op de behoefte van het
dier, zodat het totale stikstof-gehalte kan worden verlaagd. Na lysine en methionine zullen binnenkort ook threonine en tryptofaan beschikbaar komen.
Voor de benutting van eiwitten in slachtkuikenvoeders is de beschikbaarheid
van sythetisch arginine van groot belang. De afstemming van de voersamenstelling op de behoefte van de dieren, mede in relatie tot de voerstrategie (o.a.
fasevoedering) is een belangrijk terrein van onderzoek.
Met het oog op vermindering van mestproduktie, ammoniakemissie en verlaging van de voerprijs, dient te worden onderzocht in hoeverre eiwit en koolhydraten in het rantsoen van pelsdieren vervangbaar zijn door vet. Ook over
de mogelijkheden van beperkt voeren gedurende een deel van het opfokseizoen
is onvoldoende bekend.
De bijdrage van de pluimveehouderij aan de ammoniakemissie is ongeveer
12% van de totale ammoniakemissie uit de veehouderij. Emissie-reductie is
mogelijk via maatregelen op het terrein van de veevoeding (zie hierboven), de
huisvesting en mestopslag en de aanwending en de verwerking van mest.
Bij de huisvesting en opslag gaat het om de toepassing van maatregelen om
de omzetting van urinezuur in ammoniak te remmen, de vervluchtiging van
de aanwezige ammoniak te verminderen en de emissie van het strooisel/mestmengsel te beperken.
Door een snelle droging van de mest en een frequente verwijdering uit de stal,
gevolgddoor nadroging kan een aanzienlijke vermindering van deemissie worden bereikt. Deze maatregelen worden deels reeds in de praktijk toegepast.
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Deammoniakemissie van huisvestingssystemen met (gedeeltelijk) strooisel,zoalsbij scharrel-en volieresystemen lijkt aanzienlijk hoger dan dievan batterijsystemen. Deze problematiek krijgt nadrukkelijk aandacht in het onderzoek,
waarbij de effecten van behandeling en verwijdering van het strooisel zullen
worden nagegaan. Voor de behandeling van de mest op de mestbanden in het
etagesysteem endeafvoer enopslagvandezemest wordt aangesloten bij bestaande onderzoeklijnen. Ook wordt aandacht besteed aan de ammoniakemissie uit
slachtkuikenstallen, waarvan de bodem geheel met strooisel is bedekt.

150-IMAG

De omzetting van urinezuur door micro-organismen wordt beïnvloed door de
temperatuur, dezuurgraad en de wateractiviteit in het substraat. Deze processen worden beschreven in een simulatiemodel, dat is opgezet op basis van de
resultaten van ammoniakmetingen onder verschillende omstandigheden. Dit
model wordt nog verder ingevuld en getoetst. De effecten van remstoffen, probiotica en verschillende soorten microflora op de omzettingsprocessen worden
nader onderzocht. Het gaat hierbij vooral om het remmen van de urinase activiteit en het bevorderen van de aerobe denitrificatie door micro-organismen.

129-LEI

De gevolgen van de emissie-en milieuproblematiek opde ontwikkeling van de
leg- en slachtsector zijn ingrijpend. De effecten van sector-ontwikkelingen,
technische mogelijkheden en beleidsmaatregelen op de mineralen- en ammoniakemissie worden nagegaan via modelonderzoek.
Structuur

86-, 87-, 88-, 89-, 90- en
93-LEI

Evenals devarkenshouderij isdepluimveehouderij geconcentreerd in de oostelijke en zuidelijke randgebieden. De noodzakelijke aanpassingen op bedrijfsniveau omwille van welzijns-, gezondheids- en milieu-aspecten zullen leiden tot
een versnelde bedrijfsbeëindiging, vooral van de kleinere bedrijven. Tevens zal
een toenemende diversificatie van produktierichtingen optreden, zowel in de
leg- als in de slachtsector. Het gebruik van contracten tussen de toeleverende
endeverwerkende industrie endeprimaire produktiesector zalverder toenemen,
vanwege de noodzakelijke afstemming van de produktie opde vraag. De gevolgen van deze veranderingen voor de structuur van de leghennen- en slachtkuikensector en -bedrijven worden nagegaan aan de hand van technisch-economische modellen. Dit onderzoek isvan belang om de gewenste ontwikkelingen
met technisch onderzoek en beleidsmaatregelen te kunnen ondersteunen.

3.4. Visserij en aquacultuur
Markt en kwaliteit

81-RIVO
19-RIN

De primaire doelstelling van het visserijbeleid is het ontwikkelen en in stand
houden van een renderend visserijbedrijf, waarbij stabiliteit en continuïteit
essentiële elementen vormen. In de praktijk kan dit doel alleen verwezenlijkt
worden door het reguleren van de vangst en de bescherming van de betrokken
vispopulaties tegen overexploitatie. In het kader hiervan wordt onderzoek verricht naar de omvang van vispopulaties en de wijze waarop deze omvang beïnvloed wordt door voedselconcurrentie, predatie enz.
Dit onderzoek heeft zowel betrekking op zout- als op zoetwatervissen.
Hoewel de vangstregulatie dus essentieel is voor het visserijbedrijf, vloeien er
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128-LEI
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ook vangstbeperkingen uit voort, die een grote druk leggen opde rentabiliteit
van de sector.
Om dit opte vangen, worden in het onderzoek vissersvaartuigen en vistechnieken ontwikkeld, waarmee de toegestane vangsthoeveelheden zooptimaal mogelijk opgevist kunnen worden.
Hoofddoelstelling hierbij is het introduceren van technische verbeteringen,
waardoor per tijdseenheid de exploitatiekosten verminderen en/of de vangstopbrengsten toenemen. Parallel hieraan neemt het onderzoek naar verbetering
van werkomstandigheden in belang toe. Bij beide typen onderzoek wordt een
innoverende rol verwacht van toepassingen vanuit de elektronica en informatica.
Naast het optimaliseren van de visserij wordt gewerkt aan verbetering van de
visteelt (aquacultuur).
Zo wordt onderzoek verricht naar de vergroting van het oogstrendement van
uitgezaaide mosselen en oesters en naar factoren in de palingmesterij, die de
groei van glasaal/pootaal beïnvloeden. Bovendien wordt gezocht naar nieuwe
mogelijkheden voor de aquacultuur, bijvoorbeeld de teelt van zoutwatervis in
recirculatiesystemen (tarbot). Door de toenemende belangstelling van de consument voor voedselkwaliteit en milieu, lijken er goede marktkansen te zijn
voor vis, schaal- en schelpdieren die geproduceerd zijn in gesloten produktiesystemen.
Met betrekking tot de kwaliteit wordt onder meer onderzoek verricht naar de
voedingswaarde en voedselveiligheid van vis en visprodukten.
Milieu

83-RIVO

Bijhet milieugerichte visserijonderzoek gaat het omdebepalingvan de invloed
van in het water voorkomende verontreinigende stoffen openerzijds de leefbaarheid van vissen, schaal- en schelpdieren en anderzijds op de kwaliteit van visserijprodukten met het oog op bescherming van de consument.

Na een vergelijkende proefvisserij heeft het nieuwe onderzoekingsvaartuig TRIDENS in april
1990 de taken van de 22 jaar oude Tridens overgenomen
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Sensorische beoordeling van vis

Merken van zeeforel ten behoeve van onderzoek naar de intrek bij de Haringvlietsluizen

Zo wordt bijvoorbeeld, mede in het kader van het Rijn Aktie Plan, aandacht
besteed aan het herstel van populaties van milieukritische vissoorten als zeeforel, zalm, flint, elft en houting door onderzoek te doen naar de aanwezigheid
en invloed van contaminanten in het Rijnwater. Bovendien wordt veel onderzoekverricht naar demogelijkheden omte komen toteengoedealgemene milieukwaliteit, met inbegrip van het waterig milieu (zieparagraaf 3.1:Landelijk gebied).
Structuur

87-, 88-, 90-, W 0 3 - ,
W04-LEI

Door de veranderingen die zich in de sector voordoen, als gevolgvan de vangstquota, iser een toenemende behoefte aan een getalsmatige ondersteuning van
mogelijke alternatieven.
Zoworden bijvoorbeeld simulatiemodellen ontwikkeld voor dekottervisserij om
degevolgen te kwantificeren van interne en externe ontwikkelingen in het beleid, de techniek en de markt.

3.5. Openluchtrecreatie

10-LEI
11-SC
16-IBG

Opbasis van verschenen en te verwachten nota's,zoals Rijksmeerjarenprogramma Openluchtrecreatie &Toerisme,Beleidsnota Openluchtrecreatie en de Derde
Nota Toeristisch Beleid, wordt in het onderzoek gewerkt aan een bijdrage aan
het totstandbrengen van een samenhangend en kwalitatief hoogstaand
toeristisch-recreatief produkt.
Daarom richt het onderzoek ophet gebied van de openluchtrecreatie zich voor
een belangrijk deel op processen die bepalend zijn voor vraag en aanbod in de
collectieve en de marktsector.
Het onderzoek richt zicho.a.oprecreatief medegebruik, bijvoorbeld opde mogelijkheden van recreatie opagrarische bedrijven. Regionaal-economische aspec75
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7b-, 8-SC
16-, 17-IBG
23-SC
116-IBG

ten van recreatief-toeristische ontwikkelingen krijgen toenemende aandacht.
Verder wordt gekeken naar de sociaal-psychologische aspecten van openluchtrecreatie. Daarbij worden gegevensverzameld over debeleving en wensen van
recreanten ten aanzien van bossen en natuurterreinen. Dezegegevens kunnen
worden gebruikt om de voorzieningen in de betreffende gebieden aan te passen.
Naast het onderzoek naar synchronisatie van vraag en aanbod wordt ook gewerkt aan methode-ontwikkeling ophet gebied van planning, inrichting enbeheer van recreatievoorzieningen.
Daarbij wordt onder andere gekeken naar debedrijfsvoering van hetbeheer van
openluchtrecreatieterreinen, met bijzondere aandacht voor stedelijk groen en
bossen.

3.6. Natuur

Veranderingen in de
waterhuishouding beïnvloeden de chemische
en biologische processen op standplaatsen
van vegetaties

In Nederland zijn natuurbehoud, -ontwikkeling en -beheer vooral aan de orde
in gebieden die natuur alshoofdfunctie hebben. In de overige gebieden hangen
de instandhouding en kwaliteit van de natuur sterk af van de mogelijkheden
die het op andere functies gerichte beheer toelaat. In dat opzicht is de landbouw lange tijd één van de meest natuurvriendelijke functies geweest. Tegenwoordig echter laten de meeste vormen van landbouw steeds minder ruimte
voor natuurbehoud en -ontwikkeling. In vele gevallen vormt de landbouw zelfs
een bedreiging voor de natuur, bijvoorbeeld door het toegenomen gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en door ingrepen in de waterhuis-
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houding. Maar ook schaalvergroting van de landbouw geeft problemen. Geleidelijk of tijdens herverkavelingen ineens verdwijnen er namelijk steeds meer
landschapselementen die vroeger dienden als schuilplaatsen of als verbindingsroute tussen de verspreid liggende natuurgebieden.
Ecologische

hoofdstructuur

In het 'Natuurbeleidsplan' wordt een omvangrijk pakket maatregelen gepresenteerd om de achteruitgang van de natuur in Nederland een halt toe te roepen. Centraal staat daarbij het concept van de 'Ecologische hoofdstructuur':
een groot aantal met elkaar in verbinding staande natuurgebieden, door heel
Nederland heen, dat de ruggegraat moet vormen van de Nederlandse natuur.

Boven: De huisspitsmuis als vertegenwoordiger
van natuurwaarden, staat bloot aan verontreinigende stoffen.
Rechtsboven: Natuurontwikkeling in wetlands.
Uiterwaarden 'Blauwe Kamer' bij de Grebbeberg
Rechtsonder: Natuurbeheer en -ontwikkeling in
kustwateren

Twee aspecten zijn daarbij van groot belang: de grootte van deze natuurgebieden en hun onderlinge verbindingen. De grootte van een natuurgebied bepaalt
hoe groot de kans is dat bepaalde soorten dieren of planten uitsterven in dat
gebied. Als een gebied kleiner wordt, neemt die kans snel toe. Bovendien zijn
kleine natuurgebieden veel gevoeliger voor nadelige invloeden uit het omringende landschap. De onderlinge verbindingen tussen natuurgebieden bepalen
ofen zoja, hoe snel planten en dieren van het ene natuurgebied naar het andere kunnen trekken en op die manier plaatselijk uitgestorven populaties weer
kunnen opstarten.
Om de 'Ecologische hoofdstructuur' te kunnen realiseren enookoplangere termijn in stand te kunnen houden, is nog zeer veel onderzoek nodig.
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Op drie verschillende percelen van de Veenkampen (droog, intermediair en nat) bleek dat er weliswaar geen grote verschillen in totale bovengrondse biomassaproduktie waren, maar wel grote verschillen in de dynamiek van de bovengrondse biomassa gedurende het seizoen

22-, 24-RIN

19-RIN
115-SC
119-, 120-RIN
123-CABO

In de eerste plaats zal het onderzoek moeten aangeven welke eisen moeten
worden gesteld aan de grootte van de kerngebieden en aan de aard en vormgeving van de verbindingszones.
Dat wordt uiteraard bepaald door de eisen die organismen aan hun leefomgeving stellen. Zodra duidelijk wordt hoe deecologische hoofdstructuur er in concreto uit zal moeten zien, zal de vormgeving aan de orde komen. Vanzelfsprekend zullen de bestaande natuurgebieden grotendeels in de ecologische hoofdstructuur worden opgenomen, doch daarnaast zullen ook nieuwe natuurgebieden en vooral verbindingszones moeten worden ontwikkeld. Het onderzoek zal
moeten aangeven waar deze nieuwe gebieden moeten worden gesitueerd en
hoe de ontwikkeling moet worden aangepakt.
Het onderzoek richt zich daarbij vooral op wetlands in laagveengebieden (inclusief het veenweidegebied), uiterwaarden en beekdallandschappen en op de
duinen.
Natuurgerichte

l-IB
19-, 121-RIN
123-CABO

normstelling

Bij de realisering van de ecologische hoofdstructuur is natuurgerichte normstelling van doorslaggevend belang. Ook voor de handhaving van bestaande
natuurgebieden is natuurgerichte normstelling essentieel. Hoe sterker de natuur onder druk komt te staan, deste belangrijker ishet omaan te geven welke
eisen levensgemeenschappen en afzonderlijke soorten planten en dieren aan
hun omgeving stellen om voort te kunnen blijven bestaan. Zonder duidelijke
uitspraken van de kant van het natuurbehoud en -beheer is het niet te verwachten dat verstorende activiteiten zomaar ophouden. Aan die activiteiten
zijn namelijk vaak grote sociale en economische belangen verbonden, die alleen op basis van gegronde redenen en bewuste keuzen zullen worden ingeruild voor natuurwaarden. Dat betreft dan overigens wel specifieke natuurwaarden, want wanneer de activiteiten de algemene milieukwaliteit aantasten, gelden in het algemeen andere afwegingsprocedures (zie ook 3.1.: Landelijk gebied).
In het onderzoek naar natuurgerichte normstelling worden drie invalshoeken
gehanteerd. De eerste invalshoek gaat uit van stoffen en stofstromen en onderzoekt het effect van nutriënten, chemicaliën, zware metalen en dergelijke op
soorten en ecosystemen.
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Zowordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de no-effect-niveaus van zink en
cadmium in lichte zandgrond en naar de invloed van eutrofiëring op de soortensamenstelling in water. Een tweede invalshoek gaat uit van het organisme
en onderzoekt welke eisen bepaalde planten- en dierensoorten aan hun omgeving stellen.
Zowordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar deecologie van diverse weide- en
watervogels en wordt onderzocht welke rol kleine landschapselementen spelen
in de overleving en verspreiding van soorten. De derde en laatste invalshoek
gaat uit van het systeem en onderzoekt aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om een bepaald vegetatietype of ecosysteem te ontwikkelen of in
stand te houden.
Het onderzoek richt zich daarbij onder andere op heidesystemen, wetlands,
veenweidegebieden, vennen, kustwateren, de wadden en bossen.
Natuurontwikkeling

1-IB
3-SC
15-, 17-IBG
19-, 21-, 22-RIN
23-SC
24-RIN
116-IBG
119-, 120-RIN
123-CABO

en beheer

Met behulp van derandvoorwaarden die in het onderzoek naar natuurgerichte
normstelling worden geformuleerd, kunnen beheersmodellen worden ontwikkeld voor natuurontwikkeling en natuurbehoud. Een onderdeel daarvan
vormt het onderzoek naar de effecten van bepaalde beheersmaatregelen op het
beoogde doel.Zowordt bijvoorbeeld onderzocht wat de relatie is tussen bepaaldebeheersvormen en deontwikkeling van onder andere graslandecosystemen,
heidegebieden, bossen en zoetwaterecosystemen. Meer specifiek is het onderzoek naar maatregelen, die kunnen worden genomen om van landbouwgronden (weer)schraalgraslanden te maken en de ontwikkeling van groeimodellen
van waterplanten als hulpmiddel bij het beheer van watergangen.

3.7. Bosbouw
ll-SC
15- 16-IBG
88-LEI
119-RIN
W06-CRZ

In het Meerjarenplan Bosbouw is een beleid neergelegd, dat optimaal tegemoet wil komen aan het multifunctionele karakter van het bos. Daarvoor is
veel kennis nodig van het biologisch/technisch beheer van bossen en van de
planning van bedrijfsvoering van bosbeherende bedrijven. Om diereden wordt
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Open-top chambers
t.b.v. luchtverontreinigingsonderzoek

4 SC
14-IBG
23-SC
136-IPO
15-IBG
119-RIN

15-IBG

16-IBG

11-, 23-SC
22-RIN
14-IBG
4-SC
136-IPO

onderzoek verricht naar enerzijds beheersaspecten en anderzijds ecologische
aspecten van het bos en de bosbodem.
Met betrekking tot het bosbeheer wordt onder andere gezocht naar methoden
van aanleg, onderhoud en verjonging van bossen.
Eén van de mogelijkheden die in verband met verjonging nader wordt onderzocht is bosbegrazing
Tevens worden biologische methoden ontwikkeld voor het voorkómen van plagen en ziekten en wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden van bekalken en bemesten om de effecten van verzuring te compenseren.
Ander onderzoek richt zich opdebedrijfsvoering van het beheer, waarbij onder
meer wordt bekeken welke organisatie en structuur van de terreinbeherende
bedrijven de diverse functies van het bos optimaal tot hun recht laat komen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit onderzoek, waarin het bos
centraal staat.
Met betrekking tot deecologievan bossen wordt vooral onderzoek gedaan naar
de groei, vitaliteit en successie. De invloed van het bos op de groeiplaats en de
invloed van de omgeving op het bos staan daarbij centraal.
Voor dit onderzoek wordt tevens gebruik gemaakt van gegevens uit het onderzoek naar bodemverontreiniging en verzuring.

ipt-uB

Ontwikkeling van
korstmossen. Inventarisatie geschiedt onder
meer door fotografische
opnamen op vaste lokaties
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Bosbegrazing. Paddestoelen fouragerend
rund in de Imbos

3.8. S t e d e l i j k G r o e n
Het beheer van het openbaar groen in gemeenten krijgt steeds meer aandacht
van de bevolking en de bestuurders. In de afgelopen jaren lag de zorg van de
beheerder vooral in de beheersing van de kosten, thans is er een kentering
zichtbaar naar de beheersing van de kwaliteit van het groen en de openbare
ruimte. Natuur in destad wordt een belangrijk doel. Ook het terugdringen van
het gebruik van chemische middelen bij het beheersen van onkruid en plagen
staat erg in deaandacht. Dezorgvoorhet voortbestaan en dekwaliteit van parken en stadsbomen is groot. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater wil
men verbeteren door de stoffenbalans langs biologische weg te reguleren. Oevervegetaties zijn in trek, ook als alternatief voor de kostbare beschoeiingen.
In opgaande beplantingen wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een
kruidlaag. In de planvorming is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed
aan de zogenaamde groenstructuurplannen. Nu dit beter en meer toegepast
gaat worden, ontstaat meer behoefte aan methodieken voor de beheersplanning,waarin zowel dekwaliteitsdoelen als dekostenraming van beheersactiviteiten over een periode van 15à 20jaar uitgezet worden. Naar verwachtingzul-

Stadspark als stedelijk
groen
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len in dekomendejaren debestuurlijke aspecten van het openbaar groen meer
aandacht vragen, in verband met de publiekrechtelijke zorg voor het groen in
gemeenten en derelatie met het buitengebied. Naar aanleiding van de vragen
dienaar aanleiding van dezeontwikkelingen loskomen iseenprogramma voor
onderzoek ten behoeve van het stedelijk groen uitgewerkt. De technischbiologische aspecten over het beheer van bomen en beplantingen in de urbane
omgeving komen aan de orde in programma 17 (IBG). Alle planningsvraagstukken, waarin de synthese van gebruik, kwaliteit en kosten van aanlegen onderhoud zijn ondergebracht inprogramma 116(IBG).Hierin komt ook
de kwaliteit- en kostenbeheersing van het beheer van openluchtrecreatievoorzieningen aan de orde.
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4. Internationale samenwerking
Het belang van internationale samenwerking in het landbouwkundig onderzoek neemt toe.Niet in de laatste plaats door het grote budget dat de komende
jaren voor Europees landbouwkundig onderzoek door deEGbeschikbaar wordt
gesteld. Om een orde van grootte aan te geven:als Nederland terug zou krijgen
wat het aan contributie aan de EG afstaat, dan gaat het om een bedrag dat
equivalent is aan ongeveer 10 %van de totale capaciteit aan landbouwkundig
onderzoek in Nederland.
Voor een dergelijke omvangrijke deelname aan de EG-programma's is het echter wel nodig dat de nationale prioriteiten binnen deze EG-programma's passen; de EG financieert immers op50/50 basis (dat wil zeggen dat de uitvoerder
50% van de kosten voor zijn rekening neemt). Meestal komen de prioriteiten
van de EG redelijk overeen met de nationale prioriteiten.
Zo worden binnen het binnenkort te starten derde Kaderprogramma bijvoorbeeld een aantal specifieke programma's genoemd (landbouw-industrie, biotechnologie, milieu) die ook nationaal van groot belang zijn.
Gezien de te verwachten omvang van de EG-geldstroom zal dit de facto om een
programma-gewijze onderzoekprogrammering over de gehele linie vragen.
Aangezien de EG transnationale samenwerking zeer hoog in het vaandel
heeft, zalhet noodzakelijk zijn voordeonderzoekorganisaties omzich duidelijk
in de Europese onderzoekwereld te profileren. Sterke partners moeten gezocht
worden opdie gebieden waar men zelfzwak isen in ruil daarvoor dienen er zelf
sterkten ontwikkeld en onderhouden te worden, zodat men ook zelf een aantrekkelijke partner is.
Ookbuiten deEGomvindt er internationale samenwerking plaats in het landbouwkundig onderzoek. Dit kan variëren van contacten die individuele onderzoekers met collega's in het buitenland hebben opgebouwd tot samenwerking

Links: Veredelingsonderzoek naar resistentie
tegen voetziekte in erwt:
bruine necrose als
gevolg van infectie met
de schimmel Fusarium
solani f.sp pisi. Samenwerkingsproject tussen
CPO en Scottish Agricultural College (UK) en
University of Strathclyde
Rechts: Waterbeheer in de
Nijldelta in Egypte: de
landbouw in Egyptye is
voor 98% afhankelijk
van irrigatiewater
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Waterbeheer in de Nijldelta in Egypte: de externe wateraanvoer
komt uit het stroomgebied via verdeelwerken
van de Nijl

in het kader van bilaterale overeenkomsten met andere landen. Vaak kunnen
dezecontacten weer worden benut om gezamenlijk projectvoorstellen bij de EG
in te dienen.
Omdat internationale samenwerking gestalte krijgt middels projecten, die
onderdeel uitmaken van onderzoekprogramma's, kan hier niet op hoofdlijnen
worden geschetst waar de aandacht zich opricht. In deel 2van het Onderzoekplan 1991echter, isbij deprojecten zoveel mogelijk aangegeven ofen zoja met
welke buitenlandse partners samenwerking plaatsvindt. In dat deel is dan ook
terug te vinden wat de Dienst Landbouwkundig Onderzoek in 1991 aan internationale samenwerking doet.
Het onderzoek in het kader van ontwikkelingssamenwerking (ook een vorm
van internationale samenwerking) isin het algemeen eveneens in projectvorm
ingebed in lopende DLO-programma's; in een klein aantal gevallen echter is
dit onderzoek in een apart programma georganiseerd. Genoemd kunnen worden:
- Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water (108-SC)
- Ontwikkelingssamenwerking bosbouw (109-IBG)
- Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden
(110-CABO)
- Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische samenwerking (112-LEI)
- Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen (113-IMAG)
- Ontwikkelingssamenwerking planteziekten (138-IPO)
- Ontwikkelingssamenwerking pluimvee (142-COVP)
- Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting (146-IB)
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5. Andere activiteiten binnen DLO
In dit hoofdstuk zijn de activiteiten opgenomen die in het verlengde liggen van
het instituutsonderzoek, zoals activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking (paragraaf 5.1). Daarnaast komt een aantal DLO-activiteiten
aan de orde, die niet tot het onderzoek worden gerekend, maar adviserend of
dienstverlenend van aard zijn (al dan niet voortkomend uit wettelijke verplichtingen).

5.1. Ontwikkelingssamenwerking
Bij ontwikkelingssamenwerking ligt het accent op het leveren van bijdragen
aan oplossingen ter vermindering van het wereldvoedseltekort. Andere zaken
die spelen zijn milieubeheer (volksgezondheid, energievoorziening), natuurbeheer en bosbouw. Deze vorm van samenwerking vormt een expliciete opdracht voor de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en krijgt naast de
uitvoering van onderzoekprojecten gestalte in activiteiten als het geven van
cursussen, advisering en deelname aan buitenlandse missies.
De landbouwbouwkundige onderzoekinstellingen in ons land kunnen belangrijke bijdragen leveren aan oplossingen ter vermindering van het wereldvoedseltekort. De activiteiten van DLO ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen het beleid van de opbouw en versterking van nationale
onderzoekcapaciteit in de derde wereld en het uitvoeren van relevant onderzoek zowel hier als daar. Hiertoe wordt samenwerking tussen onderzoekinstituten in Nederland en in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk bevorderd. Behalve nationale instituten kan institutionele samenwerking ook internationale onderzoekinstellingen omvatten.
Een aantal van de activiteiten waar het in dezeparagraaf om gaat zijn opgenomen als projecten binnen DLO-programma's die specifiek betrekking hebben

Grazende koeien in de
Sahel
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Uit modelberekeningen bleek dat ontkoppeling van waterinfiltratie en stikstofplaatsing de efficiëntie van stikstofopname sterk kan verhogen in de humide tropen. Deze proef
met gelijke stikstofgift inderug (links)ofvolvelds(rechts)bevestigt deze voorspelling

In de humide tropen kan een 'vangnet' van boomwortels onder oppervlakkig wortelende mais bijdragen aan verbetering van de stikstofbenutting. In een project op ZuidSumatra bleek de lokale boomsoort Peltophorum het best
voor dit doel geschikt

op ontwikkelingssamenwerking. Genoemd kunnen worden: 108 (SC), 109
(IBG), 110 (CABO), 112 (LEI), 113(IMAG), 138 (IPO), 142 (COVP) en 146 (IB).
Hiermee komt de totale inspanning op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (incl. onderzoeksprojecten) op circa 5 % van de totale capaciteit.

5.2. Dienstverlenende taken
Naast het uitvoeren van onderzoek, worden binnen een aantal DLO-instituten
taken uitgevoerd die,al dan niet voorkomend uit wettelijke verplichtingen, adviserend of dienstverlenend van aard zijn.
Adviserende of dienstverlenende taken kenmerken zich door het toegepaste
karakter. Ishet onderzoek gericht ophet verkrijgen van nieuwe kennis,bij adviserende /dienstverlenende taken wordt alleen bestaande kennis toegepast. Om
dezetaken ook in detoekomst ophet huidige ofophoger niveau te kunnen blijven uitvoeren, is aan deze taken een stuk onderzoek gekoppeld waarin nieuwe
kennis wordt gegenereerd. Dit stuk onderzoek is niet bij de ondersteunende
taken zelf ondergebracht, maar opgenomen in de onderzoekprogramma's.
Dienstverlenende taken die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn direct ondersteunend aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Bij andere dienstverlenende taken hoeft dat echter niet zote zijn. Hier kan
een onderscheid worden gemaakt in dienstverlenende taken die dienstverlenend zijn aan het departement, die dienstverlenend zijn aan het landbouwkundig onderzoek en taken die dienstverlenend zijn aan het bedrijfsleven. Deze indeling wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt, waarbij de dienstverlenende
taken kort genoemd zullen worden. Een nadere uitwerking en beschrijving
van deze taken heeft plaatsgevonden in deel 2 van het onderzoekplan.
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Met behulp van de lichtkiem is in het registratie- Enige Produkten van de AGRIMACH-Databank
onderzoek onderscheidbaarheid van aardappelrassen aan te tonen

5.2.1. Dienstverlenende taken ondersteunend aan het departement
Tot de dienstverlenende taken diebinnen DLO uitgevoerd worden en waarmee
het departement ondersteund wordt moeten gerekend worden:

WOl-TFDL
W021-TFDL

A. Activiteiten op het vlak van automatisering en informatietechnologie
Deze activiteiten hebben betrekking op advisering over hard- en software,
technisch beheer van systeemprogrammatuur, testen, beoordelen en implementeren van nieuwe versies systeemprogrammatuur, maar ook op advisering met betrekking tot informatiesystemen, kantoorautomatisering,
kennissystemen en beeldverwerking

W03-, W04-LEI

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

W05-CRZ
W06-CRZ

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

WO10-RIKILT
W013-, W014-, W015-,
W016-, W017-CDI

D. Preventie en bestrijding van veewet- en virale exotische ziekten, produktie
van vaccins en diagnostica t.bv. de dierhouderij, kwaliteitscontrole van
diergeneesmiddelen, werkzaamheden ophet vlak van diagnostiek en referentie en werkzaamheden op het vlak van toxicologie en milieu zijn een
groep activiteiten op het vlak van dierziektenbestrijding die binnen DLO
worden uitgevoerd.

WOl-, W021-TFDL
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Ten behoeve van het onderzoek van CABO en LUW is door de TFDL het 'Rhizolab' ontworpen
en gebouwd

W09-PUD0C

E. Dienstverlening 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 is een volgende taak
Bij deze taak moet ondermeer worden gedacht aan (online) literatuuronderzoek in gegevensbestanden en het invoeren van gegevens van in Nederland verschenen landbouwkundige literatuur in het zogenaamde AGRISbestand van de FAO.

WO10-RIKILT
W016-CDI

F. Het beoordelen van dossiers van diergeneesmiddelen ten behoeve van de
Commissie Registratie Diergeneesmiddelen, het behandelen van ontheffingsaanvragen in het kader van Verbodsbepalingen Meststoffen, het verlenen van bijzondere ontheffingen in het kader van de Beschikking Bijzondere Ontheffingen Meststoffen en de dossierbeoordeling van meststoffen.

WOll-RIKILT

G. Het organiseren van interlaboratoriumonderzoeken in het kader van het
Rijkstoezicht op melk- en zuivelcontroleinstellingen en de referentietaak
van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

W012-, W018-RIKILT

H. Het inopdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onderzoek verrichten in aangeboden monsters en het ondersteunen van
een aantal beleidsdirecties, het EG Bureau Communautair de Reference
en enkele privaatrechtelijke controle-instellingen.

W02-TFDL

I. Het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de onderzoek-outillage van
het landbouwkundig onderzoek ten behoeve van het departement.

W08-IMAG

J. Tenslotte de EEG-keuring van landbouw- of bosbouwtrekkers, voortvloeiende uit een besluit uit 1977.
De keuring gericht op veiligheidscabines, geluid op oorhoogte en omgevingsgeluiden.

5.2.2. Dienstverlenende taken ondersteunend aan het landbouwkundig onderzoek
Taken met een dienstverlenend karakter die uitgevoerd worden ten behoeve
van het landbouwkundig onderzoek (de DLO-instituten en de proefstations)
hebben betrekking op:

W021-TFDL

A. Advisering op het terrein van de technische infrastructuur, informatiesystemen (analysemethoden, analysehulpmiddelen), kantoorautomatisering, kennissystemen en beeldverwerking (2D- en 3D-beeldverwerking).

W09-PUD0C

B. Dienstverlening ten behoeve van de wetenschappelijke informatievoorziening, literatuuronderzoek en documentatie en het adviseren over en het
verzorgen van landbouwkundige wetenschappelijke publikaties en het uitgeven van publikaties.

W07-IPO

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

W019-TFDL

D. Dienstverlening ten aanzien van elektronenmicroscopisch onderzoek; het
verrichten van kwantitatief chemische analyses van inter- en intracellulaire comparimenten in situ en ultra-structurele analyse van biomembranen
en genetisch materiaal.

Linksboven: Beeld gemaakt met de scanning electronenmicroscoop van een mengsel van enkele
kristallen
Linksonder: Röntgenverdelingsoverzicht van Ca(geel) en P(blauwgroen) waardoor de kristallen
gekarkateriseerd kunnen worden
Rechts: Onderzoek met de confocale scanning laser microscoop, waarmee optische secties in een
object kunnen worden afgebeeld
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Halsbrekende toeren van een TFDL'er in één
van dedrie 30meter hoge antennemasten die in
hetonderzoeksgebied zijn opgesteld. In detopde
antenne van het peilsysteem

Dankzij het automatisch peilsysteem voor grote
herbivoren dat door de TFDL voor het RIN is
ontwikkeld, kan de onderzoeker de bewegingen
van de dieren vanuit het Laboratorium volgen

WO20-TFDL

E. Het beschikbaar stellen vanfaciliteiten en expertise ten aanzien van meetmethodiek, apparatuur of intepretratie van resultaten voor specifieke
stukken onderzoek.

W022-GLW

F. Dienstverlening op het terrein van de toepassing van wiskundige en statistische methoden.

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

W07-IPO

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

W08-IMAG

B. Het keuren en testen van bedrijfsuitrustingsonderdelen.

W018-RIKILT

C. Het uitvoeren van onderzoek op het vlak van voedingsmiddelen voor de
consumentenorganisaties, onderzoek en advisering over voedseldoorstraling en andere activiteiten die ook op dit terrein liggen.
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6. DLO-instituten en activiteiten
In dit hoofdstuk wordt van de DLO-instituten, zoals die na de realisatie van de
in het ontwikkelingsplan 'Landbouwkundig Onderzoek in Perspectief
1987-1990 aangekondigde heropstelling bestaan, een korte schets gegeven van
doelstelling, taken en activiteiten. Activiteiten zijn verwoord door aan te geven
in welke onderzoekprogramma's en programma's met een wettelijk / onder
steunend karakter instituten deelnemen. Daarbij is achter elk programma
aangegeven welke instituten aan eenprogramma deelnemen en welk instituut
een programma trekt (dit instituut is vet gedrukt).
DLO-Agrotechnologisch Onderzoekinstituut (ATO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

Haagsteeg 6, Postbus 17, 6700 AA Wageningen
08370 - 75000
Dr. ir. A.H. Eenink

Doelstelling
Het ontwikkelen van methoden en het vermeerderen van kennis omtrent de
(agro-)technologische schakels in deafzetketens 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 én expertise ontwikkelen en toepasbaar maken ophet gebied van de be-en
verwerking, transport, bewaring, opslag,presentatie en afzet van deprimaire plantaardige produkten.
- Onderzoek verrichten opdegebiedenbe-enverwerkingstechnologie, bewaar- enconserveringstechnologie en agrologistiek; en, opdeze gebieden afgestemde, marktverkenning en marktonderzoek (doen) verrichten.
Onderzoekprogramma's:
54. Voedingsveiligheid, voedingswaarde, microbiële besmetting, kwaliteit en verteerbaarheid van verse en verwerkte plantaardige produkten (ATO)
56. Agrificatie endeverwerkingvanvezels,koolhydraten,eiwitten,vetzurenensecundaire metabolieten (ATO)
57. Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis
van plantaardige grondstoffen (ATO)
58. Bewaarmethoden en -systemen, verpakking, houdbaarheid en kwaliteit van
voedsel en siergewassen en afgeleide produkten (ATO)
59. Objectivering van dekwaliteit van plantaardige grondstoffen in relatie totbewaringenverwerkingopbasisvansensorischonderzoek,gekoppeldaan instrumentele meting en de ontwikkeling van kwaliteit-specifieke (bio-)sensoren
(ATO)

60. Agrologistiek, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde beeldverwerking
en procesoptimalisatie (ATO)
61. Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen m.b.v.
biochemische en microbiologische technieken (ATO))
62. Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedselgewassen m.b.v. fysische technieken (ATO)
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D L O - C e n t r u m v o o r A g r o b i o l o g i s c h O n d e r z o e k (CABO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

B o r n s e s t e e g 4 7 , P o s t b u s 14, 6 7 0 0 A A W a g e n i n g e n
08370 - 75700
Dr. ir. J.H.J. S p i e r t z

Doelstelling
H e t b e v o r d e r e n v a n de l a n d b o u w p r o d u k t i e , de k w a l i t e i t v a n h e t landelijk gebied e n h e t m i l i e u e n de k w a l i t e i t v a n h e t p l a n t a a r d i g e p r o d u k t door m i d d e l
v a n h e t v e r m e e r d e r e n e n t o e p a s b a a r m a k e n v a n k e n n i s e n inzicht i n h e t funct i o n e r e n v a n p l a n t e n , g e w a s s e n , v e g e t a t i e s e n agro-ecosystemen.
Taken
- Plantenfysiologisch, biochemisch en gewaskundig onderzoek gericht op het verkrijgen van kennis omtrent het verloop van processen in plant en 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 ophet gebied van biochemische, fysiologische, gewaskundige en vegetatiekundige methoden en technieken.
Onderzoekprogramma's:
1. Bodembiologie (IB, CABO, RIN, IPO, SC)
12. Remote sensing (SC, CABO, IBG, IPO, RIN)
30. Gewasfysiologie en produktkwaliteit: onderzoek naar biotische en abiotische
beperkingen voor opbrengstverhoging en produktkwaliteit (CABO)
32. Plantenfysiologie en produktkwaliteit: Regulatie van morfogenese, orgaangroei en veroudering bij planten (CABO)
37. Onkruidecologie en -beheersing: Onkruidoecologisch en herbicidenonderzoek
ten behoeve van geïntegreerde onkruidbeheersing (CABO)
46. Grasland en voedergewassen: Onderzoek naar verbetering van stikstofbenutting en kwaliteit van grassen en voedergewassen (CABO)
48. Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw: ontwikkeling van produktiesystemen met een stringente beperking van emissies van nutriënten en biociden
(CABO)
50. Simulatie en systeemanalyse: Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige produktie (CABO)
110. Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden (CABO)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (BIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
123. Natuurontwikkeling en vegetatiebeheer: Onderzoek naar de nutriënten- en
koolstofhuishouding in relatie tot een op natuurontwikkeling gericht beheer
van vegetaties (CABO)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (voederkwaliteit van gras) (CABO, CPO, CRZ, IVVO)
151. Mestbenutting (IB, CABO, IMAG)
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D L O - C e n t r a a l D i e r g e n e e s k u n d i g I n s t i t u u t (CDI-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

E d e l h e r t w e g 15, P o s b u s 6 5 , 8200 A B L e l y s t a d
03200 - 73911
Prof. dr. C.J.G. W e n s i n g

Doelstelling
H e t b e v o r d e r e n e n b e w a k e n v a n de g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n l a n d b o u w h u i s d i e r e n t e n behoeve v a n e e n r e n d a b e l e , m a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d e veehouderij e n d e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e b e w a k i n g v a n de v o l k s g e z o n d h e i d .
Taken
- Onderzoek naar:
* oorzaak, preventie, herkenning, wering en bestrijding van dierziekten;
* ontwikkeling van diagnostische technieken, diagnostica, sera en vaccins;
* milieuproblemen (milieutechnologie).
- Onderzoek ten behoeve van exportcertificering en import;
- Diagnostiek enbeleidbijbestrijding en wering van zogenoemde veewetziekten enzoönosen;
- Produktie van diagnostica en vaccins voor landbouwhuisdieren en vissen;
- Diagnostische ondersteuning van de tweede-lijnsgezondheidszorg;
- Diergeneesmiddelenregistratie en dossierbeoordeling: onderzoek en partijkeuringen;
- Ondersteuning van het overheidsbeleid door uitvoering van bovenstaande taken.
Onderzoekprogramma's
63.
64.
65.
66.

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij (CDI)
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij (CDI)
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij (CDI)
Immologisch onderzoek in relatie tot vaccinatie systemen bij landbouwhuisdieren (CDD
68. Veterinaire epidemiologie (CDI)
69. Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga (CDI)
137. Veiligheidsonderzoek m.b.t. genetisch gemanipuleerde micro-organismen in
het milieu (CDI)
Programma's met een ondersteunend karakter
WO13. Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten (CDI)
W014. Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij (CDI)
W015. Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt (CDI)
W016. Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik (CDI)
W017. Toxicologie en milieu (CDI)
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DLO- C e n t r u m v o o r O n d e r z o e k e n Voorlichting v o o r de P l u i m v e e h o u derij (COVP-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

S p e l d e r h o l t 9, 7 3 6 1 DA B e e k b e r g e n
05766-6111
Prof. Dr. ir. W. de W i t

Doelstelling
H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k g e r i c h t op e e n d o e l m a t i g e e n m a a t s c h a p p e l i j k
v e r a n t w o o r d e p r o d u k t i e e n p r o d u k t v e r w e r k i n g in de bedrijfssectoren p l u i m vee, k o n i j n e n e n p e l s d i e r e n .
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 is zowel 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 onderzoektaken.
Onderzoekprogramma's
70. Fokkerij & Biotechnologie (IVO, COVP)
72. Welzijn, huisvesting en verzorging van landbouwhuisdieren (IVO, COVP,
IMAG)
73. Voederwaardering en voederwaardeschatting (IVVO, COVP)
74. Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling (IVVO, COVP)
77. Vleesonderzoek (COVP, IVO)
140. Veevoeding en milieuVmestproblematiek (IVVO, COVP)
141. Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en pluimveeverwerking (COVP)
142. Ontwikkelingssamenwerking Pluimvee (COVP)
143. Eieren en eiprodukten (COVP)
150. Mestbehandeling op de boerderij (IMAG, COVP, IB)
152. Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volière-huisvestingssystemen voor
leghennen (COVP, IMAG)
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D L O - C e n t r u m v o o r P l a n t e n v e r e d e l i n g s e n O n d e r z o e k (CPO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

D r o e v e n d a a l s e s t e e g 1, P o s t b u s 16, 6700 A A W a g e n i n g e n
08370 - 77000
Dr. ir. N.G. H o g e n b o o m

Doelstelling
De v e r b e t e r i n g v a n h e t r a s s e n a s s o r t i m e n t in de land-, t u i n - e n bosbouw, alsm e d e t e n behoeve v a n stedelijk g r o e n e n n a t u u r b e h e e r . De b e v o r d e r i n g d a a r v a n door m i d d e l v a n w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek.
Taken
- De exploratie van bestaande en produktie van nieuwe genetisch variatie, alsmede de
ontwikkeling van daartoe geschikte technieken;
- De ontwikkeling en introductie van selectiemethodieken op cel-,plant- en populatieniveau om fysiologische, (bio)chemische en morfologische parameters voor kwaliteit
en produktiviteit van gewenste rassen op te sporen;
- De ontwikkeling en beproeving van veredelingsstrategieën;
- De synthese en/of ontwikkeling van géniteurs;
- De ontwikkeling en toepassing van methoden voor een adequate conservering van
bestaande, bedreigde genetische variatie;
- Beleidsondersteuning door het verrichten van onderzoek op bovengenoemde terrei-

Onderzoekprogramma's
2. Risico-inschattingsonderzoek bij introductie van transgene organismen in het
milieu (CPO)
25. Ontwikkeling en toepassing van moleculair-biologische technieken t.b.v. het
plantenveredelingsonderzoek (CPO)
26. Ontwikkeling en toepassing van celbiologische technieken voor de overdracht
van genenmateriaal (en selectie op celniveau) (CPO)
27. Ontwikkelingsbiologisch veredelingsonderzoek (CPO)
28. Exploitatie van genetische variatie, sortimentsverruiming en bouwplanverbreding (CPO)
29. Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen (CPO)
31. Biotisch en abiotisch stresstolerantieonderzoek gericht op verbetering van de
opbrengststabiliteit en produktie efficiëntie (CPO)
42. Resistentieveredelingsonderzoek: Resistentieveredeling via genetische manipulatie (CPO)
49. Plantenveredelingsonderzoek op populatieniveau (CPO)
52. Plantenveredelingsonderozek naar kwaliteit en voedingsveiligheid van akkeren tuinbouwprodukten (CPO)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (voederkwaliteit van gras) (CABO, CPO, CRZ, IVVO)
126. Resistentieveredelingsonderzoek: Ontwikkeling van selectiemethoden voor resistentie (CPO)
127. Resistentieveredelingsonderzoek: Opsporen en bruikbaar maken van resistentiegenen (CPO)
148. Resistentieveredelingsonderzoek: Resistentie tegen dierlijke parasieten
(CPO)
149. Resistentieveredelingsonderzoek: Bodempathogenen (CPO)
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D L O - C e n t r u m v o o r R a s s e n o n d e r z o e k e n Z a a d t e c h n o l o g i e (CRZ-DLO)
Adres

: Dr. W. D r e e s l a a n 1, B e n n e k o m , P o s t b u s 32, 6700 A A W a g e n i n gen
Telefoon : 0 8 3 7 0 - 7 6 8 0 0
D i r e c t e u r : Dr. ir. N.G. H o g e n b o o m
Doelstelling
H e t b e v o r d e r e n v a n de k w a l i t e i t , b r u i k b a a r h e i d e n v e r m e e r d e r i n g v a n z a d e n
e n d e l e n v a n p l a n t e n , r a s s e n e n g e w a s s e n i n land- e n t u i n b o u w , e n t e n behoeve
v a n stedelijk g r o e n e n n a t u u r b e h e e r . De h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e t a k e n w o r d e n
b e z i e n in r e l a t i e tot m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n , afzet,
milieu en natuur.
Taken
- Beleidsondersteuning, mede door onderzoek, met betrekking tot de (inter)nationale
regelgeving en afspraken onder meer in UPOV, in ISTA-verband en met betrekking
tot nationale wetgeving (ZPW).Ondersteuning van het beleid door onderzoek naar de
verbetering van de kwaliteit van plantaardige produkten.
- Het functioneren als expertisecentrum met betrekking tot:
* de registratie en naamgeving van rassen en gewassen
* de waardebepaling van rassen en zaden
* de zaadtechnologie
* de nationale en internationale regelgeving
- Het coördineren van, het leiding geven aan en het zorgdragen voor de uitvoering van
het rassenonderzoek ten behoeve van deregistratie van rassen, het verlenen van rechten en en het vaststellen van de gebruiks- en cultuurwaarde.
- Het opstellen van nationaal aanbevelende c.q. bindende rassenlijsten.
- Het ontwikkelen van efficiënte en betrouwbare methoden en technieken ten
behoeve van keuring van plantaardig uitgangsmateriaal en het vastellen en handhaven of verbeteren van de kwaliteit van uitgangsmateriaal.
- Het onderzoek naar de achtergronden van rasverschillen, naar het gedrag en kwaliteit van uitgangsmateriaal en naar interacties met het milieu.
- Onderzoek ter verbetering en ontwikkeling van de zaadtechnologie.
- Onderzoek c.q. supervisie en coördinatie van het onderzoek ten behoeve van certificering van zaad.
Onderzoekprogramma's
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting(voederkwaliteit van gras) (CABO, CPO, CRZ, IVVO)
130. Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangsmateriaal
(CRZ)
131. Ontwikkeling van methodieken voor het onderzoek aan rassen en plantaardig
uitgangsmateriaal gericht op resistentie-eigenschapen (CRZ)
132. Bestudering van de kwaliteit-bepalende factoren van planterassen, zaden en
ander plantaardig uitgangsmateriaal (CRZ)
Programma's met een ondersteunend karakter
W 0 5 . Registratie- en kwekersrechtonderzoek (CRZ)
W06. Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van
de verschillende rassenlijstcommissies (CRZ)
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D L O - I n s t i t u u t v o o r B o d e m v r u c h t b a a r h e i d (IB-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

O o s t e r w e g 92, P o s t b u s 3 0 0 0 3 , 9 7 5 0 R A H a r e n (Gr.)
050 - 3 3 7 7 7 7
Dr.ir. K. H a r m s e n

Doelstelling
H e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k t e n behoeve v a n e e n d o e l m a t i g , d u u r z a a m e n
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;
- deinvloed van bodemfactoren opdeontwikkeling en het funktioneren van wortelstelsels in relatie tot de bodembiologie, de plantenvoeding, fertigatie en substraatteelt;
- bodembiologische aspecten ten behoeve van de primaire produktie en natuurbeheer;
- systeemanalytisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van simulatiemodellen voor het gedrag van stoffen in de bodem.
Onderzoekprogramma's
1. Bodembiologie (IB, CABO, RIN, IPO, SC)
3. Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
4. Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering (SC, IB)
44. Bemesting en nutriëntendynamiek (IB)
45. Substraatteelt & Fertigatie (IB)
79. Mestverwerking (IMAG, IB)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (RIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
146. Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting (IB)
150. Mestbehandeling op de boerderij (IMAG, COVP, IB)
151. Mestbenutting (IB, CABO, IMAG)
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D L O - I n s t i t u u t v o o r B o s b o u w e n G r o e n b e h e e r (IBG-DLO)
Adres
: B o s r a n d w e g 20, P o s t b u s 2 3 , 6 7 0 0 A A W a g e n i n g e n
Telefoon : 0 8 3 7 0 - 9 5 1 1 1
D i r e c t e u r : vac.
Doelstelling
H e t v e r r i c h t e n v a n t o e p a s s i n g s - e n p r a k t i j k g e r i c h t w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek t e n behoeve v a n e e n ecologisch, t e c h n i s c h e n economisch v e r a n t w o o r d beh e e r e n g e b r u i k v a n stedelijk groen, (half-)natuurlijke t e r r e i n e n e n v a n bos.
Taken
- Het ontwikkelen van beheers- en bedrijfssystemen, waarmee bedrijfstechnisch, bedrijfseconomisch en ecologisch verantwoord terreinbeheer en bosbouw mogelijk worden.
- Kennisontwikkeling ten behoeve van het overheidsbeleid en het bedrijfsleven in de
sector Bosbouw.
- Het verrichten van toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek op terrein van
groenbeheer en gebruik van stedelijk groen en (halftaatuurlijke terreinen.
- Ondersteuning voorlichting aan bedrijven en de bedrijfstakorganisaties binnen de
bosbouw en het beheer van (half-)natuurlijke terreinen en stedelijk groen.
- Kennisontwikkeling ten behoeve van het gebruik van bos,hierbij inbegrepen teeltgericht onderzoek naar groeiplaatsfactoren.
Onderzoekprogramma's
11.
12.
14.
15.
16.
17.
109.
116.
119.
122.

Recreatie en toerisme (SC, IBG)
Remote sensing (SC, CABO, IBG, IPO, RIN)
Bos en Groeiplaatsontwikkeling (IBG, RIN, SC)
Terreinbeheer (IBG)
Bedrijfsvoering Bosbouw en Terreinbeheer (IBG)
Beheer bomen en beplantingen in steden (IBG, IMAG)
Ontwikkelingssamenwerking bosbouw (IBG)
Bedrijfsvoering Stedelijk Groen Beheer & Openluchtrecreatieterreinen (IBG)
Bosbegrazing (RIN, IBG, SC)
Klimaatverandering, landbouw en natuur (RIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
136. Luchtverontreinigingsonderzoek (IPO, IBG, RIN)
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D L O - I n s t i t u u t v o o r M e c h a n i s a t i e , A r b e i d e n G e b o u w e n (IMAG-DLO)
Adres
: M a n s h o l t l a a n 10-12, P o s t b u s 4 3 , 6 7 0 0 A A W a g e n i n g e n
Telefoon : 0 8 3 7 0 - 7 6 3 0 0
D i r e c t e u r : Ir. A A . J o n g e b r e u r
Doelstelling
Door m i d d e l v a n h e t u i t v o e r e n v a n s t r a t e g i s c h e n op t o e p a s s i n g g e r i c h t wetenschappelijk o n d e r z o e k op h e t gebied v a n de l a n d b o u w t e c h n i e k bij t e d r a g e n
a a n de o p t i m a l e c o m b i n a t i e v a n p r o d u k t i e f a c t o r e n op h e t a g r a r i s c h bedrijf e n
aan het optimaal beheren van natuurlijke hulpbronnen.
Taken
Onderzoek wordt verricht op het terrein van landbouwwerktuigkunde, procestechniek,
procesautomatisering, micro-electronica, informatica, informatietechnologie, bouwkunde en kennis van bouwmaterialen, arbiedskunde en management. Het IMAG-DLO
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 de toepassing van informatica
en informatietechnologie voor de landbouw;
- het in samenwerking met anderen zelfontwerpen 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 opbedrijfs- en centraalniveau;
distributie van mest; het vaststellen en tegengaan van emissies, bijv. ammoniak.
Daarnaast heeft het IMAG-DLO tot taak het opzetten en beheren van databestanden
op het terrein van mechanisatie en het bijdragen aan normalisatie-activiteiten.
Onderzoekprogramma's
3.
17.
43.
47.
72.
79.
100.
101.
104.
105.
106.
107.
113.
134.
135.
150.
151.
152.

Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
Beheer bomen en beplantingen in steden (IBG, IMAG)
Technische en arbeidskundige aspecten van de gewasbescherming (IMAG)
Ontwikkeling van een integraal teelt- en managementsysteem voor graslanden ruwvoerproduktie (IMAG)
Welzijn, huisvesting en verzorging van landbouwhuisdieren (IVO, COVP,
IMAG)
Mestverwerking (IMAG, IB)
Produktkwaliteit en mechanisatie (IMAG)
Arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw en in de verwerkende industrie (IMAG)
Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven (LEI, IMAG)
Automatisering en robotisering in de melkveehouderij (B-2000) (IMAG, IVO)
Automatisering in de varkenshouderij (V-2000) (IMAG)
Automatisering en optimalisering open teelt (L-2000) (IMAG)
Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen (IMAG)
Ontwikkeling technische systemen voor een duurzame, veilige en concurrerende kastuinbouw (K-2000) (IMAG)
Ontwikkeling van een rendabele, milieu- en werkvriendelijke bedrijfsvoering
in de fruitteelt (F-2000) (IMAG)
Mestbehandeling op de boerderij (IMAG, COVP, IB)
Mestbenutting (IB, CABO, IMAG)
Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volière-huisvestingssystemen voor
leghennen (COVP, IMAG)

Programma's met een ondersteunend karakter
W08 Landbouwtechniek en Centrumfunctie (IMAG)
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D L O - I n s t i t u u t v o o r P l a n t e z i e k t e n k u n d i g O n d e r z o e k (IPO-DLO)
Adres
: B i n n e n h a v e n 12, P o s t b u s 9 0 6 0 , 6 7 0 0 GW W a g e n i n g e n
Telefoon : 0 8 3 7 0 - 76000
D i r e c t e u r : Dr. ir. O.M.B, de P o n t i
Doelstelling
H e t b e v o r d e r e n v a n e e n economisch e n m a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d e bes c h e r m i n g v a n p l a n t e n t e g e n p l a n t e n z i e k t e n e n -plagen, e n t e g e n n e g a t i e v e
i n v l o e d e n v a n a b i o t i s c h e factoren. De b e w a k i n g v a n de k w a l i t e i t v a n h e t milieu, voor zover g e r e l a t e e r d a a n g e w a s b e s c h e r m i n g .
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.
- De ondersteuning van het fytosanitair en milieuhygiënisch beleid voor de bestudering van de effecten van beleidsmaatregelen.
- De ontwikkeling en toetsing van simulatiemodellen voor gewasbelagende organismen en factoren voor 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- en veredelingsstrategieën. Onderzoek naar gebruik van signaalstoffen, waaronder feromonen.
- De ontwikkeling van methoden en preparaten voor de diagnose van ziekten in plantmateriaal of eindprodukten.
- De verdere ontwikkeling ofoptimalisering van biologische bestrijding en resistentieveredeling met behulp van biotechnologisch onderzoek.
- De effecten van abiotische gewasbelagende factoren in interaktie met biotische gewasbelagers nader te bestuderen (fytotoxicologisch onderzoek; zure depositie).
- Toepassingsmogelijkheden aanreiken aan praktijkonderzoek, keuringsdiensten en
bedrijfsleven.
- Onderzoek naar een duurzame voedselvoorziening en een verantwoord natuur- en
milieubeheer in ontwikkelingslanden.
Onderzoekprogramma's
1.
12.
33.
34.
35.
36.
38.
39.
41.
122.

Bodembiologie (IB, CABO, RIN, IPO, SC)
Remote sensing (SC, CABO, IBG, IPO, RIN)
Bodemecologische aspecten van gewasbescherming (IPO)
Fysiologische aspecten gewasbescherming (IPO)
Kwantitatieve ecologie t.b.v. gewasbescherming (IPO)
Biologische bestrijding van plagen (IPO)
Detectiemethoden gewasbescherming (IPO)
Ecologische aspecten gewasbescherming (IPO)
Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen (IPO)
Klimaatverandering, landbouw en natuur (RIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
133. Moleculaire biologie gewasbescherming (IPO)
136. Luchtverontreinigingsonderzoek (IPO, IBG, RIN)
138. Ontwikkelingssamenwerking planteziekten (IPO)
Programma's met een ondersteunend karakter
W07 Diagnostiek, Produktie en Service Gewasbescherming en Luchtverontreiniging (IPO)
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DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (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 melk).
Taken
Onderzoek naar:
- slachtkwaliteit en -technologie en vleesverwerking;
- dezoötechnische 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.
Onderzoekprogramma's
70. Fokkerij &Biotechnologie (IVO,COVP)
71. Voortplanting en Biotechnologie (IVO)
72. Welzijn, huisvesting en verzorging van landbouwhuisdieren (IVO, COVP,
IMAG)
77. Vleesonderzoek (COVP,IVO)
105. Automatisering en robotisering in de melkveehouderij (B-2000)(IMAG,IVO)
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D L O - I n s t i t u u t v o o r V e e v o e d i n g s o n d e r z o e k (IVVO-DLO)
Adres
: R u n d e r w e g 2, P o s t b u s 160, 8 2 0 0 A D L e l y s t a d
Telefoon : 03200 - 9 3 2 1 1
D i r e c t e u r : Dr. ir. Y. v a n d e r H o n i n g
Doelstelling
H e t v e r r i c h t e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek op h e t gebied v a n v o e d i n g v a n
l a n d b o u w h u i s d i e r e n (exclusief p l u i m v e e ) om tot e e n o p t i m a l e s a m e n s t e l l i n g
v a n h e t r a n t s o e n e n e e n efficiënte b e n u t t i n g v a n h e t voer, e e n goede gezondh e i d e n welzijn v a n h e t d i e r e n o p t i m a l e p r o d u k t k w a l i t e i t t e k o m e n .
Taken
Onderzoek naar:
- de optimale benutting van het ruwvoer;
- voederwaardering van ruwvoer en krachtvoeders op basis van de eiwit-, energie- en
mineralenhuishouding in het dier; bepaling van de behoefte aan en benutting van
nutriënten; ontwikkeling van adequate analysemethoden hiervoor;
- kwaliteitsverbetering van veevoeder door toepassing van enzymtechnologie; optimale samenstelling van mengvoeders in relatie tot kostprijs, produktkwaliteit en de
milieuproblematiek;
- relatie tussen voeding, gezondheid en welzijn van het dier;
- relatie tussen veevoeding en milieuproblematiek (onder andere residuen).
Ondersteuning van het overheidsbeleid ten aanzien van de relatie van de veevoeding
met de milieuproblematiek door uitvoering van bovengenoemde onderzoektaken.
Onderzoekprogramma's
73.
74.
75.
98.

Voederwaardering en voederwaardeschatting (IVVO, COVP)
Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling (IVVO, COVP)
Veevoeding en Biotechnologie (IVVO)
Overdracht van milieukritische contaminanten in produktie- en voedselketens
(RIKILT, IVVO)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (RIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (voederkwaliteit van gras) (CABO, CPO, CRZ, IVVO)
140. Veevoeding en milieu-/mestproblematiek (IVVO, COVP)
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D L O - L a n d b o u w - E c o n o m i s c h I n s t i t u u t (LEI-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

C o n r a d k a d e 175, P o s t b u s 2 9 7 0 3 , 2502 L S ' s - G r a v e n h a g e
070 - 3 6 1 4 1 6 1
Prof. dr.ir. L.C. Z a c h a r i a s s e

Doelstelling
H e t door m i d d e l v a n w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek b e v o r d e r e n v a n k e n n i s v a n
e c o n o m i s c h e e n sociale verschijnselen e n v r a a g s t u k k e n , b e t r e k k i n g h e b b e n d e
op en/of v a n b e t e k e n i s zijnde voor de N e d e r l a n d s e l a n d b o u w e n visserij, nat u u r b e l e i d e n h e t b e h e e r e n i n r i c h t i n g v a n h e t landelijk gebied, e n v a n h e t
d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e beleid voor de overheid, h e t g e o r g a n i s e e r d e bedrijfsleven e n i n t e r n a t i o n a l e o r g a n i s a t i e s .
Taken
- Economisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek opmicro-, meso-en macro-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 veranderde 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 debeschikbare kennis en door eigen onderzoek het beleid van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ondersteunen.
Onderzoekprogramma'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, inkomensverdeling en -besteding en financiële
positie (LEI)
89. Structuurbepalende factoren en positie agrarische beroepsbevolking (LEI)
90. Effecten van veranderingen in techniek en (beslissings-)omgeving voor bedrijven en sector (LEI)
91. Markt en concurrentie (LEI)
93. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek in diverse produktietakken (LEI)
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104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven (LEI, IMAG)
112. Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische samenwerking (LEI)
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur (RIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
128. Kwaliteit van het produkt (LEI)
129. Economische evaluatie van emmissie- en milieuproblematiek (LEI)
Programma's met een ondersteunend karakter
W03. Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten (LEI)
W04. Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen (LEI)

104

DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties e n
Landbouwdocumentatie (PUDOC-DLO)
Adres
: 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 van de resultaten van het Nederlandse landbouwkundig onderzoek.
Taken
- De kerntaak is dienstverlening ten behoeve van de wetenschappelijke informatievoorziening,literatuuronderzoek endocumentatie,metnadruk opdecoördinatie van
enadvisering overdeopbouwvaninformatienetwerken binnen het landbouwkundig
onderzoek en het departement.
- Neventakenzijnhetadviserenoveren(doen)verzorgenvanlandbouwkundige wetenschappelijke publikaties,het uitgeven vanpublikaties enreprografische dienstverlening.
Programma's met een ondersteunend karakter
W09. Publikatie-ondersteuning, literatuurinformatie en -documentatie (PUDOC)
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DLO-Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en
t u i n b o u w p r o d u k t e n (RIKILT-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

B o r n s e s t e e g 4 5 , P o s t b u s 230, 6700 A E W a g e n i n g e n
0 8 3 7 0 - 75400
Preof. dr. ir. W. de W i t

Doelstelling
H e t leveren v a n b i j d r a g e n a a n de b e h e e r s i n g , b e w a k i n g e n v e r h o g i n g v a n de
k w a l i t e i t v a n a g r a r i s c h e e n v i s s e r i j p r o d u k t e n door h e t v e r r i c h t e n v a n onderzoek e n h e t a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n k e n n i s .
Taken
- Het verrichten van onderzoek ophet gebied van de chemie, biochemie, microbiologie,
sensoriek, microscopie, toxicologie en voedseldoorstraling ten behoeve van:
a. de bevordering van produktkwaliteit en -veiligheid en
b. de ontwikkeling van betrouwbare, efficiënte en snelle analysemethoden en referentiemethoden.
- Het valideren van analysemethoden, onder andere door de organisatie en coördinatie
van interlaboratoriumonderzoek (ringtesten).
- Harmonisatie en normalisatie van analysemethoden.
- Het functioneren als ontwikkelings- en referentielaboratorium ten behoeve van keuringen en controles die door onverheidsdiensten en door andere publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke instanties worden uitgevoerd.
- Het behulpzaam zijn bij het Rijkstoezicht.
- Het functioneren als gerechtelijk laboratorium voor de Algemene Inspectiedienst.
- Het opbouwen en beheren van een systeem van kwaliteitsgegevens van voedingsmiddelen en -grondstoffen (databank).
- Residutoxicologisch onderzoek en dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen en
meststoffen.
Onderzoekprogramma's
53. Onderzoek naar identiteit, samenstelling en kwaliteit van voedingsmiddelen
van plantaardige en dierlijke oorsprong, meststoffen en diervoeders (RIKILT)
78. Toxicologisch onderzoek van residuen van agrarische hulpstoffen, contaminanten en natuurlijk voorkomende stoffen en produkten bestemd voor de humane
consumptie (RIKILT)
97. Ontwikkeling van methoden voor de detectie van stoffen in land- en tuinbouwprodukten ten behoeve van keuring, controle en opsporing van wettelijke maatregelen (RIKILT)
98. Overdracht van milieukritische contaminanten in produktie- en voedselketens
(RIKILT, IVVO)
Programma's met een ondersteunend karakter
WO10. Dossierbeoordeling diergeneesmiddelen en meststoffen (RIKILT)
W O U . Referentietaken, Rijkstoezicht, etc. (RIKILT)
W012. Keuring, controle en opsporing ten behoeve van Algemene Inspectiedienst,
Voedselvoorzieningsinkoop en verkoopbureau, Rijksdienst voor de keuring van
Vee en Vlees (RIKILT)
W018. Ondersteunende taken ten aanzien van land- en tuinbouwprodukten en referentiematerialen ten behoeve van beleidsdirecties en/of derden (RIKILT)
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D L O - R i j k s i n s t i t u u t v o o r N a t u u r b e h e e r (RIN-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

K e m p e r b e r g e r w e g 67, P o s t b u s 9 2 0 1 , 6 8 0 0 H B A r n h e m
085 - 4 5 2 9 9 1
Dr. A.B.J. S e p e r s

Doelstelling
H e t v e r r i c h t e n v a n s t r a t e g i s c h e n t o e p a s s i n g s g e r i c h t ecologisch onderzoek t e n
d i e n s t e v a n h e t n a t u u r b e h o u d , de l a n d s c h a p s b e s c h e r m i n g e n h e t b e h o u d v a n
de n a t u u r l i j k e h u l p b r o n n e n .
Taken
- Ecologisch onderzoek aan planten, dieren en vegetaties, ten behoeve van het behoud,
de bescherming, ontwikkeling en het herstel van soorten, levensgemeenschappen en
biotopen, in het bijzonder die waarvoor Nederland een specifieke (internationale) verantwoordelijkheid draagt.
- Onderzoek naar ecologische aspecten, met name de biologische/ecologische infrastructuur, van het landelijk gebied ten behoeve van de bestemming, de inrichting
en het beheer van dit gebied.
- Onderzoek naar terestrische en aquatische ecosystemen en ecotoxicologisch onderzoek dienaangaande.
- Bosecologisch onderzoek, gericht op de natuurfunctie.
- Onderzoek ten behoeve van faunabeheer en exotenbestrijding.
- Methodiekontwikkeling voor natuur- en milieu-inventarisaties en karteringen.
- Onderzoek ten behoeve van beleidsondersteuning voor het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Onderzoekprogramma's
1.
5.
12.
14.
19.
21.
22.
23.
24.
119.
120.
121.
122.

Bodembiologie (IB, CABO, RIN, IPO, SC)
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie (SC, RIN)
Remote sensing (SC, CABO, IBG, IPO, RIN)
Bos en Groeiplaatsontwikkeling (IBG, RIN, SC)
Natuurbeheer en -ontwikkeling in kustwateren (RIN)
Evaluatie terreinbeheer (RIN)
Beheer van dierpopulaties (RIN)
Landschapsontwikkeling (SC, RIN)
Ecologische processen in versnipperd landschap (RIN, SC)
Bosbegrazing (RIN, IBG, SC)
Natuurontwikkeling in wetlands (RIN, SC)
Natuurgerichte normstelling voor stoffen (RIN)
Klimaatverandering, landbouw en natuur (RIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
136. Luchtverontreinigingsonderzoek (IPO, IBG, RIN)
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D L O - R i j k s i n s t i t u u t v o o r V i s s e r i j o n d e r z o e k (RIVO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

H a r i n g k a d e 1, P o s t b u s 68, 1970 A B I J m u i d e n
02550 - 64646
Mr. B.B. v a n d e r M e e r

Doelstelling
O n d e r z o e k t e n behoeve v a n e e n d o e l m a t i g e visserij e n b e s t a n d b e h e e r v a n vis-,
schaal- e n s c h e l p d i e r e n in de zee, k u s t - e n b i n n e n w a t e r e n .
Taken
- Biologisch onderzoek naar bestandsontwikkeling van zeevis,teneinde het beleid van
het Ministerie van Landbouw en Visserij, met name het quotabeleid, te onderbouwen;
- Onderzoek naar demogelijkheden van commerciële vangst van (niet-)traditionele vissoorten buiten de traditionele visgebieden;
- Technisch en managementonderzoek ter verbetering van de doelmatigheid van het
visserijbedrijf;
- Onderzoek naar vismethodieken, werkmethoden en vaartuigen;
- Biologisch onderzoek enbestandbepalingen 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.
Onderzoekprogramma's
80. Technisch visserijonderzoek, inclusief arbeidsomstandigheden visserijschepen
(RIVO)
81. Onderzoek visbestanden en interspecifïeke relaties visserij (RIVO)
82. Aquacultuuronderzoek (RIVO)
83. Kwaliteit visstand en visserijprodukten (RIVO)
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DLO-Instituut voor onderzoek v a n het Landelijk Gebied
( S t a r i n g C e n t r u m , SC-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

M a r i j k e w e g 1 1 , P o s t b u s 125, 6 7 0 0 AC W a g e n i n g e n
0 8 3 7 0 - 74200
Ir. G.A. O o s t e r b a a n

Doelstelling
H e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k t e n behoeve v a n e e n d o e l m a t i g e , d u u r z a m e e n
maatschappelijk verantwoorde bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied.
Taken
Onderzoek naar:
- ontwerp-en evaluatiemethodieken voor een multifunctionele bestemming, inrichting
en beheer van het landelijk gebied;
- landschapsplanning, -bouwen -ontwikkeling, inclusief visuele en belevingsaspecten;
- ruimtelijke patronen van (bodem)gesteldheid en geschiktheid voor diverse bestemmingen (agrarisch, openluchtrecreatie en natuur);
- specifieke aspecten van bodemonderzoek;
- cultuurhistorische aspekten en historische geografie;
- waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer; integraal waterbeheer;
- exotoxicologische aspecten van organische stoffen, met name gewasbeschermingsmiddelen, ten behoeve van de evaluatie van milieurisico's;
- de optimalisatie van de toediening van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het
terugdringen van emissies;
- openluchtrecratie;
- ruimtelijke aspecten van de bodembescherming;
- mogelijkheden voor remote-sensing technieken;
- methodiekontwikkeling ten behoeve van geografische informatiesystemen.
Onderzoektaken ten behoeve van de beleidsondersteuning ten aanzien van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied, en van bodembescherming.
Onderzoekprogramma's
1.
3.
4.
5.
6.
7a.
7b.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
23.
24.
108.
114.
115.
119.
120.
122.

Bodembiologie (IB, CABO, RIN, IPO, SC)
Fysisch Bodembeheer (SC, IB, IMAG)
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering (SC, IB)
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie (SC, RIN)
Waterbeheer (SC)
Systematische bodemkundige informatie (SC)
Toegepaste landinventarisatie en landevaluatie (SC)
Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden (SC)
Landinrichting en informatievoorziening (SC)
Recreatie en toerisme (SC, IBG)
Remote sensing (SC, CABO, IBG, IPO, RIN)
GIS-onderzoek (SC)
Bos en Groeiplaatsontwikkeling (IBG, RIN, SC)
Landschapsontwikkeling (SC, RIN)
Ecologische processen in versnipperd landschap (RIN, SC)
Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water (SC)
Nutriëntenbelasting grond- en oppervlaktewater (SC)
Ruimtelijke planvorming (SC)
Bosbegrazing (RIN, IBG, SC)
Natuurontwikkeling in wetlands (RIN, SC)
Klimaatverandering, landbouw en natuur (RIN, CABO, IB, IBG, IPO, IVVO,
LEI, SC)
147. Ecotoxicologische risico's (SC)
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DLO-Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL-DLO)
Adres
: Mansholtlaan 12, Postbus 356, 6700 AJ Wageningen
Telefoon : 08370-76600
Directeur: Drs. A.M.K. van Beek
Doelstelling
Het aanreiken van techn(olog)ische oplossingen voor vragen voortvloeiend uit
activiteiten van onderzoek en onderwijs op het gebied van land- en tuinbouw,
landinrichting, natuur en milieu, visserij,bosbouw en voedselvoorziening, alsmede de raakvlakken van deze gebieden.
Taken
- DeTFDL dient het centrum voor techn(olog)ische vernieuwing te zijn ophet gebied
van instrumentatie, technische apparatuur, hulpmiddelen en installaties ten behoeve van het gehele landbouwkundig onderzoek.
- De kerntaak ligt bij de innovatie van instrumentatie, d.w.z.:
* het inpassen van nieuwe ontwikkelingen ophet 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 technischwetenschappelijke installaties;
* advisering enondersteuning ophet gebied van automatisering en informatietechnologie, datatransmissie en -communicatie;
* het aanbieden van expertise en faciliteiten voor de elektronenmicróscopie.
Programma's met een ondersteunend karakter
WOl. Advisering, ondersteuning en beheer automatisering MNLV (TFDL)
W02. Ontwerp,nieuwbouw vanonderzoekaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek
(TFDL)
W019. Elektronenmicróscopie (TFDL)
WO20. Instrumentatie (TFDL)
W021. Advisering Informatietechnologie (TFDL)
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Bijlage 1
Programmatitels
Onderzoekprogramma's
1. Bodembiologie
2. Risico-inschattingsonderzoek bij introductie van transgene organismen in het
milieu
3. Fysisch Bodembeheer
4. Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
5. Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie
6. Waterbeheer
7a. Systematische bodemkundige informatie
7b. Toegepaste landinventarisatie en landevaluatie
8. Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden
9. Landinrichting en informatievoorziening
10. Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik
11. Recreatie en toerisme
12. Remote sensing
13. GIS-onderzoek
14. Bos en Groeiplaatsontwikkeling
15. Terreinbeheer
16. Bedrijfsvoering Bosbouw en Terreinbeheer
17. Beheer bomen en beplantingen in steden
19. Natuurbeheer en -ontwikkeling in kustwateren
21. Evaluatie terreinbeheer
22. Beheer van dierpopulaties
23. Landschapsontwikkeling
24. Ecologische processen in versnipperd landschap
25. Ontwikkeling en toepassing van moleculair-biologische technieken t.b.v. het
plantenveredelingsonderzoek
26. Ontwikkeling en toepassing van celbiologische technieken voor de overdracht
van genenmateriaal (en selectie op celniveau)
27. Ontwikkelingsbiologisch veredelingsonderzoek
28. Exploitatie van genetische variatie, sortimentsverruiming en bouwplanverbreding
29. Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen
30. Gewasfysiologie en produktkwaliteit: onderzoek naar biotische en abiotische
beperkingen voor opbrengstverhoging en produktkwaliteit
31. Biotisch en abiotisch stresstolerantieonderzoek gericht op verbetering van de
opbrengststabiliteit en produktie efficiëntie
32. Plantenfysiologie en produktkwaliteit: Regulatie van morfogenese, orgaangroei en veroudering bij planten
33. Bodemecologische aspecten van gewasbescherming
34. Fysiologische aspecten gewasbescherming
35. Kwantitatieve ecologie t.b.v. gewasbescherming
36. Biologische bestrijding van plagen
37. Onkruidecologie en -beheersing: Onkruidoecologisch en herbicidenonderzoek
ten behoeve van geïntegreerde onkruidbeheersing
38. Detectiemethoden gewasbescherming
39. Ecologische aspecten gewasbescherming
41. Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen
42. Resistentieveredelingsonderzoek: Resistentieveredeling via genetische manipulatie
43. Technische en arbeidskundige aspecten van de gewasbescherming
44. Bemesting en nutriëntendynamiek
45. Substraatteelt & Fertigatie
46. Grasland en voedergewassen: Onderzoek naar verbetering van stikstofbenutting en kwaliteit van grassen en voedergewassen
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47. Ontwikkeling vaneen integraal teelt- en managementsysteem voor grasland- en ruwvoerproduktie
48. Agro-ecologieengeïntegreerde landbouw: ontwikkeling vanproduktiesystemen met
een stringente beperking van emissies van nutriënten en biociden
49. Plantenveredelingsonderzoek op populatieniveau
50. Simulatieen systeemanalyse: Simulatie vangewasgroei en kwantitatieve analysevan
plantaardige produktie
52. Plantenveredelingsonderzoek naar kwaliteit en voedingsveiligheid van akker- en
tuinbouwprodukten
53. Onderzoek naar identiteit, samenstelling en kwaliteit van voedingsmiddelen van
plantaardige en dierlijke oorsprong, meststoffen en diervoeders
54. Voedingsveiligheid, voedingswaarde, microbiële besmetting, kwaliteit en verteerbaarheid van verse en verwerkte plantaardige Produkten
55. Agrotechnologie en agribusiness
56. Agrificatie en de verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten, vetzuren en secundaire metabolieten
57. Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen
58. Bewaarmethoden en -systemen, verpakking, houdbaarheid en kwaliteit van voedsel
en siergewassen en afgeleide produkten
59. Objectivering van de kwaliteit van plantaardige grondstoffen in relatie tot bewaring
en verwerking op basis van sensorisch onderzoek, gekoppeld aan instrumentele meting en de ontwikkeling van kwaliteit-specifieke (bio-)sensoren.
60. Agrologistiek, kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde beeldverwerking en procesoptimalisatie
61. Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen m.b.v. biochemische en microbiologische technieken
62. Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedsel gewassen
m.b.v. fysische technieken
63. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij
64. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij
65. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij
66. Immologisch onderzoek in relatie tot vaccinatie systemen bij landbouwhuisdieren
68. Veterinaire epidemiologie
69. Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga
70. Fokkerij & Biotechnologie
71. Voortplanting en Biotechnologie
72. Welzijn, huisvesting en verzorging van landbouwhuisdieren
73. Voederwaardering en voederwaardeschatting
74. Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling
75. Veevoeding en Biotechnologie
77. Vleesonderzoek
78. Toxicologisch onderzoek vanresiduen vanagrarischehulpstoffen, contaminanten en
natuurlijk voorkomende stoffen en produkten bestemd voor dehumane consumptie
79. Mestverwerking
80. Technisch visserijonderzoek, inclusief arbeidsomstandigheden visserijschepen
81. Onderzoek visbestanden en interspecifieke relaties visserij
82. Aquacultuuronderzoek
83. Kwaliteit visstand en visserijprodukten
85. Ontwikkeling envernieuwing van methodologie en expertise van economisch onderzoek
86. EG- en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelingsbeleid; voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek
87. Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek
88. Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensverdeling en -besteding en financiële positie
89. Structuurbepalende factoren en positie agrarische beroepsbevolking
90. Effecten van veranderingen in techniek en (beslissings-)omgeving voor bedrijven en
sector
91. Markt en concurrentie
93. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek in diverse produktietakken
97. Ontwikkeling van methoden voor de detectie van stoffen in land- en tuinbouwprodukten ten behoeve van keuring, controle en opsporing van wettelijke maatregelen
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98. Overdracht van milieukritische contaminanten in produktie- en voedselketen
100. Produktkwaliteit en mechanisatie
101. Arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw en in de verwerkende industrie
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
105. Automatisering en robotisering in de melkveehouderij (B-2000)
106. Automatisering in de varkenshouderij (V-2000)
107. Automatisering en optimalisering open teelt (L-2000)
108. Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. land en water
109. Ontwikkelingssamenwerking bosbouw
110. Duurzaam landgebruik en voedselproduktie in ontwikkelingslanden
112. Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische samenwerking
113. Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen
114. Nutriëntenbelasting grond- en oppervlaktewater
115. Ruimtelijke planvorming
116. Bedrijfsvoering Stedelijk Groen Beheer & Openluchtrecreatiete»reinen
119. Bosbegrazing
120. Natuurontwikkeling in wetlands
121. Natuurgerichte normstelling voor stoffen
122. Klimaatverandering, landbouw en natuur
123. Natuurontwikkeling en vegetatiebeheer: Onderzoek naar de nutriënten- en
koolstofhuishouding in relatie tot een op natuurontwikkeling gericht beheer
van vegetaties
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (voederkwaliteit van gras)
126. Resistentieveredelingsonderzoek: Ontwikkeling van selectiemethoden voor
resistentie
127. Resistentieveredelingsonderzoek: Opsporen enbruikbaar maken van resistentiegenen
128. Kwaliteit van het produkt
129. Economische evaluatie van emmissie- en milieuproblematiek
130. Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangsmateriaal
131. Ontwikkeling van methodieken voor het onderzoek aan rassen en plantaardig
uitgangsmateriaal gericht op resistentie-eigenschapen
132. Bestudering van de kwaliteit-bepalende factoren van planterassen, zaden en
ander plantaardig uitgangsmateriaal
133. Moleculaire biologie gewasbescherming
134. Ontwikkeling technische systemen voor een duurzame, veilige en concurrerende kastuinbouw (K-2000)
135. Ontwikkeling van een rendabele, milieu- en werkvriendelijke bedrijfsvoering
in de fruitteelt (F-2000)
136. Luchtverontreinigingsonderzoek
137. Veiligheidsonderzoek m.b.t. de introductie van gerecombineerde levende vaccins in het milieu
138. Ontwikkelingssamenwerking planteziekten
140. Veevoeding en milieu-/mestproblematiek
141. Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en pluimveeverwerking
142. Ontwikkelingssamenwerking Pluimvee
143. Eieren en eiprodukten
146. Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
147. Ecotoxicologische risico's
148. Resistentieveredelingsonderzoek: Resistentie tegen dierlijke parasieten
149. Resistentieveredelingsonderzoek: Bodempathogenen
150. Mestbehandeling op de boerderij
151. Mestbenutting
152. Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volière-huisvestingssystemen voor
leghennen
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Programma's met een ondersteunend karakter
W01.
W02.
W03.
W04.
W05.
W06.
W07.
W08.
W09.
WO10.
WOU.
W012.

W013.
W014.
W015.
W016.
W017.
W018.
W019.
WO20.
W021.
W022.

Advisering, ondersteuning en beheer automatisering MLNV
Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek
Boekhouddocumentatie en verslaglegging van bedrijfsuitkomsten
Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen
Registratie- en kwekersrechtonderzoek
Het samenstellen van de rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van
de verschillende rassenlijstcommissies
Diagnostiek, Produktie en Service Gewasbescherming en Luchtverontreiniging
Landbouwtechniek en Centrumfunctie
Publikatie-ondersteuning, literatuurinformatie en -documentatie
Dossierbeoordeling diergeneesmiddelen en meststoffen
Referentietaken, Rijkstoezicht, etc.
Keuring, controle en opsporing ten behoeve van Algemene Inspectiedienst,
Voedselvoorzieningsinkoop en verkoopbureau, Rijksdienst voor dekeuring van
Vee en Vlees
Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten
Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij
Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt
Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik
Toxicologie en Milieu
Ondersteunende taken ten aanzien van land- en tuinbouwprodukten en referentiematerialen ten behoeve van beleidsdirecties en/of derden
Elektronenmicroscopie
Instrumentatie
Advisering informatietechnologie
Landbouwwiskunde en statistiek
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Bijlage 2
Lijst met afkortingen
ATO
CABO
CDI
COVP

DLOAgrotechnologisch Onderzoekinstituut (ATO-DLO)
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)
DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI-DLO)
DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting in de Pluimveehouderij,
'Het Spelderholt' (COVP-DLO)
CPO
DLO-Centrum voor Plantenveredelingsonderzoek (CPO-DLO)
CRZ
DLO-Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie (CRZ-DLO)
DLO
DLO-Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
IB
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB-DLO)
IBG
DLO-Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer 'De Dorschkamp' (IBG-DLO)
IMAG
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)
IPO
DLO-Instituut vor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
IVO
DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO-DLO)
IVVO
DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO-DLO)
LEI
DLO-Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO)
PUDOC DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
(PUDOC-DLO)
RIKILT DLO-Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILTDLO)
RIN
DLO-Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-DLO)
RIVO
DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO)
SC
DLO-Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het Landelijk Gebied
(SC-DLO)
TFDL
DLO-Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL-DLO)
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Bijlage 3
Samenvatting DLO Onderzoekplan 1991
Algemeen
De Dienst Landbouwkundig Onderzoek bestaat uit een Centrale Directie en
18 onderzoekinstituten en ressorteert onder het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Deze instituten 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 met name op vragen die het beleid heeft.
Richtinggevend voor het DLO-onderzoek zijn een aantal grote beleidsnota's,
zoals de Structuurnota Landbouw, het Natuurbeleidsplan en het Meerjarenplan Gewasbescherming die in 1989/1990 verschenen zijn.
Duurzame ontwikkeling van de diverse sectoren staat in deze nota's centraal.
Dit kan onder meer bereikt worden door verbetering van de kwaliteit van de
primaire en afgeleide produkten en door vermindering van de emissie van
afvalstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen .
Onderzoekplan 1991
Het onderzoekplan, waarvan deel Ivoor u ligt, heeft primair als doel de onderzoekvoornemens zichtbaar te maken. Om de totale onderzoekinspanning van
DLO inzichtelijk te maken, is het onderzoek ondergebracht in programma's.
Deze onderzoekprogramma's zijn samengsteld 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. Een lijst waarin per programma staat vermeld het programma-nummer, de titel en het trekkerinstit u u t van deprogramma's waaraan DLOin 1991werkt isbijgevoegd. De uitwerking van deze onderzoekprogramma's heeft plaatsgevonden in deel II van het
onderzoekplan.
In deel Ivan het onderzoekplan wordt beschreven opwelke wijze het onderzoek
aansluit opvragen van het beleid envan andere doelgroepen. In hoofstuk 2 van
het onderzoekplan worden daartoe een aantal belangrijke onderzoekthema's
voorDLO voor 1991beschreven dieverband houden met bovengenoemde nota's.
Hoofdstuk 3geeft eenbeschrijving van het onderzoek vanuit een sectorbenadering. De hoofdstukken 4 en 5 gaan vervolgens in op het onderzoek in verband
met internationale samenwerking respectievelijk ontwikkelingssamenwerking. In hoofdstuk 6 tenslotte, worden de DLO-instituten beschreven.
Onderzoekthema's
Zoalsreeds isvermeld zijn een aantal belangrijke onderzoekthema's voor DLO
voor 1991,dieverband houden met dein 1989/1990 uitgebrachte beleidsnota's,
beschreven in hoofdstuk 2 van het onderzoekplan.
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Dit zijn:

Agrificatie:
Er bestaat veel belangstelling voor toepassing van landbouwprodukten in de
niet-voedingsmiddelensector. Op deze manier zou het inkomen van de akkerbouwers, dat onder druk staat door verzadigde voedselmarkten in de geïndustrialiseerde landen, oppeil kunnen blijven. Tevens kan de milieubelasting
worden verminderd. Immers, door een nauw bouwplan (aardappelen, granen,
bieten)iser een grote druk van ziekten en plagen in deNederlandse landbouw
en daardoor is de inzet van gewasbeschermingsmiddelen groot. Het onderzoek
richt zich, naast bestaande overschotgewassen (met name tarwe), op veelbelovende potentiële nieuwe gewassen (met name vezel- en oliegewassen) die het
bouwplan kunnen verbreden. Hierbij wordt de economische haalbaarheid van
nieuwe eindprodukten samen met de niet-voedingssector onderzocht.
In 1991 wordt onder andere gewerkt aan:
Hennepvezels als grondstof voor de pulp- en papierproduktie;
Vlasvezels voor bestaande (textiel) en nieuwe toepassingen (versterking
bouwmaterialen);
Nieuwe toepassingen van etherische oliën uit karwij en dille;
Biologisch afbreekbare plastics en
Plantaardige motoroliën.

Bodemonderzoek:
De behoefte aan kennis over de bodem is in verband met de nog steeds toenemende belasting van de Nederlandse bodem zeer groot. Op nationaal niveau
heeft men deze behoefte reeds enige jaren geleden erkend en een nationaal
Speerpuntprogramma Bodemonderzoek ingesteld.
Veel bodemonderzoek, dat in uitvoering is bij instituten van DLO vormt een
onderdeel van dit nationale programma.
De kennisvermeerdering is meestal gericht op het verkrijgen van inzicht in
processen die de kwaliteit van de bodem in stand houden of verbeteren.
De bodem wordt daarbij niet alleen gezien als een duurzame produktiefactor
voor landbouwgewassen, maar ook als een factor die in samenhang gezien
moet worden met de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en als produktiefactor voor andere doeleinden zoals natuur, recreatie en dergelijke.
Zwaartepunten in het DLO- Bodemonderzoek zijn:
Het functioneren van bodemecosystemen,
Bodem- en waterkwaliteit (o.a.voorkomen, gedrag en mobiliteit van nutriën
ten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen)
Ontwikkeling van kwaliteitsnormen,
Bemesting in relatie tot uitspoeling en landgebruik (ontwikkeling bode
.
kundige informatiesystemen, cultuurtechnische inventarisatie, remote
sensing technieken).
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Gewasbescherming:
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw wordt in toenemende mate met zorg vanuit de maatschappij benaderd.
Een aantal van deze middelen wordt verdacht bevonden met name ten aanzien
van de effecten opnatuur en milieu, maar ook wat betreft het gezondheidsrisicovoor de consument en debetrokkenen in het agrarische produktieproces. De
laatstejaren iseen aantal beleidsnota's verschenen waarin de uitgangspunten
voor het gewasbeschermingsbeleid van de overheid zijn verwoord.
Zowelin de Structuurnota Landbouw, het Nationaal Milieubeleidsplan als het
Natuurbeleidsplan wordt hierop uitgebreid ingegaan.
In het in het najaar 1990 verschenen Meerjarenplan Gewasbescherming is een
uitwerking van de beleidsvoornemens in de vorm van concrete actiepunten gegeven.
Onderzoek neemt bij deze uitwerking een belangrijke plaats in.
Zwaartepunten in het DLO-Gewasbeschermingsonderzoek zijn:
- Bodemziekten (onder andere de ecologie van bodempathogenen);
- Ontwikkeling van resistente rassen;
- Biologische, geleide en geïntegreerde bestrijding van ziekten, plagen en or
kruiden;
- Emissiebeperkende toedieningstechnieken;
- Onderzoek naar ecotoxicologische risico'svan gewasbeschermingsmiddeler
- Ontwikkeling van geïntegreerde en gesloten produktiesystemen.
Landbouwbiotechnologie:
Biotechnologie staat de laatste jaren sterk in de belangstelling.
Zowel de nationale overheid, het bedrijfsleven als ook de Europese Gemeenschap hebben grote verwachtingen ten aanzien van de biotechnologie.
Hierbij wordt wat betreft de plantaardige produktie gedacht aan sortimentsverbreding, ziekte- en plaagresistente gewassen, verlenging van de houdbaarheid van siergewassen en verbetering van de kwaliteit van land- en tuinbouwprodukten. Op het terrein van de dierlijke produktie gaan de gedachten uit
naar verbeterde ziekteresistentie van het vee, verbeterde vruchtbaarheid, effectievere en veiligere diergeneesmiddelen en vergroting van de verteerbaarheid van veevoeders.Daarnaast worden verbeterde agro-industriële produktieprocessen voorzien zoals in de zuivel en bij de bierbereiding. Ook kan biotechnologie voor een verbeterde verwerking van landbouw- en agroindustriële afvallen zorg dragen zoals ten aanzien van compostering en anaerobe afvalwaterzuivering.
Zwaartepunten in het DLO-biotechnologieonderzoek zijn:
Toepassing van plantenbiotechnologische technieken op voor de Nederlandse land- en tuinbouw van belang zijnde gewassen (o.a.tomaat, chrysant,
aardappel);
Onderzoek naar de fysiologische aspecten van het functioneren van belagers
indeinteractie met het gewasendeinzet van moleculair biologische technieken bij de bestrijding van ziekten;
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- Toepassingvan dierbiotechnologische technieken ten behoeve van ziektepreventie en verbeterde voortplanting in de veehouderij;
- Ontwikkeling van verbeterde en veiligere veterinaire vaccins;
- Enzymatische modificatie van landbouwgrondstoffen (o.a.veevoeding en verwerking van land- en tuinbouwprodukten).
Mest e n Ammoniak:
De mest- en ammoniakproblematiek is momenteel een van de grootste knelpunten in de dierlijke sector.
De inzet van de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek is nauw
gerelateerd aan het Nationale Mest- en Ammoniakonderzoek. Het onderzoek
vindt plaats via een meer sporenaanpak rond een zestal thema's:
- Milieu-effecten (vermindering van uit- en afspoeling van stikstof en fosfor in
het landelijk gebied);
- Veevoeding (verminderen van de uitscheiding van stikstof en fosfor via
mest door varkens, rund- en pluimvee);
- Mestbehandeling opde boerderij (onderzoek naar technische mogelijkheden
om de ammoniakemissie vanuit stallen en mestopslagen te verminderen);
- Mestbenutting (vergroting van de kennis omtrent de werking van de nutriënten en onderzoek naar de mogelijkheden om de ammoniakemissie bij
mesttoediening op bouw- en grasland te verminderen);
- Economische evaluatie en logistiek (via een modelmatige benadering leveren van berekeningen over de consequenties van emissiebeperking ter ondersteuning van overheid en georganiseerd bedrijfsleven);
- Mestverwerking (onderzoek naar de technische en technologische mogelijkheden van mestverwerking).

de

Welzijn en gezondheid dieren:
Infecties door virussen en bacteriën veroorzaken ziekte, sterfte, vruchtbaarheidstoornissen en direct of indirect, daling van de melk-, vlees- en eiproduktie.
Naast aandacht voor speciale ziekten (zoals de ziekte van Aujeszky) is het onderzoek vooral gericht op meer algemeen toepasbare technieken.
Zwaartepunten van het DLO-diergezondheidsonderzoek zijn:
- De ontwikkeling van meer gevoelige, meer specifieke en/of snellere methoden om de oorzaak van de infectie vast te stellen; kennis over etiologie en
Pathogenese;
- Inzicht in epidemiologie en preventie-mogelijkheden;
- Verdieping van immunologische kennis en ontwikkeling van immunologische technieken;
- Ontwikkeling van vaccins en diagnostica met biotechnologische methodieken;
- Haalbaarheidsstudies voor Specific Pathogen Free (SPF)-technieken in
pluimvee- en varkenshouderij.
Het welzijnsonderzoek bij landbouwhuisdieren isdeelsfundamenteel van aard
(gedrag, fysiologie, gezondheid) en deels gericht op aspecten die te maken hebben met het houden van dieren. Daarbij worden bestaande en nieuw ontwik119

kelde houderijsystemen beoordeeld t.a.v. maatschappelijke aanvaardbaarheid
(welzijn dier, milieu, kwaliteit produkt) en bedrijfsvoering (incl. produktie en
gezondheid).
Twee perspectiefvolle alternatieve huisvestingssystemen die in ontwikkeling
zijn, betreffen de groepshuisvesting voor zeugen en het etagesysteem voor leghennen.
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Resumé du plan de recherche du DLO pour l'année 1991
Généralités
Le Service de la Recherche Agronomique (DLO) dépendant du Ministère de
l'Agriculture, de la Nature et de la Pêche, comprend une Direction Centrale et
18 instituts de recherche.
Ces instituts effectuent une recherche fondamentale essentielle et appliquée
dans lessecteurs d'activité du ressort du Ministère de l'Agriculture, dela Nature et de la Pêche. Les objectifs de recherche sont donc fonction, notamment, de
la politique suivie dans les secteurs d'activité concernés.
En ce qui concerne l'orientation donnée à la recherche, le DLO s'appuie sur un
certain nombre de rapports gouvernementaux importants, tels que le Mémorandum sur la future structure économique de l'économie néerlandaise, le Programme national de préservation de la nature ainsi que le Plan pluriannuel
de protection des cultures. Dans tous cesrapports, l'accent est essentiellement
mis sur le développement durable des divers secteurs agraires. Un tel développement peut être, entre autre, réalisé dans le cadre d'une amélioration de la
qualité de la production primaire et des productions dérivées et d'une réduction de la production de déchets ainsi que de l'utilisation des herbicides, des
pesticides et des engrais.
P l a n de recherche du DLO pour 1991
L'objectif primordial du Plan de recherche du DLO est de développer les
prospectives de recherche envisagées. Afin de donner un meilleur aperçu de
l'ensemble des efforts du DLO dans les divers domaines considérés, la recherche a été répartie en programmes. Ces programmes de recherche comprennent
un certain nombre deprojets portant sur un thème et/ou une discipline spécifiques. L'institut à qui a été confiée la réalisation de la plus grande partie d'un
programme est considéré comme étant l'institut responsable de ce dernier et
en désigne lechef.Une liste desprogrammes du DLOpour 1991,portant le numéro qui lui a été attribué, son titre et le nom de l'institut responsable, figure
en annexe.
Le Plan de recherche décrit la manière dont la recherche intègre les objectifs
gouvernementaux et ceux desgroupes-cibles concernés. Lechapitre 2 présente
doncplusieurs thèmes derecherche importants pour le DLO en 1991,en relationaveclesrapports gouvernementaux ci-dessusmentionnés et lechapitre 3décrit la recherche envisagée du point de vue des secteurs spécifiques. Les chapitres 4et 5présentent la recherche dans lecadre de la coopération internationale, notamment la coopération au développement. Le chapitre 6présente finalement les divers instituts du DLO.
Themes de recherche
Un grand nombre de thèmes de recherche importants pour le DLO ont été inclus dans le Plan de recherche pour 1991.
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Ce sont:
Le développement agro-industriel
A l'heure actuelle, les industries du secteur non-alimentaire manifestent un
intérêt marqué pour l'utilisation desproduits agricoles dans lecadre des applications industrielles possibles de ces produits. Les agriculteurs des pays industrialisés dont lerevenu est menacé du fait d'un marché desproduits alimentaires saturé,pourraient y trouver un débouché compensateur. La pression sur
l'environnement peut être également réduite. Dufait d'un plan deculture limité (pommes de terre, céréales, betteraves), l'agriculture néerlandaise souffre
d'un grand nombre de maladies et de parasites, ce qui engendre une importante utilisation de produits phytosanitaires. La recherche vise, outre les possibilités d'exploitation des productions excédentaires (le blé par exemple), l'examen de possibilités potentielles et prometteuses offertes par de nouvelles cultures (notamment les plantes oléagineuses et textiles) permettant de diversifier le plan de culture. Dans le cadre de cette recherche, la faisabilité et les
perspectives économiques des nouveaux produits finis seront étudiés en collaboration avec le secteur non-alimentaire.
En 1991, la recherche portera, entre autre, sur:
^esfibres dechanvre en tant que matière première pour laproduction de pul
pe et de papier;
Lesfibres delin pour lesapplications actuelles (lestextiles)etfutures (renfor
cernent des matériaux de construction);
Les nouvelles applications des huiles essentielles extraites du cumin et de
l'aneth;
Les plastiques biodégradables et
Les huiles à moteur végétales
La recherche sur le sol:
Il est absolument indispensable d'élargir les connaissances pédologiques,
étant donné l'augmentation constante des pressions exercée sur le sol aux
Pays-Bas. Sur le plan national, une telle nécessité est reconnue depuis plusieurs années et a abouti à la mise en oeuvre d'un Programme national intégré
d'étude du sol. Un grand nombre de travaux de recherche sur le sol effectués
par certains instituts du DLO font partie de ce programme national.
Les connaissances à acquérir visent surtout une meilleure compréhension des
processus de préservation de la qualité des sols ou de ceux susceptibles de
l'améliorer. Le soln'est decefait plus seulement considéré comme étant un facteur de production agricole durable, mais également comme un facteur déterminant de la qualité des eaux souterraines et de surface ainsi que comme un
facteur de stimulation pour des aménagements multiples, notamment dans le
domaine des loisirs, de la nature et du repos.
Les points essentiels de la recherche pédologique menée au DLO sont:
- Le fonctionnement des écosystèmes du sol;
- La qualité du sol et de l'eau (notamment la présence, le comportement
mobilité des éléments nutritifs, des métaux lourds et des pesticides):

;etla
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L'élaboration de normes de qualité;
La fertilisation en relation avec le lessivage et l'utilisation des terres (développement de systèmes d'information pédologique, inventaire de techniques
agronomiques, techniques de télédétection).
La protection des végétaux
L'utilisation permanente de produits phytosanitaires en agriculture et en
horticulture se heurte à une attitude de plus en plus critique et inquiète de
notre société. Une grande quantité de ces produits est suspectée d'avoir des
effets négatifs sur la nature et l'environnement et demettre en danger la santé du consommateur et celle des personnes impliquées dans les processus de
production agricole. Au cours des dernières années, un grand nombre de rapports gouvernementaux ont étépubliés, exprimant lepoint devue du gouvernement quant à la politique à suivre en matière d'utilisation des produits
phytosanitaires. Cet aspect a également été largement développé dans leMémorandum sur la structure de l'agriculture, le Programme national de lutte
contre la pollution et le Programme national de préservation de la nature.
Le Plan pluriannuel de protection des cultures paru à l'automne 1990 développelesprévisions d'activités dans cedomaine,définissant concrètement les
points où des actions doivent être engagées. La recherche y occupe une place
considérable.
Les points principaux de la recherche du DLO en matière de protection des
végétaux sont:
Les maladies dues au sol (notamment l'écologie despathogènes dans le sol
- Le développement de cultivars résistants;
La lutte biologique, dirigée et intégrée des maladies, des parasites et des;
ventices;
- Les techniques d'application limitant la pollution;
La recherche sur lesrisques écotoxicologiques d'une utilisation des produits
phytosanitaires;
- Le développement de systèmes de production intégrés et clos;
La biotechnologie agricole
L'importance prise par la biotechnologie au cours des dernières années est incontestable. Le gouvernement national, les entreprises ainsi que la communauté européenne, fondent de grands espoirs sur cette science. En ce qui concerne par exemple laproduction végétale,onpeut mentionner un éventail plus
étendu, des plantes résistantes aux maladies et aux parasites, une prolongation de la durée de conservation des plantes ornementales et une amélioration
de la qualité desproduits agricoles et horticoles. Dans ledomaine de la production animale, onpeut citer une amélioration de la résistance du bétail aux maladies, une plus grande fertilité, desproduits vétérinaires plus efficaces et plus
sûrs et une meilleure digestibilité des aliments pour le bétail. Il est également
prévu d'améliorer les processus de production agro-alimentaire, notamment
les produits laitiers et le brassage de la bière. De même, la biotechnologie peut
permettre d'améliorer le traitement des déchets agricoles, agro-industriels et
agro-alimentaires, par exemple par le compostage et la purification anaérobie
des eaux d'égouts.
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Les points essentiels de la recherche du DLO dans le domaine de la biotechnologie portent sur:
- L'application detechniques debiotechnologie végétale auxproductions agri
coles et horticoles importantes pour les Pays-Bas (notamment, les tomates
les chrysanthèmes, les pommes de terre);
- La physiologie des interactions plantes-pathogènes, ainsi que l'introduction
detechniques spécifiques debiologie moléculaire pour la lutte contre les ma
ladies;
L'application de techniques de biotechnologie animale à l'élevage pour 1
prévention des maladies et l'amélioration de la reproduction;
- Le développement de vaccins vétérinaires améliorés et plus sûrs;
- La modification enzymatique des matières premières agricoles (notamment
le fourrage et le traitement des produits agricoles et horticoles).

I

Les lisiers et l'ammoniac
Le problème des lisiers et de l'ammoniac est à l'heure actuelle l'un des principaux goulets d'étranglement du secteur de la production animale. Les efforts
déployéspar lesinstituts du Service de la recherche agronomique sont en étroite relation avec le Programme national de recherche sur les lisiers et l'ammoniac.
La recherche effectuée s'appuie sur plusieurs approches distinctes et complémentaires, les 6 thèmes de base étant:
- Les effets sur l'environnement (réduction de l'écoulement et du lessivage de
l'azote et du phosphore dans les régions rurales);
- L'alimentation animale (réduire les excrétions azotées et phosphorées des
porcins, des bovins et des volailles);
- Le traitement des lisiers dans les fermes (recherche de techniques susceptibles deréduire lesémissions ammionaquées danslesétables et les fumières);
- L'utilisation des lisiers (approfondir les connaissances quant aux effets des
éléments nutritifs et rechercher les possibilités de réduire l'émission d'ammoniac due à l'épandage des lisiers sur les terres arables et les pâturages);
- L'évaluation économique et logistique (évaluation par lebiais d'une approche
modulaire desconséquences d'une limitation desémissions,dans lebut d'appuyer la politique gouvernementale et celle des associations industrielles);
- La transformation des lisiers (rechercher les possibilités techniques et technologiques dans ce domaine).
Bien-être et santé des animaux
Lesinfections virales etbactériennes engendrent desmaladies, la mort, desdérèglements du taux defertilité et ont des effets négatifs directs ou indirects sur
la production de lait, de viande ou d'oeufs. Outre l'attention consacrée à des
maladies spécifiques (telles que la maladie d'Aujeszky), la recherche orientera
ses efforts vers la mise en place de techniques applicables sur un plan plus général.
Les points principaux de la recherche du DLO en matière de soins vétérinaires
et de santé animale sont:
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développement denouvelles méthodes dediagnostic plus sensibles et plus
rapides permettant de déterminer les causes d'une infection, et l'amélioration des connaissances en matière d'étiologie et de Pathogenese;
Une meilleure compréhension del'épidémiologie et larecherche de méthodes
de prévention des maladies;
Un approfondissement des connaissances en matière d'immunologie et le
développement de techniques spécifiques;
Le développement de vaccins et de méthodes de diagnostic en s'appuyant sur
les connaissances acquises dans le domaine de la biotechnologie;
Des études de faisabilité en ce qui concerne les techniques sans pathogènes
spécifiques (SPF) appliquées à l'aviculture et à l'élevage porcin.
La recherche effectuée quant au bien-être des animaux deferme est, en partie,
fondamentale (comportement, physiologie, santé) et, en partie, orientée vers
les divers aspects directement liés aux activités l'élevage. Dans ce cadre, les
systèmes d'élevage actuels et nouveaux systèmes développés feront l'objet
d'une évaluation en cequi concerne l'acceptabilité sur le plan social (bien-être
de l'animal, environnement, produit de qualité) et sur le plan de l'exploitation
(y compris la production et la santé).
Deux alternatives prometteuses en cours de développement pour l'élevage de
sélection concernent l'élevage des truies en lot et le système à étage pour les
poules pondeuses.

125

Zusammenfassung des DLO-Agrarforschungsplans 1991
Einleitung
Der Dienst für Agrarforschung (DLO) besteht aus einer zentralen Direktion
und 18 Forschungsinstituten. Er ressortiert beim Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Fischerei. Diebetreffenden Institute betreiben hauptsächlich strategische Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung für das Ressort Landwirtschaft, Naturschutz und Fischerei. Ihre Untersuchungen richten sich daher insbesondere auf Fragen vonpolitischer Relevanz.
Richtunggebend für die DLO-Forschung ist eine Anzahl umfangreiche politische Konzepte wie die Agrarstrukturnote, das Nationale Maßnahmenprogramm Umweltschutz und das Mehrjahresprogramm Pflanzenschutz. Das
zentrale Anliegen dieser Konzepte ist die auf Dauer angelegte Entwicklung
der verschiedenen Sektoren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen u.a. die Qualität der landwirtschaftlichen und agroindustriellen Produkte verbessert und
die Emissionen durch Abfallstoffe, Pflanzenschutzmittel und Dünger verringert werden.
DLO-Agrarforschungsplan 1991
Primäres Ziel des DLO-Forschungsplan ist aufzuzeigen, welche Forschungsvorhaben es gibt. Um ein klares Bild von den gesamten Forschungsanstrengungen des DLO zu bekommen, ist eine Gliederung in Programme durchgeführt worden. Diese Programme bestehen aus einer Reihe von Projekten zu einem bestimmten Thema und/oder auf einem bestimmten Fachgebiet. Federführend istjeweils dasInstitut mit dem größten Anteil an soeinem Programm.
Dieses weist auch den Programmleiter an. In der Anlage finden Sie eine Liste
mit den Nummern, Titeln und federführenden Instituten der Forschungsprogramme, an denen der DLO im Jahre 1991 arbeitet.
Im Forschungsplan wird dargelegt, aufweiche Weise dieForschung an die Fragen der Politik und anderer Interessenten anschließt. Dazu beschreibt Kapitel
2 einige wichtige Forschungsvorhaben für 1991,die mit den vorgenannten politischen Konzepten zusammenhängen. In Kapitel 3wird die Forschung unter
dem Blickwinkel der Sektoren betrachtet. Die Kapitel 4 und 5 behandeln die
Forschung inBeziehung zuder internationalen Zusammenarbeit bzw.der Entwicklungszusammenarbeit. Kapitel 6schließlich bietet eine Beschreibung der
DLO-Institute.
Forschungsthemen
Im Forschungsplan ist eine Reihe für DLO wichtiger Forschungsthemen für
1991 beschrieben. Es handelt sich um: Nachwachsende Rohstoffe, Bodenforschung, Pflanzenschutz, Agrarbiotechnologie, Gülle und Ammoniak sowie
Tierwohl und Tiergesundheit.
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Nachwachsende Rohstoffe
Für die Anwendung von Agrarprodukten im Nichtnahrungsmittelsektor
besteht ein großes Interesse. Dadurch würde es möglich sein, den Ackerbaubetrieben, deren Einkommen durch die gesättigten Nahrungsmittelmärkte in
den Industrieländern unter Druck stehen, eine redliche Existenz zu sichern.
Zudem würde daszur Verringerung der Umweltbelastung beitragen. Denn der
heute wenig vielseitige Anbauplan (Kartoffeln, Getreide, Rüben) hat in der
niederländischen Landwirtschaft zu einem starken Krankheits- und Schädlingsdruck und dadurch zu einem hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz geführt.
Die Forschung richtet sich daher -neben Untersuchungen über Überschußerzeugnisse (insbesondere Weizen)-auf vielversprechende neue Kulturen (insbesondere Faser- und Ölpflanzen), die den bisherigen Anbauplan erweitern
könnten. Dabei wird der Aspekt der wirtschaftlichen Realisierbarkeit und der
Wettbewerbsfähigkeit der neuen Endprodukte zusammen mit dem Nichtnahrungsmittelsektor untersucht.
Zu den Forschungsvorhaben für 1991 zählen:
Hanffasern als Rohstoff für die Pulpe- und Papierherstellung
Flachsfasern für konventionelle (Textilien) und neue Anwendungen (V<
Stärkung von Baumaterialien)
Neue Anwendungen von ätherischen Ölen aus Kümmel und Dill
Biologisch abbaubare Kunststoffe
Pflanzliche Schmierstoffe
Bodenforschung
Wegen der noch immer zunehmenden Belastung der Böden in den Niederlanden werden Kenntnisse über den Boden dringend gebraucht. Das hat man auf
nationaler Ebene bereits vor einigen Jahren erkannt. Daher wurde ein nationales Schwerpunktprogramm für dieBodenforschung aufgestellt. Vonden laufenden Bodenforschungsprojekten der DLO-Institute sind viele in dieses Programm aufgenommen. In den meisten Fällen sind die Untersuchungen darauf
gerichtet, die Prozesse, die die Bodenqualität erhalten oder verbessern, zu ergründen. Dabei wird der Boden nicht nur als Dauerressource für die landwirtschaftliche Produktion betrachtet, sondern auch als ein Umweltgut, das
bestimmend ist für die Qualität von Grundwasser und obenirdischen Gewässern, und als ein konstitutiver Faktor für andere Funktionen des ländlichen
Raums (Natur, Erholung usw.).
Forschungsschwerpunkte:
Das Funktionieren der Bodenökosysteme.
Boden- und Wasserqualität (u.a. Vorkommen, Verhalten und Mobilität von
Nährstoffen, Schwermetallen und Pestiziden)
Entwicklung von Qualitätsnormen
Düngung in Beziehung zu Auswaschung und Bodennutzung (Entwicklung
pedologischer Informationssysteme, kulturtechnische Bestandsaufnah me,
Fernerkundungstechniken).
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Pflanzenschutz
DieAnwendung chemischer Pflanzenschutzmittel inLandwirtschaft und Gartenbau wird gesamtgesellschaftlich in zunehmendem Maße als Problem empfunden. Eine Reihe dieser Mittel gilt alsrisikoverdächtig, insbesondere wegen
der Effekte auf Natur und Umwelt, aber auch wegen der gesundheitlichen Risiken für die Verbraucher und die Anwender in der landwirtschaftlichen Produktion. In den letzten Jahren ist eine Reihe von politischen Konzepten herausgegeben worden, in denen die Ausgangspunkte der staatlichen Pflanzenschutzpolitik festgeschrieben sind. Sowohl in der Agrarstrukturnote als auch
im Nationalen Maßnahmenprogramm Umweltschutz und im Nationalen
Maßnahmenprogramm Naturschutz wird ausführlich auf dieses Thema eingegangen. Das im Herbst 1990 herausgebrachte Mehrjahresprogramm Pflanzenschutz bietet die Umsetzung der politischen Vorhaben in konkrete Aktionspunkte. Bei der Ausarbeitung der Vorhaben spielt die Forschung eine wichtige Rolle.
Forschungsschwerpunkte:
îodenkrankheiten (u.a. die Ökologie von Bodenpathogenen)
Entwicklung resistenter Sorten
Jiologische, gezielte und integrierte Bekämpfung von Krankheiten, Sc
lingen und Unkräutern
- Emissionsmindernde Ausbringungstechniken
- Ökotoxologische Risiken von Pflanzenschutzmitteln
- Entwicklung integrierter und geschlossener Produktionssysteme.
Agrarbiotechnologie
Für die Biotechnologie gibt es in den letzten J a h r e n ein großes Interesse. Die
Behörden auf nationaler und EG-Ebene sowie die private Wirtschaft haben
hochgespannte Erwartungen von der Biotechnologie. Im Bereich der pflanzlichen Produktion erhofft man sich davon eine Erweiterung der Produktpalette, die Entwicklung krankheits- und schädlingsresistenter Sorten, Verlängerung der Haltbarkeit von Zierpflanzen und Verbesserung der Qualität von
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten. Im Bereich der tierischen Produktion denkt man an eine höhere Resistenz der Tiere gegen Krankheiten, eine höhere Fruchtbarkeit, effektivere und risikoärmere Tierarzneimittel und besser verdauliche Futtermittel. Auch in der Agroindustrie könnten Produktionsverfahren dadurch verbessert werden, zum Beispiel in Molkereien und Brauereien. Ferner ermöglicht die Biotechnologie eine bessere Verarbeitung von landwirtschaftlichen und agroindustriellen Abfällen, z.B. bei
der Kompostierung und der anäroben Abwasserreinigung.
Forschungsschwerpunkte:
- Anwendung von pflanzenbiotechnologischen Techniken auf wichtige Kulturen desniederländischen Pflanzenbaus (u.a.Tomaten, Chrysanthemen, Kartoffeln)
- Die physiologischen Aspekte desFunktionierens von potentiellen Schadenserregern in der Interaktion mit den Kulturpflanzen und der Einsatz von
molekularbiologischen Techniken bei der Krankheitsbekämpfung.
- Anwendung von tierbiotechnologischen Techniken zur Abwehr von Krankheiten und zur Verbesserung der Fortpflanzung in der Tierhaltung
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Entwicklung verbesserter und risikoärmerer veterinärmedizinischer Imp
Stoffe
Enzymatische Modifizierung von landwirtschaftlichen Rohstoffen (u.a. be
Futtermitteln und in der Verarbeitung von Agrarprodukten).
Gülle und A m m o n i a k
Das Zuviel an Gülle und Ammoniak ist zur Zeit eines der größten Probleme
der tierischen Produktion. Die Anstrengungen der DLO-Institute in diesem
Bereich stehen in enger Verbindung mit dem nationalen Programm für Gülleund Ammoniakforschung.
Es handelt sich um mehrgleisig durchgeführte Forschung zu 6 Themen:
Umwelteffekte (Reduzierung der Auswaschung und Abschwemmung vo
Stickstoff und Phosphor im ländlichen Raum)
Tierernährung (Reduzierung der Stickstoff- und Phosphorausscheidunge
von Schweinen, Rindern und Geflügel)
Güllebehandlung auf dem Hof (Erkundung der technischen Möglichkeite
zur Reduzierung der Ammoniakemission aus Ställen und Güllelagern)
Gülleverwertung (Erweiterung der Kenntnisse über die Wirkung vo
Nährstoffen und Erkundung der Möglichkeiten zur Reduzierung der Ammo
niakemission bei der Ausbringung auf Acker- und Grünlandflächen)
Wirtschaftliche Bewertung und Logistik (modellgestützte Folgenabschätzungder Emissionsminderung zwecks Entscheidungshilfe für Behörden und ind
wirtschaftliche Verbände)
Gülleverarbeitung (Untersuchung der technischen und technologisch . . .
Möglichkeiten der Gülleverarbeitung).
Tierwohl und Tiergesundheit
Infektionen durch Viren und Bakterien verursachen Krankheit, Sterben,
Fruchtbarkeitsstörungen und eine direkte oder indirekte Abnahme der Milch,Fleisch- und Legeleistung. Die Forschung richtet sich auf bestimmte Krankheiten (z.B.die Aujeszky-Krankheit), vor allem aber auf eher generell anwendbare Techniken.
brschungsschwerpunkte im Bereich der Tiergesundheit
Die Entwicklung sensiblerer, gezielterer und/oder schnellerer Methoden zi
Ermittlung der Infektionsursache; Kenntnisse über Ätiologie und Pathoge
nese
Einsicht in Epidemiologie und Vorbeugung
Vertiefung des immunologischen Wissens und Entwicklung immunolog
scher Techniken.
Entwicklung von Impfstoffen und Diagnostik mit biotechnologischen Me
thodiken.
- Durchführbarkeitsstudien zuSPF-Techniken in der Geflügel- und Schweine
Produktion.
Die Forschung im Bereich Tierwohl richtet sich zum Teil auf Gegenstände der
Grundlagenforschung (Verhalten, Physiologie, Gesundheit), zum Teil auf Haltungsfragen. Dabei werden bestehende und neu entwickelte Haltungssysteme129

hinsichtlich Sozialverträglichkeit (in bezug auf Tierwohl, Umwelt und Produktqualität) und Managementaspekte (unter Mitberücksichtigung der Gesundheitsverträglichkeit der Produktion) bewertet.
Zwei Perspektiven bietende alternative Haltungssysteme, die zur Zeit entwickelt werden, betreffen die Gruppenhaltung von Sauen und das Etagensystem
für die Legehennenhaltung.
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Summary of the DLO Research Plan for 1991
General
The Agricultural Research Department comprises a central administration
and eighteen research institutes and comesunder thejurisdiction ofthe Ministry ofAgriculture, Nature Management and Fisheries.
These institutes mainly carry out strategically fundamental and applied research which is related to the directives ofthe Ministry ofAgriculture, Nature
Management and Fisheries. The research is especially aimed at answering
questions on policy.
Several important government papers, such as the Agricultural Structure
Memorandum, the Nature Policy Plan ofthe Netherlands and the Multi-year
Crop Protection plan, provide the guide-lines for DLO research. The on-going
development ofthe various sectors ispredominant in these papers.This can be
achieved by improving the quality of primary and subsidiary products and by
limiting emission of waste products, crop protection remedies and fertilizers.
DLO Research Plan for 1991
The primary aim ofthe DLO research plan isto reveal the research proposals.
In order to provide some insight into the total research effort of DLO, the research is divided into programmes. These programmes include a number of
projects which are related to a certain subject or discipline. The institute that
has the greatest share in a programme functions as the controlling institute
and nominates a research leader. A list stating the programme number, title
and the controlling institute of the research programmes being directed by
DLO in 1991 is included.
A description ofhow the research is linked to questions put by the authorities
and other interested parties, is given in the research plan. Several important
research programmes for DLO in 1991 which are related to the papers mentioned above, are described in Chapter 2 of the plan. Chapter 3 describes the
research from a sector angle. Chapters 4 and 5are concerned with research related to international and third-world cooperation. The DLO institutes are
described in Chapter 6.
Research Programmes
Several research programmes important for DLO in 1991 are described.
These are:
Agrification:
There is a lot ofinterest in the application of agricultural products in the nonfood sector. In this way the incomes of arable farmers, under pressure due to
the saturated food markets in industrialized countries,could be maintained at
reasonable levels. At the same time, damage to the environment would decrease. Also,because ofnarrow planting (potatoes, grains, beets)there is much
disease and infestation in Dutch agriculture and the use of crop protection
measures is, therefore, extensive. In addition to existing surplus crops (e.g.
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wheat), research is also being aimed at potentially promising new crops (e.g.
fibre and oil crops)which could help broaden the planting arrangement. Briefly, the economic feasibility of new end-products and those from the non-food
sector will be studied together.
In 1991 work will be done on:
Hemp fibres as raw material for pulp and paper production;
Flax fibres for existing (textile) and new (strengthening of building
rials) applications;
New applications of etheric oils from caraway and dill;
Biodegradable plastics and
Vegetable motor oils.
Soil Research:
The need for information about soil is great because ofits connection with the
ever-increasing damage tothe soil in the Netherlands. This need was recognized several years ago at a national level and a spearhead programme on soil
research was started. Much of the soil research being done by the DLO institutes forms part of this national programme. The enhancement of knowledge
is mainly directed at gaining more insight into processes that could maintain
or improve the quality ofthe soil. In this way,the soil is not only seen as a permanent production component for agricultural crops but also as a factor that
should be regarded in connection with the quality ofsurface and groundwater
and as a production force for other objectives such as nature and recreation.
Main points of DLO research:
Functioning of the soil ecosystems;
Soil and water quality (including prevention, behaviour and mobility o
nutrients, heavy metals and insecticides);
Development of quality standards;
Fertilizing in relation to leaching and land use (development of soil science
information systems, culture-technical surveying, remote-sensing tech
niques).
Crop protection:
The public is becoming increasingly concerned with the use of chemical crop
protection measures in horticulture and agriculture. It is commonly feared
that some ofthese treatments have a detrimental effect on the environment as
well as onthe health ofthe consumer and onthose working in the agricultural
production process. In the last few years, several government papers have been
published in which the principle ideas about the crop protection policy of the
government are expressed. These are extensively dealt with in the Agricultural Structure Memorandum, the National Environmental Policy Plan and
the Nature Policy Plan. In the Multi-year Crop Protection Plan, published in
the autumn of 1990, an expansion of government proposals was given in the
form of concrete action points. Research has an important role to play in this
expansion.
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Main points of DLO Crop Protection research:
il diseases (including the ecology of soil pathoj
Development of resistant strains;
Biological, direct and integrated control of disease, infestation and weeds;
1U ï t t ^ U ö ,
Emission-limiting application techniques;
Research into ecotoxicological risks of crop protection measures;
Development of integrated and closed production systems.
Agricultural biotechnology:
Biotechnology has received much attention in the last few years. The Dutch
government, industry and the European Community have great hopes for it.
Asfar asvegetable production isconcerned, research isaimed at varietal diversity, disease and pest-resistant crops, extending the shelf-life of ornamentals
and improving the quality of horticultural and agricultural products.
In the field ofanimal production, thoughts are directed towards improving the
resistance of cattle to disease, improving fertility, developing more effective
and safer drugs for animals and improving the digestibility of animal feed. In
addition, improved agro-industrial production processes will be provided for
the dairy industry as well as for the preparation of animals.
Biotechnology can also play a role in improving the processing of agricultural
and agro-industrial waste with regard to composting and anaerobic wastewater purification.
Main points of DLO biotechnology research:
- Applyingplant-biotechnologicaltechniques tocropswhich are of importance
to Dutch horticulture and agriculture (e.g.tomatoes, chrysanthemums, pota
toes);
- Studying the physiological aspects ofthe functioning ofpests in their inte
action with the crop and the inclusion ofmolecular biological techniques in
the control of disease;
- Applying animal-biotechnological techniques with regard to the prevention
of disease and improved breeding techniques in animal husbandry;
Development of improved and safer veterinary vaccines;
Enzyme modification of agricultural raw materials (including animal feed
and the processing of agricultural and horticultural products).

,

Manure and ammonia:
The problem caused by manure and ammonia is one of the major obstacles in
the animal sector. The effort made by the DLO institutes is closely related to
the National Manure and Ammonia Research Programme.
The research covers six themes:
Environmental effects (limiting the leaching and washing away of nitroge igen
and phosphorus in the countryside);
Animal feeding (limiting the excretion of nitrogen and phosphorus
via
manure from pigs, cattle and poultry);
Treatment of manure on the farm (research into technical possibilities of
limiting the amount of ammonia emission from stalls and manure heaps);
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- Utilization ofmanure (broadening knowledge about the working of nutrient;
and studying the possibilities of decreasing the amount of manure applie(
to arable and grassland);
- Economicevaluation and logistics(using a model tocalculate the consequen
cesoflimiting emissions, with the support ofthe government and industry);
- Processing ofmanure (studying the technical and technological possibilitiei
ssing).
Health and well-being of the animals:
Infections through viruses and bacteria cause disease, death, fertility complications and a direct or indirect fall in milk, meat and egg production. In addition tospecific diseases(such asAujesky's disease)research isespecially aimed
at techniques that can be more generally applied.
Main points of DLO animal health research:

I

Developing more sensitive, more specific and/or quicker methods of diagnosis; knowledge about etiology and pathogenicity;

- Gaining more insight into epidemiology and prevention possibilities;
- Intensifying knowledge of immunology and developing immunology tech
niques;
- Developing vaccines and diagnostics using biotechnological methods;
- Feasibility studies for Specific Pathogen Free (SPF) techniques in poultry
and pig farming.

Research into the well-being of farm animals is partly fundamental (behaviour, physiology, health) and partly aimed at aspects ofhusbandry In this way,
existing and newly-developed farming systems are considered with regard to
their being socially acceptable (well-being ofthe animal, environment, quality
of the product) and their management (including production and health).
Two alternative housing systems that are being developed, with plenty of
perspective, are group-housing for gilts and the tiered battery system for laying
hens.
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Bijlage 4
Survey of the research programme of DLO Institute

Numbers refer to programme numbers.
ATO: Agrotechnological Research Institute
54.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

Nutritional safety, nutritive value, microbial contamination, quality
and digestibility of fresh and processed vegetable products
Toxicological, biochemical, microbiological and physical studies ofthe effect of
productionmethods, harvesting time, conservation, transport and processing
of vegetable products on quality and nutritional safety.
Agrification and processing of fibres, carbohydrates, proteins, fatty
acids and secondary metabolites
Study on processing, pilot production.
Bioconversion, agrification, processing of waste and product development on the basis of vegetable materials
Biochemical and microbiological studies of conversion or of extracting products such as fibre, cellulose or fatty acids.
Conservation methods and systems, packing, storage life and quality of
food and ornamental crops and derived products
Physical, biochemical and physiological studies of the effects of several methods ofconservation, storage and packing on the quality offood, ornamentals
and derived products.
Criteria of the quality of vegetable materials and products
Development of specific (bio)sensors for quality. Study ofthe relation between
sensory testing and instrumental measurements in relation to conservation
and processing of vegetable materials.
Agrologistics, artificial intelligence, video-image analysis and process
optimization
Analysis ofcultivation, harvest, transport, storage and agrotechnological processesand development models tooptimize processes and systems to aid decisions (Decision Support Systems).
Processing and development of products from current food crops using
biochemical and microbiological techniques
Processing and development of products from food crops for the food
and non-food industries using physical techniques

CABO: Centre for Agrobiological Research
30.

32.
37.

Crop and product physiology
Physiological research on biotic and abiotic constraints on yield and quality of
crops.
Plant physiology a n d product quality
Regulation of morphogenesis, growth and ageing processes.
Ecology and control of w e e d s
Research on weed ecology, interactions between weed and crop,herbicides and
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46.

48.

50.
110.

123.

124.

biological control in integrated control.
Pasture and fodder crops
Study on ways of improving utilization of nitrogen, and the quality of grasses
and fodder crops.
Agro-ecology and integrated agriculture
Development of production systems with minimum release of nutrients and
biocides.
Simulation and systems analysis
Simulation of crop growth and quantitative analysis of primary production.
Sustainable land-use and food production in developing countries
Development of optimum sustainable production systems in the humid and
dry tropics.
Nature development and management of vegetation
Study on the nutrient and carbon balance of ecosystems in relation to the
prospects in nature development.
Quality of grass in relation to feed intake and nitrogen utilization

CDI: Central Veterinary Institute
63.
64.
65.
66.
68.

69.
137.

Health, well-being and quality of cattle
Health, well-being and quality of pigs
Health, well-being and quality of poultry
Immunology in vaccination systems for livestock
Veterinary epidemiology
Aujeszky's disease of pigs, bovine virus diarrhoea, leptospirosis, helminth infections, exotic virus diseases.
Synthetic vaccine, diagnostics and hormone analogues
Assessment of risk from introduction to the environment of live recombinant vaccines

Service programmes
W013. Prevention and control of notifiable diseases and viral exotic diseases.
W014. Production of vaccines and diagnostic reagents for animal husbandry.
W015. Diagnosis of animal, poultry and fish diseases (including establishment of
reference materials).
W016. Governmental quality testing of medicines and pesticides for veterinary use.
W017. Toxicology and environment.
COVP: Spelderholt, Centre for Poultry Research and Information Services
77.

141.
142.
143.

152.

Meat research
Improving the quality safety and marketing of meat and meat products. Examining methods, logistics, accuracy of methods and automation.
Use of information technology in poultry production and processing
Gauging all aspects of the processes and developing simulation systems.
Poultry projects in developing countries
E g g s a n d e g g products
Quality, applicability, consumerjudgments and marketing ofeggs and eggproducts.
Development and testing of housing systems for laying h e n s
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CPO: Centre for Plant Breeding Research
2.

25.

26.

27.

28.

29.

31.

42.
49.

52.

126.
127.
148.

149.

Assessment of risk in the introduction of transgenetic organisms
Study ofgene dispersal from potato, tomato, rapeseed and fodder grass. Stability of transgenes in rapeseed.
Development and application of molecular-biological techniques for
plant breeding
RFLP mapping, isolation of genes, vector construction, transformation, regeneration analysis of genetic stability, transposon tagging.
Development and application of cell-biological techniques for transformation and selection cells
Chromosome, organelle and gene transfer by protoplast fusion, microinjection, electroporation, particle gun, Agrobacterium. Regeneration.
Developmental biology in plant breeding research
Regeneration, production of haploids, manipulation of plant development,
breaking of hybridization barriers, in vitro fertilization and embryo culture.
Exploitation of genetic variation, increase varietal diversity
Introduction and evaluation ofgene pools,breedingfor adaptation, stability of
yield, productivity, quality.
Conservation and study of genetic resources of cultivated plants
Collection,characterization, documentation and conservation ofgenetic variation.
Research on biotic and abiotic tolerance to stress
Development ofcropstolerant to drought, weak light, cold. Chlorophyll fluorescence, mildew resistance, scion: rootstock relations.
Research on breeding for resistance using genetic manipulation
Characterizing and introducing genes useful in breeding for resistance.
Plant breeding at population level
Optimizing selection methods, developing expertise in the use of marker genes, developing and testing new statistical methods and techniques.
Plant breeding for quality and nutritional safety of agricultural and
horticultural products
Study of genetic variation in the quality and development of breeding strategies. Breeding to remove harmful substances and to increase desirable
substances.
Breeding for resistance: methods of selecting for resistance
Genetic analysis of resistance to pests and diseases
Identifying and exploitating of resistance genes.
Breeding for resistance in control of parasites
Developing ofmethods to detect, select and test plants for resistance to insects,
mites and nematodes.
Breeding for resistance in the control of soil pathogens
Identification and use of genetic variation in host plant resistance to soil pathogens. Morphology and physiology of infestation of below ground.

CRZ: Centre for Variety Research and Seed Technology
130.

131.

Identification and recognition of plant varieties and propagation material
Development of objective criteria for distinctness, homogeneity and stability
of plant varieties.
Development of methods for testing resistance characteristics of varie137
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ties and propagation material
Developing ways of using resistance factors in a programme for resistance
management on the varietal level.
Quality-determining factors ofplant varieties, seeds and other propagating material
Developing phytopathological, physiological and technical methods to determine quality factors.

Service programmes
W05.
W06.

Registration of varieties and research on Breeders' Rights.
Compilation of the 'Lists of Varieties'.

IBG: De Dorschkamp, Institute for Forestry and Urban Ecology
14.

15.

16.

17.

109.

116.

117.

Forest ecology
Study ofecological processes in the development offorests and their soils with
environmental factors; forest typology.
Terrain management
Developingpractical methods for establishment and management offorest and
vegetation.
Business management in forestry and terrain management
Analysing factors in forest and nature management and developing methods
and tools for forest management.
Urban arboriculture a n d amenity plantings
Analysis ofproblems with trees, shrubs and other vegetations in urban areas
and developing methods and tools for maintenance.
Research support for tropical forestry
Cooperation with governmental institutes and organizations for forestry research in tropical countries, in particular Indonesia and Burkina Faso.
Management of urban parks, gardens a n d recreation areas
Analysing quality, public use and costs of maintenance of urban parks, gardens and recreation areas, and developing methods and tools for design and
management.
Social psychology of outdoor recreation
Analysing the use and perception offorests, urban parks and recreation areas
as influenced by social and psychological factors.

GLW: Agricultural Mathematics
Service programme
W022. Agricultural mathematics and statistics.
IB: Institute for Soil Fertility Research
1.

Soil biology
Studying the functioning of soil ecosystems as affected by soil and crop management, and by soil, crop and climatic conditions. The programme includes (1)
general soil (micro)biology, and the role of soil (micro)organisms in relation to
(2)nutrient dynamics and soilfertility, (3)soil diseases and crop protection, (4)
nature management, and (5) soil pollution.
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4.

Pollution, protection and reclamation of soil
Studying the occurrence and behaviour, in particular the mobility and biological availability, oforganic and inorganic pollutants in soils.Emphasis ison decreasing soil pollution and maintaining or improving the quality of soil and
groundwater, and on developing techniques for the reclamation of polluted
soils.

44.

Nutrient dynamics and provision of fertilizers (integrated nutrient management)
Studying ways of managing nutrient sources and fluxes in soil: crop ecosystems in such a way that crops are well supplied with nutrients, for growth
and quality, and that harm to the soil biosphere and losses to the environment
(atmosphere, ground and surface water) are minimized. Nutrient sources considered include chemical fertilizers, animal manures, cropresidues, atmospheric deposition, organic matter and minerals in soil.

45.

Soilless cultures and fertigation
Studying ways of managing water and nutrients in closed recirculating
growing systems in greenhouses. Optimizing the supply ofnutrients and water
to fruit-trees grown with trickle fertigation (nutrients added to the irrigation
water).
Research support on soil and nutrient management for developing
countries
Research aimed at developing sustainable agricultural systems t h a t make optimum use oflocally available resources. Integrated management ofsoil, organic matter and nutrients.
Use of animal manures as fertilizers in agriculture
Studying thejudicioususe ofanimal manures as sources ofplant nutrients and
the improvement ofphysical conditions in arable soils. Maximizing uptake by
crops ofnutrients from animal manures and minimizing nutrient losses to the
environment.

146.

151.

IMAG: Institute of Agricultural Engineering
43.

47.

79.

100.

101.

Techniques for plant protection with little escape of pesticides and
safety for workers
Optimalizing techniques for protection and harvesting ofpotatoes;research on
safety for workers; phytosanitary conditions.
Development of an integrated system of crop engineering and management for producing pasture and fodder crops
Developing and testing sensors for measuring climatic factors, moisture and
nutrient condition ofthe soil for growth, quality and yield ofcrops; developing
a management system and new techniques for the care ofpasture and for forage harvesting.
Treatment and processing of manure
Preventing or reducing environmental pollution by livestock production. Optimum utilization of animal manure.
Product quality a n d mechanization
Improving the quality of the product by adapting machines and treatment to
the characteristics of the product.
Working conditions in agriculture and horticulture and in the processing industries
Ergonomics ofsafety, working position, working rhythm, mental and chemical
stress, and environmental factors.
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104.
105.

139.
150.

Development of management and information systems
Automation and robotization in dairy husbandry (B-2000)
Development of automatic systems for feeding and milking, and of sensors in
order to increase the quality ofthe product and to decrease the costs ofproduction. Well-being and environment will be taken into account.
Automation of pig husbandry (V-2000)
Automation and optimization of 'outside cultures'
Research on agricultural engineering in the tropics and subtropics
Development of technical systems for a sustainable, safe and competitive greenhouse cropping (K-2000)
Development of closed greenhouse systems with low emissions to the air, soil
and water. Special emphasis on novel construction, climatic regulation, recirculation and sterilization ofnutrient solutions,techniques for the optimum application of biocides, decision-support systems.
Development of a cost-effective management system, ecologically
s o u n d and amenable to the fruit-growing industry
Air pollution
Research on the performance of forest ecosystems when stressed by air pollutants.
Technical optimization of new housing systems for poultry (P-2000)
Treatment of manure on the farm

W08.

Agricultural engineering and its coordinative function.

106.
107.
113.
134.

135.
136.

IPO: Research Institute for Plant Protection
33.

34.

35.

36.
38.
39.

41.

133.

138.

Soil ecology and crop protection
Ecology of the survival of soil pathogens, ecology of root infection, classification and analysis of disease-free soils.
Physiology and crop protection
Background to the resistance ofthe host plant and to the ability ofthe pathogen to overcome this resistance. Study of pheromones, toxins and other
substances in pathology.
Quantitative ecology of plant protection
Population dynamics and epidemiology ofdiseases,pathogens and antagonists
in integrated control.
Biological control of pests
Feasibility of use of sexpheromones, insect pathogens and natural enemies.
Methods of detection in crop protection
Developing methods of detection of plant pathogens.
Ecological aspects of crop protection
Estimating threshold values in the population ofplant pathogens, effect of introducing antagonists, ecology of virus diseases and vectors.
Research on plant resistance
Detection, characterization and identification of genetic variance in pathogens and morphological and anatomical studies of plant: parasite relations.
Molecular biological aspects of plant protection
Improvement of natural antagonists and development of 'new' antagonists by
introducing characteristics into organisms living in the same ecosystem as the
pest to be controlled.
International research support on plant diseases
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Service programmes
W07.

Diagnosis, production and service for plant protection and air pollution.

IVO: Research Institute for Animal Production 'Schoonoord'
70.

Animal breeding and biotechnology
Application ofnew technologies inbreeding.Thebiological and economic function ofanimals from aphysiological, molecular and population-genetic and statistical angle.Characteristics ofinterest are synthesis ofprotein and fat in pig,
cattle and broilers, ovulation rate and breeding efficiency in pigs and sheep,
and prediction of milk production of dairy calves.

71.

Reproduction and biotechnology
Production ofbovine embryos in vitro, and sperm quality, immunomodulation,
oestrus and pregnancy diagnosis in swine and cattle.
Well-being, housing and management
Studies onbehaviour, physiology and health oflivestock in relation to housing
and husbandry, especially improvements in well-being (health and behaviour)
inrelation tohousing ofcattle, swine and poultry. Strategic study onthe effects
of biotechnology on farm animals.

72.

IVVO: Research Institute for Livestock Feeding and Nutrition
73.

74.

75.

140.

Feed evaluation and prediction of nutritive value of feedstuffs
Development of a system for nutrient-based feed evaluation and quantitative
prediction ofthe supply ofabsorbable nutrients from feedstuffs in the digestive
tract. Quick simple methods for accurate estimation of bio-availability of
nutrients in feedstuffs, for instance by using the rate ofmicrobial degradation,
and of potential degradability of protein and other feed components.
Utilization of nutrients from feed, and measurement of the nutrient requirement of livestock
Physiological and biochemical approaches to estimate the utilization of
absorbable nutrients, and its relation to the regulation offeed intake in order
to determine nutrient requirements in the successive physiological stages of
life for various types and levels ofproduction. Using the results to derive feeding standards for livestock at low cost and with minimum losses; effects on the
environment; formulation of rations optimum for cost, growth and environment.
Animal nutrition and biotechnology
Improvement offodder conservation (i.e.via inoculation and supplementation
with enzymes).Increasing the bio-availability ofnutrients infeeds. Interaction
of biotechnological treatment with digestion and utilization of feeds.
Animal nutrition in relation to environment and manure problems
Ways ofreducing mineral excretion (N and P in particular) by livestock using
methods and information that balance the supply of nutrients with the animals' requirement at different physiological stages oflife and at various types
and levels ofproduction. Developing new methods ofmeasurement to improve
bio-availability of minerals; minimum requirement of the animal; adequate
feeding strategies.
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LEI: Agricultural Economics Research Institute
10.
55.

85.
86.

87.
88.

89.
90.

91.

93.

112.
128.

129.

Physical planning, land development and land use
Economic research for the planning of multi-purpose land use in rural areas.
Agrotechnology and agribusiness
Studying the economicprospectsofthe industrial useofagricultural materials
in the non-food sector.
Development and innovation in methods and techniques for agricultural economics
Agricultural, trade and development policies of the European Community and international bodies
Politico-economic analysis in the design, management and evaluation of policies using models and other means.
Regional and national policies
Economic analysis in the design, management and evaluation of policies.
Profitability, productivity, generation of income and spending, a n d
financial situation of agricultural businesses
Periodic survey, analysis and forecasting.
Determinants of development in farming structures a n d in the social
a n d economic position of the agricultural working population
Impact of technological and other change for the decision-making environment on agricultural development
Impact ofchanges in technology, policiesand social and economic environment
on individual enterprises and on the public/farming sector.
Market and competition
Analysis of the competitive position and efficiency of markets in the various
sectors of agriculture. Development of market-information systems and marketing strategies.
Development of businesses in several sectors of production
Innovation offarming systems and products, and introduction ofnew technologies.
Agricultural economic research for international development aid and
economic cooperation
Product quality
Improving systems of quality testing in relation to the competitiveness and
profitability of Dutch agriculture.
Economic analysis of emission and environmental problems
Quantitative assessment of abatement policies on costs and revenues of agricultural production. Development of sustainable systems of agricultural production and use of natural resources.

Service programmes
W03.
W04.

Business account network and surveys ofbusiness returns in agriculture and
fisheries.
Agricultural and fisheries statistics and data bases.

PUDOC: Centre for Agricultural Publishing and Documentation
Service programme
W09.

Advice and assistance in publishing; documentation and assistance with
142

bibliographie information.
RIKILT: National Institute for Quality Control of Agricultural Products
53.

78.

97.

98.

Identity, composition a n d sensorial characteristics of agricultural products and identity and composition of feedstuffs
Microscopic research, relation between physical and chemical characteristics
of agricultural products and feedstuffs and sensory testing with consumer
panels, in particular for agricultural products.
Toxicological research
Studying the kinetic behaviour ofdrugs in animals used for food products, and
of feed additives and growth regulators in relation to waiting time before
slaughter. Interaction between veterinary drugs and environmental contaminants. Identifying and characterizing harmful components in edible agricultural products. Toxicology of food processed by biotechnological means.
Methods of detecting substances in agricultural products for legal requirements on examination, inspection and tracing
Development of microscopic, histological, microbiological, chemical and other
techniques.
Transfer of contaminants during production and in food chains
Developing methods of detecting contaminants, tracing the fate of contaminants in the food chain; establishing any trends;developing monitoring strategies; evaluating risks to the consumer.

Service programmes
WO10.
W011.
W012.
W018.

Evaluation of animal drugs and fertilizers.
Provisional Inspection and establishment of reference materials.
Control, inspection and tracing on behalf of several government agencies.
Service tasks and establishment of reference materials.

RIN: Research Institute for Nature Management
19.

21.
22.

24.

19.
120.

121.

Nature management and development in coastal waters
Research into the possibilities ofnature management and development in the
Dutch Shallows, the North Sea and Antartica.
Evaluating management of nature reserves
Management of populations of wild animals
Population and geographical-ecological research on mammals, birds, reptiles
and amphibians.
Ecological processes in a fragmented landscape
Research on the minimum size of nature reserves and distance between them
necessary for the survival of certain species or ecosystems.
Forest grazing
Nature development in wetlands
Development of reference systems, selection of relevant ecotypes, research on
environmental conditions necessary for these ecotypes, survey of areas suitable for nature development, survey of the means to achieve the selected ecotypes.
Nature-oriented standards for freedom from contaminants
Development ofbiomonitors. Establishment ofreference values, standards and
criteria.
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122.

Climatic changes, agriculture and nature
Studying on the processes responsible for climatic changes. Identifying and
measuring the causes ofclimaticchanges,especially the roleofemission ofcertain gases. Surveying the consequences ofclimatic changes on water management, coastal management, public health, agriculture, nature and socio-economic matters. Development of sustainable solutions.

RIVO: Netherlands Institute for Fishery Investigations
80.
81.

82.
83.

Technical aspects of fishing, including ergonomie conditions on fishing
vessels
Research on fish stock
Studying the influence of competition for food and of prédation on the size of
fish populations.
Aquacultural research
Improving aquaculture of eel, oyster, mussel, cockle,bait and salt-water fish.
Quality of fish stocks and fisheries products
Determining the influence oforganic or inorganic compounds in the water on
the fish stock and on the quality ofthe fish products (PCB,phenols, bromides,
mercury compounds and others).

SC: The Winand Staring Centre for integrated Land, Soil and Water Research
3.

5.

6.

7a.

7b.

8.

9.

11.

12.

Physical management of soil
Maintaining or improving the physical function ofsoil in relation to agricultural use and to management of environment, water and nature.
Pesticides in soil a n d water; aquatic ecotoxicology
Computer modelling of transport and transformation of pesticides in soil,
groundwater and water courses. Laboratory and field trials ofeffects on aquatic organisms.
Water management
Study on agrohydrology, geohydrology, regional and integrated management
ofwater to guarantee optimum amounts and quality ofwater for various uses.
Systematic information on land
Construction, filling and management of a digital information system on soil;
upgrading and revision of data; combination and integration with other land
data.
Applied survey and evaluation of land
Survey ofland and groundwater, and ofwater supply, mainly in areas of rural
development.
Research on surveying a n d evaluation of land
Development of strategies for soil sampling, classification and interpolation
techniques and a 'mixed approach' to land evaluation (combination of quantitative and qualitative methods).
Planning and information supply for rural land-use
Developing methods for the design and evaluation ofland development projects
in multi-purpose rural areas.
Recreation and tourism
Studying the synchronization ofsupply and demand inrecreation and tourism,
and the regional economics of recreation and tourism.
Remote sensing
Use ofremote sensing techniques to collect, process and interpret information
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13.

23.

108.
114.

115.

147.

about soil, water, vegetation, land-use and environmental effects.
Geographic Information Systems
Applying methods and technical means (hardware and software) in geographic
information systems (GIS).
Landscape development
Surveying and interpreting geomorphological and historical-geographical values, landscape ecology, landscape in relation to environmental psychology
and sociology, disciplinary aspects of landscape architecture and landscape
planning.
Research on land a n d water in developing countries
Nutrient load of groundwater and surface water in rural areas
Research to support policy by evaluating nutrient loads (N and P) in surface
and groundwater with regionally differentiated measures in management of
crops.
Physical planning of rural areas
Studies onregional planning, pilot studies on new planning themes, integration ofplanning methods (especially land-use planning and landscape planning)
and theoretical aspects of regional planning.
Ecotoxicological risk
Studying the persistence of pesticides in soil and water, and the subsequent
risk to terrestrial and aquatic organisms, development ofenvironmental criteria and limit values for pesticide regulation.

TFDL: Technical and Physical Engineering Research Service
Service programmes
WOl.

Technical consultancy and services on electronic data processing to the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries.
W02. Design and erection of agricultural research facilities.
W019. Electron microscopy and ultrastructural techniques.
WO20. Instrumentation for agricultural research.
W021. Consultancy and research in information technology.
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