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1.

Inleiding en leeswijzer

1.1. Inleiding
Voor u ligt het Onderzoekplan voor 1993 van de instituten van de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek (DLO). Dit Onderzoekplan is een voortschrijdend meerjarenplan en bouwt voort
op het DLO-Onderzoekplan 1992.
Bereikte resultaten, wetenschappelijke ontwikkelingen en (bijgestelde) beleidsprioriteiten
hebben geleid tot accentverschuivingen in het onderzoek, die in dit Onderzoekplan zijn
verwoord.
Het Onderzoekplan heeft primair tot doel de onderzoeksvoornemens voor 1993 weer te geven.
Het dient als uitgangspunt voor het overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, waarin op hoofdlijnen (meerjaren)afspraken worden gemaakt over onderzoeksrichting en inzet van middelen. Om voor dit overleg de totale onderzoeksinspanning van DLO
inzichtelijk te maken, is het onderzoek ondergebracht in programma's. Deze onderzoeksprogramma's zijn samengesteld uit een aantal projecten,die betrekking hebben op een bepaald
onderwerp en/of eenbepaaldediscipline. Het instituut dat hetgrootsteaandeel ineen programma
heeft, fungeert alstrekkerinstituut en wijst een programmaleider aan. Voor sommige interinstitutionele programma's is een stuurgroep (uit instituutsdirecteuren) samengesteld die de
uitvoering van het programma begeleidt.
Behalve dat onderzoeksprogramma's de onderzoeksinspanning inzichtelijk maken, worden ze
ook gebruikt voor wetenschappelijke sturing. Decombinatie van projecten wordt namelijk zó
gekozen, dat resultaten uit het ene project direct geïntegreerd kunnen worden in andere
projecten uit het programma, zodat kennis optimaal benut wordt. Programmaleiders zijn
verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud van het programma. Regelmatig zullen
zij een beroep moeten doen op expertise buiten het instituut. De programmaleider brengt
daarom advies uit aan de instituutsdirectie, respectievelijk destuurgroep, over het aangaan van
samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor het programma. Dit betreft samenwerking
met andere DLO-instituten maarook met onderzoeksinstellingen buiten DLO,zoals proefstations
en universiteiten.

1.2

Leeswijzer

In Deel IIvan het Onderzoekplan voor 1993 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle
onderzoeksprogramma's (hoofdstuk 2) en van de in programmavorm beschreven wettelijke en
ondersteunende taken (hoofdstuk 3). Bij ieder programma wordt aangegevenwie de programmaleider is,welk instituut het programma trekt, het aanvangsjaar en geplande eindjaar (of
evaluatiejaar), een korte beschrijving van doel en inhoud, de planning voor 1993, een indicatie
van de omvang en raakvlakken met andere DLO-,AT-en VZ-programma's. Tenslotte wordt bij
de programma's een overzicht gegeven van de projecten die in 1993 in uitvoering zijn of in
uitvoering worden genomen.
Voor de instituutsaanduiding wordt de afkorting van het trekkerinstituut gebruikt. Een aantal
programma's wordt echter door een aantal instituten gezamenlijk uitgevoerd. Welke instituten
naast het trekkerinstituut in het programma deelnemen kan gevonden worden door de
projectenlijst te bekijken.
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de projectenlijst van programma 124 (Kwaliteit van gras in relatie
tot voederopname en stikstofbenutting) dat nog drie andere DLO-instituten bij de uitvoering
van het programma betrokken zijn.
Binnen IPO-DLO isvanaf medio 1992 een proces gestart dat moet leiden tot aanscherping van
deonderzoekslijnen inde programma's die door IPO-DLOworden uitgevoerd. Deze aanscherping
heeft vooral betrekking op het aantal in onderzoek te nemen organismen en combinaties van
gewassen en organismen. Omdat dit proces nog niet is afgerond, zijn de uitkomsten nog niet
in de in dit plan opgenomen onderzoeksprogramma's van IPO-DLO meegenomen. In 1993 zal
het onderzoek dat IPO-DLOverricht in nieuwe programma's worden beschreven.De planperiode
voor de programma's van IPO-DLO is daarom op 1993 gesteld. Wellicht ten overvloede,
verplichtingen die IPO-DLO is aangegaan zullen worden nagekomen.
Ontwikkelingen betreffende de (ecologische) duurzaamheid van de visserijsector in Nederland
hebben de onderzoeksprioriteiten en de onderzoeksrichting van het onderzoek dat RIVO-DLO

verricht sterk in beweging gezet. Eenconcrete uitwerking in (nieuwe) onderzoeksprogramma's
heeft nog niet plaats kunnen vinden. Er is daarom gekozen voor het beëindigen van de planperiode van alle lopende RIVO-programma's in 1993. Voor het Onderzoekplan 1994 zullen
voor RIVO-DLO nieuwe programma's geformuleerd worden.
Verder wordt in dit plan nog niet geanticipeerd op het in 1993 te verwachten voornemen tot
samenvoeging van CABO-DLO met IB-DLO evenals de voorziene samenvoeging van CDI-DLO,
COVP-DLO, IVO-DLO en IVVO-DLO.
Wel isvooruitlopend op de in 1993voorziene overgang van het luchtverontreinigingsonderzoek
van IPO-DLO naar CABO-DLO dit onderzoek reeds gerekend tot de CABO-DLO-activiteiten.
Door bij elk programma aan te geven met welke andere DLO-,AT-en VZ-programma's er
raakvlakken bestaan, wordt een beeld gegeven van de samenhang van het betreffende
programma met andere (onderzoeks-)programma's. De programma's van de proefstations,
beschreven in onderzoeksplannen die uitgegeven zijn door de directies ATen VZ, worden
aangeduid met de afkorting AT of VZ plus een volgnummer. Dit volgnummer correspondeert
met de nummering die in deze onderzoeksplannen is gevolgd.
De indicatie van de omvang omvat de inzet van medewerkers (zowel onderzoekers als ondersteuning) die direct aan de programma's toe te rekenen is, afgerond op een veelvoud van vijf
mensjaar. Hierin iszowel de inzet van medewerkers die bij DLO een vast dienstverband hebben
meegenomen als ook de inzet van medewerkers die op tijdelijke basis bij DLO werkzaam zijn.
Buiten beschouwing is gebleven de meer 'algemene' ondersteuning: afdelingen financieel/
materieel, personeel en informatica op de DLO-instituten, instituutsdirecties en het centrale
apparaat van DLO.
Aanbevelingen voortvloeiend uit de toetsing van een aantal DLO-onderzoeksprogramma's in
1991/1992 op hun efficiency en effectiviteit, zijn in de gepresenteerde onderzoeksprogramma's
verwerkt. De uitwerking van de effecten van de Grote Efficiency-operatie, de Tussenbalans en
andere overheidsmaatregelen voor 1993 zijn eveneens verwerkt.
De DLO-onderzoeksprogramma's zijn in het algemeen een combinatie van toepassingsgericht
en strategisch onderzoek. Onderzoek met strategisch karakter (expertise-ontwikkeling) vindt
plaats, om ervoor te zorgen dat kennis en kunde wordt ontwikkeld die in de toekomst leidt
tot nieuwe onderzoeksprogramma's en die de wetenschappelijke basis op de langere termijn
op peil houdt.
Dooreenonderzoeksprogramma te laten bestaan uittoepassingsgericht onderzoek enstrategisch
onderzoek, is ook het strategische onderzoek ingekaderd in de missie van het instituut cq. de
instituten die het programma uitvoeren en zijn ook deze onderzoeksactiviteiten beheersbaar.
De projecten die voor het overgrote deel (50 tot 100 %) expertise-ontwikkeling betreffen zijn
gewaarmerkt met een asterisk.

1.3

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

In 1992 is aan de afspraak met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om te
komen tot sturing van het DLO-onderzoek door middel van onderzoeksprogramma's verder
inhoud gegeven. Dit heeft vooral geresulteerd in betere beschrijvingen van de onderzoeksprogramma's waarvan de planperiode in 1994of later eindigt. Beschrijvingen, die het mogelijk
maken vooraf overleg te plegen over de na te streven doelen en die het mogelijk maken
achteraf, aan het eind van de planperiode van het programma, bereikte resultaten en
geformuleerde doelstellingen te vergelijken.
Discussie over de sturing van programma's en/of organisatorische maatregelen hebben soms
geresulteerd in het bijeenvoegen van programma's c q . het op een andere wijze ordenen van
projecten binnen programma's.
Voortvloeiend uit de oprichting van het IBN in augustus 1991 zijn in de loop van 1992 een
aantal nieuwe programma's beschreven (196, 197, 204, 205, 206). Dit betreft ten dele reeds
lopende programma's die bijgesteld zijn naar aanleiding van de integratie van de instituten
waaruit het IBN isontstaan en ten dele nieuw onderzoek.
Effecten van de Grote Efficiency-operatie, Tussenbalans en andere overheidsmaatregelen
hebben IMAG-DLO aanleiding gegeven tot het formuleren van een nieuw programma op het
vlak van onderzoek naar technologie voor open teelten (198-IMAG). De programma's die in

1992 op dit vlak bestonden (100-IMAGen 107-IMAG)zijn daarmee komen tevervallen. Dezelfde
overheidsmaatregelen hebben tevens geleid tot een herbezinning op de taken van TFDL-DLO.
In het Onderzoekplan DLO voor 1993 heeft dat geresulteerd in een concentratie van deTFDLDLO activiteiten op onderzoek en beheer van informatietechnologie binnen het Ministerie
van LNV (154-TFDL) en nieuwbouw en onderhoud van accommodatie van het landbouwkundig
onderzoek (155-TFDL). Het programma Instrumentatie (173-TFDL) zal naar verwachting in
1993 overgaan naar IMAG-DLO.
Verkregen kennis uit het Mest- en Ammoniakonderzoek en een verlegging van (beleids)prioriteiten hebben aanleiding gegeven tot het formuleren van een nieuw programma op het
vlak van veevoeding in relatie tot milieu (200-IVVO). In 1993 zal dit programma nog verder
ingevuld moeten worden. Inde opzet isal rekening gehouden met devoorziene samenvoeging
van CDI-DLO, COVP-DLO, IVO-DLO en IVVO-DLO.
Verder iser een aanzet voor een onderzoeksprogramma geformuleerd dat ingaat op de ecologische en hydrologische aspecten vanverdroging (201-SC)en een aanzet voor een programma
waarin het modelinstrumentarium dat nodig isvoor de evaluatie van het milieubeleid wordt
ontwikkeld, verbeterd en operationeel gemaakt voor een zestal gebieden (207-SC/LEI).
Tenslotte zijn er een tweetal nieuwe programma's geformuleerd die een vervolg vormen op
programma's die het einde van hun planperiode hadden bereikt. Dit betreft een programma
op het vlak van mechanisatie-onderzoek voor de tropen (199-IMAG) en een programma op
het vlak van voortplanting (202-IVO).
Een aantal van de hierboven genoemde nieuwe onderzoeksprogramma's moeten in 1993 nog
verder uitgewerkt worden. In een aantal gevallen dient nog overleg plaats te vinden over de
verdere invulling van het programma. Verder voldoen de programmabeschrijvingen van deze
programma's nog niet aan de eisen die daaraan door LNV worden gesteld. Om het speciale
karakter van deze programma's aan te geven hebben deze programma's in deel II van het
Onderzoekplan de toevoeging 'in oprichting (i.o.)' meegekregen (180-RIKILT; 197-IBN;
200-IWO; 201-SCen 202-IVO).
Door de hierboven genoemde wijzigingen in het onderzoek zijn de volgende programma's
vervallen: 14, 15, 16, 17, 19, 21,42, 45, 52, 71,75, 90, 91,93, 100, 107, 109, 113, 116, 128,
132, 138, 140, 161,172, 174, 176, 185 en 194.
Omverwarring in de nummering van programma's te voorkomen zijn vrijgekomen programmanummers niet opnieuw gebruikt, maar is doorgenummerd. De reeks programmanummers
bevat dan ook enkele gaten.

1.4

Omvang van het DLO-Onderzoek in 1993

In totaal beslaan de in dit plan weergegeven activiteiten ca. 2250 mensjaar. Dit betreft de
inzet van medewerkers (zowel onderzoekers als ondersteuning) die direct aan de programma's
toe te rekenen is. Dit getal omvat zowel de inzet van medewerkers die bij DLO een vast
dienstverband hebben, als de inzet van medewerkers die op tijdelijke basis bij DLO werkzaam
zijn. Buiten beschouwing isgebleven de meer 'algemene' ondersteuning: afdelingen financieel/
materieel, personeel en informatica op de DLO-instituten, instituutsdirecties en het centrale
apparaat van DLO.
Deze 'algemene' ondersteuning en de inzet van medewerkers die niet direct aan programma's
istoe te rekenen betreft in totaal ca. 700 mensjaar.
Van de bovengenoemde 2250 mensjaar wordt ca. 1850 mensjaar ingezet in onderzoeksprogramma's; ruim 400 mensjaar wordt ingezet in wettelijke en dienstverlenende taken. Het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij financiert van de bovengenoemde 2250
mensjaar ca. 1700 mensjaar; circa 1400 mensjaar op onderzoeksprogramma's en ruim 300
mensjaar op wettelijke en dienstverlenende taken.

2.

Onderzoeksprogramma's

Devolgende onderzoeksprogramma's beschrijven deonderzoeksinspanning van DLOvoor 1993:
Titel
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
41.
43.
48.
49.
50.
55.
56.
57.
58.
60.
61.
62.

Pag.
Bodembiologie
Fysisch bodembeheer
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxocologie
Ontwikkeling en operationalisering van een modelinstrumentarium ten
behoeve van het waterbeheer in het landelijk gebied
Verzameling, opslag/beheer, interpretatie en presentatie van bodemkundige
informatie voor beleidsadvisering en -ondersteuning
Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden
Landinrichting en informatievoorziening
Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik
Processen van vraag en aanbod bij recreatie en toerisme in relatie tot
regionale produktontwikkeling
Remote sensing
GIS-onderzoek
Beheer van dierpopulaties
Onderzoek naar aardkundige, historisch-geografische, landschapsecologische
en belevingsaspecten van het landschap
Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur
Plantenveredelingsonderzoek met behulp van moleculair-biologische technieken
gericht op de ontwikkeling van duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit
en de ontwikkeling van efficiënte veredelingsmethoden
Overdracht van genetisch materiaal met behulp van celbiologische technieken
en bestudering van de stabiele introductie en expressie in het acceptorgenoom
en de regeneratie van genetisch gemodificeerde cellijnen
Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen ten behoeve
van het plantenveredelingsonderzoek
Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen, gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
Plantenveredelingsonderzoek aan Gramineae en potentiële gewassen gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiëntie van veredelingsmethoden
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
Bodemecologische aspecten van gewasbescherming
Fysiologische aspecten van gewasbescherming
Kwantitatieve ecologie ten behoeve van gewasbescherming
Biologische bestrijding van plagen
Onkruidoecologie en -beheersing
Detectiemethoden gewasbescherming
Ecologische aspecten gewasbescherming
Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen
Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosytematiek
Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige produktie
Agrotechnologie en agribusiness
Agrificatie: industriële verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten en lipiden
Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen
Bewaarmethoden en -systemen, verpakking, houdbaarheid, kwaliteit en
veiligheid van voedsel en/of siergewassen en afgeleide produkten
Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie
Verwerking enproduktontwikkeling vanbestaandevoedselgewassen met behulp
van biochemische en microbiologische technieken
Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en niet-voedselgewassen met behulp van fysische technieken
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18
20
22
24
26
28
29
31
33
35
37
39
42

44

47
49

51
54

57
60
62
64
66
68
70
73
75
77
79
81
82
84
86
87
90
92
96
98
100

63.
64.
65.
66.
68.
69.
70.
73.
74.
77.
79.
80.
82.
83.
85.
86.
87.
88.
89.
101.
104.
105.
106.
108.
110.
112.
114.
115.
119.
120.
121.
122.
124.
129.
130.
131.

133.
134.
136.
141.
142.
143.
146.
147.
148.

149.

150.
151.
152.

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij
102
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij
104
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij
106
Immunologisch onderzoek in relatietot vaccinatiesystemen bij landbouwhuisdieren
108
Kwantitatieve modellering van de verspreiding van ziektekiemen; het virus van
de ziekte van Aujeszky in varkenspopulaties en de invloed van vaccinatie daarop
110
Synthetische vaccins, diagnostica en hormoonanaloga
111
Fokkerij
113
Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal
116
Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling
118
Kwaliteit en veiligheid van vlees
120
Mestverwerking
123
Milieu- en mensvriendelijke visserij vanuit technisch perspectief
125
Aquacultuuronderzoek
128
Milieugericht visserijonderzoek
131
Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek
134
EG-en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelingsbeleid:
voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek
135
Regionaal en nationaal beleid;beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek
137
Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en-besteding enfinanciële positie
139
Agrarische structuur en positie agrarische beroepsbevolking
141
Ontwikkeling van beoordelingsmethoden en normen voor de arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw
143
Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
145
Innovatieve technologie voor de melkveehouderij
148
Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij
150
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water: institutionele
ondersteuning en methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
152
Duurzaam landgebruiken voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
154
Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking
156
Analyse van effecten van maatregelen op de nutriëntenbelasting van gronden oppervlaktewater
158
Ruimtelijke planvorming
160
Bosbegrazing
162
Bos- en natuurontwikkeling
163
Natuurgerichte normstelling voor stoffen
165
Klimaatverandering, landbouw en natuur
167
Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting
170
Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek
173
Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangsmateriaal
175
Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen gericht op de ontwikkeling van
resistentiemanagementsystemen en op de ontwikkeling van resistentietoetsmethoden en andere kwaliteitsbepalende methoden
177
Moleculaire biologie gewasbescherming
179
Beperking energieverbruik en emissies in de beschermde teelten
180
Luchtverontreinigingsonderzoek
183
Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij en
pluimveeverwerking
184
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot dierlijke produktie
185
Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten
186
Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
188
Ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen voor aquatische en
terrestrische ecosystemen
189
Plantenveredelingsonderzoek bij groente-enfruitgewassengericht op duurzame
resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van efficiënte
veredelingsmethoden
192
Plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen gericht op
duurzame resistentie,verbetering van kwaliteit enontwikkeling vande efficiëntie
van veredelingsmethoden
195
Mestbehandeling op de boerderij
197
Mestbenutting
200
Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièrehuisvestingssystemen voor
leghennen
202
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153.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
186.
187.
188.
193.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Toegepast landinventariserend en -evaluerend onderzoek op het gebied van
bodem, water en systeembeschrijvingen
204
Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling
206
Stikstofstromen in grasland in relatie tot produktie, milieu en natuurwaarden
207
Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen
209
Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende
stoffen in de voedselproduktieketens (i.o.)
211
De ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor agrarische produktieketens
213
Ontwikkeling van screeningsmethoden voor kritische parameters ten behoeve
van IKB-systemen
215
Fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor de meting van
gezondheidsbeïnvloedende stoffen
217
Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal
220
Stress en adaptatie
223
Stikstofbemesting en-dynamiek in bodem en gewas
226
Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen
229
Vaststelling van de biologische veiligheid van de introduktie van transgene
organismen in het milieu
231
Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen
233
Toekomstverkenningen bos en natuur (i.o.)
235
Technologie voor duurzame open teelten
236
Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen
239
Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij varkens
en pluimvee (i.o.)
241
Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (i.o.)
243
Voortplanting (i.o.)
244
Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van verandering in techniek en
omgeving voor bedrijven en sectoren
246
Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied
248
Beheer bos, vegetatie en groen
251
Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde ecosystemen
in de tropen en subtropen
255
Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-,en NBP-beleid
257
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Programma 1

Bodembiologie

Programmaleider

Ruiter, dr. P.C. de - IB-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het verrichten van onderzoek naar het functioneren van organismen in de bodem in relatie
tot de kwetsbaarheid en het functioneren van het bodemecosysteem op basis waarvan
bijdragen kunnen worden geleverd aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouwpraktijken, aan een verantwoord beheer van natuurgebieden en aan de preventie van
bodemverontreinigingen.

Aanleiding

Het besef dat de bodem eerder een kwetsbaar ecosysteem is met specifieke kenmerken, dan
een onveranderlijke en onaantastbare massa, is in het laatste decennium sterk gegroeid. Dit
kwam veel later dan de zorg die in de zestiger jaren ontstond over de kwetsbaarheid van
atmosferische ecosystemen. Eerst, toen voorvallen zoals 'Lekkerkerk' en de 'Volgermeerpolder' zich voordeden en de aantasting van de bodem en zijn functies door intensieve
landbouwpraktijken duidelijk merkbaar werd, ontstond eind jaren zeventig een algemene
bezorgdheid over de bodem en het functioneren ervan. Dit leidde tot intensivering van het
bodem-ecologisch onderzoek en het bodembiologische onderzoek in het bijzonder. De geringe
kennis van dynamiek van de populaties van organismen in de bodem, vooral veroorzaakt
door ontoereikende analysemogelijkheden, noopten tot onderzoeksinspanningen, die in de
eerste plaats gericht waren op de ontwikkeling van methoden en technieken en op kennisvermeerdering van de mechanismen van de verschillende processen van het bodemecosysteem.
Ofschoon dit onderzoek de kennis van het functioneren van het bodemecosysteem heeft
verbeterd en geschikte methoden en technieken zijn ontwikkeld, ontbreekt op verschillende
terreinen van de bodembiologie nog steeds essentiële achtergrondinformatie, die noodzakelijk
is om de kennis bij de verschillende problemen met succes in de praktijk te brengen. Dit
betreft gebieden zoals de afbraak van bodemverontreinigende stoffen, de biologische
controle van bodemgebonden ziekten en plagen en plantenutriënten-huishouding. In dit
programma zal derhalve ruime aandacht geschonken worden aan fundamenteel bodembiologisch onderzoek inclusief methodiekontwikkeling.

Doel

Het doel van het programma Bodembiologie is: het verrichten van onderzoek naar het
functioneren van organismen in de bodem in relatie tot de kwetsbaarheid en werking van
hetbodemecosysteem op basiswaarvan bijdragen kunnen worden geleverd aande ontwikkeling
van duurzame en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, aan een verantwoord beheer van
natuurgebieden en aan de preventie en het verwijderen van bodemverontreinigingen. Het
onderzoek is onderverdeeld in een vijftal gebieden van onderzoek, nl.:
1. Algemeen bodembiologisch onderzoek;
2. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemvruchtbaarheid;
3. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot gewasbescherming;
4. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot natuurbeheer;
5. Bodembiologisch onderzoek in relatie tot bodemverontreiniging.

Planning

In 1989 ging het DLO-Programma Bodembiologie van start op basis van een inventarisatie van
lopend bodembiologisch onderzoek. Vanaf 1991 werd het onmogelijk dat DLO-projecten deel
uitmaakten van meer dan één DLO-programma. Dit leidde ertoe dat een aantal onderdelen
van het programma Bodembiologie werden ondergebracht bij andere DLO-programma's. Dit
maakte hetwenselijk een nieuw programma Bodembiologie teformuleren,hetgeen in het najaar
van 1992 zal plaatsvinden. Voor het huidige jaarplan 1993 betekent dit dat de thans lopende
projecten tot 31december 1993nog onderdeel kunnen zijnvan het programma Bodembiologie.
Nadezedatum kunnendezeprojecten ofwel deelgaan uitmakenvan het nieuwe programma (als
dit programmatisch wenselijk is)of moeten inandere DLO-programma's worden ondergebracht.
Het nieuwe programma Bodembiologie zal zich gaan richten op een (beperkt) aantal terreinen.
Bij de keuze van deze terreinen zullen zowel onderzoeksin- houdelijke als maatschappelijke
overwegingen een rol spelen. Mogelijke onderzoekrichtingen zijn:
- detectietechnieken van bodemorganismen, in het bijzonder microben;
- bodemvoedselwebrelaties in relatie tot nutriëntenkringloop;
- effecten van verstoringen op het functioneren van natuurlijke en landbouw-ecosystemen;
- bodembiotechnologie zowel in relatie tot een gezonde gewasontwikkeling als in relatie
tot de afbraak van xenobiotica.
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Andere relevante
programma's

3, 4, 5, 30, 33, 121,122, 133, 146, 147, 178, 187, 188,AT-1.05

Indicatie omvang

35 mensjaar

Projecten

415
424
469
473
1062
1063
1064
1065
1069
1070
1097

Versnelde afbraak van bestrijdingsmiddelen (*, IB, G. Lebbink)
Overdracht en stabiliteit van genetisch materiaal (*, IB, E. Smit)
Populatiedynamica van de belangrijkste begrazers van bacteriën en schimmels
(*, IB, M. Vreeken)
Karakterisering leefmilieu bodemorganisme (*, SC,Schoute)
Kwantitatieve beeldanalyse van microbiële activiteit (*, IB, J. Bloem)
Effecten van bacterivore organismen op C-en N-mineralisatie in verschillende
bodemecosystemen (*, IB, L.A. Bouwman)
Processtudies inzake C-en N-kringlopen bij verschillende vormen van akkerbouw
(*, IB, G, Lebbink)
Modellering N-mineralisatie (*, IB, P.C. de Ruiter)
Ecologie van geïntroduceerde bacteriën in de bodem (*, IB,J.D. van Elsas)
Regulatie van microbiële activiteit in de rhizosfeer (*, IB, P.J. Kuikman)
Biologische bestrijding van het aardappelcysteaaltje (*, IB, H. Velvis)
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Programma 3

Fysisch functioneren van het bodemmilieu in relatie tot landbouw,
water-, milieu- en natuurbeheer

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het programma richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van maatregeien en beheerswijzen voor intacthouding (c.q.verbetering) van het fysisch bodemmilieu in relatie tot
bodemfuncties ten behoeve van landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer. Oplossingsmogelijkheden worden gezocht op het gebied van de bodemconservering, bodemverdichting,
bodemverlies door erosie en oxydatie van organische stof en ten aanzien van fysische aspecten
bij bodemverontreiniging en bodemsanering.

Aanleiding

Het programma richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van maatregelen en beheerswijzen voor intacthouding (c.q.verbetering) van het fysisch bodemmilieu in relatie tot
bodemfuncties ten behoeve van landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer. Dit krijgt gestalte
door middel van laboratorium- en veldonderzoek, alsmede modelontwikkeling voor fysische
procesbeschrijving in de bodem.

Doel

Het programma moet resulteren in oplossingsmogelijkheden op het gebied van bodemconservering, bodemverdichting, bodemverlies door erosie en oxydatie van organische stof,
en ten aanzien van fysische aspecten op het gebied van bodemverontreiniging en -sanering.
Water-, gas- en warmtehuishouding worden bestudeerd in samenhang met de structuur van
de bodem. Er worden criteria ontwikkeld voor het optimaal functioneren van de bodem in
relatie tot diverse bodemfuncties. Onderzocht wordt het gedrag van bodems onder invloed
van dynamische belastingen. In samenhang hiermee worden berijdings- en grondbewerkingssystemen ontwikkeld die met inachtneming van het bedrijfsrendement optimale condities
voor gewasgroei mogelijk maken. De invloed van het fysisch bodemmilieu op het functioneren
van bodemecosystemen in relatie tot geïntegreerde plantaardige produktie wordt bestudeerd.
Binnen het programma Fysisch Bodembeheer zijn drie hoofdthema's te onderscheiden:
1. Ontwikkeling/automatisering bodemfysische meetmethoden;
2. Fysische en mechanische processen in de bodem;
3. Fysische bodemdegradatie.

Planning

Thema 1:
Modellen gebruikt in studies op gebied van bodem-, water-, milieu- en natuurbeheer vereisen
bodemkundige gegevens voor modelinvoer en -validatie. Voor verzameling hiervan worden
bodemfysische meetmethoden en data-acquisitiesystemen ontwikkeld.
Dit jaar betreft het onderzoek binnen dit thema de volgende activiteiten:
- afronding van een volledig geautomatiseerde meetopstelling voor doorlatendheidsmeting;
- verdere beproeving en ontwikkeling van TDR voor watergehaltemeting in lab. en veld;
- ontwikkeling van zgn. vertaalfuncties, waarmee bodemfysische transportparameters
kunnen worden afgeleid uit gekarteerde bodemkenmerken, voor gebieden, geselecteerd
voor beproeving van het modelinstrumentarium ten behoeve van de SNL-beleidsevaluatie;
- meting met behulp van fysische waarnemings- en analysetechnieken, zoals elektronenmicroscopie (SEM),van de mate van verwering van mineralen en zuurbufferingscapaciteit
van Nederlandse en Scandinavische bosbodems (EG-STEP-project);
- het visualiseren vanuit 3d CT-beelden met behulp van beeldanalyse van porinnetwerken en
de vochtverdeling daarin en het mathematisch beschrijven daarvan. (AlO-onderzoek naar
de invloed van bodemmorfologie/structuur op transportprocessen in de bodem)
Thema 2:
Waterafstotende zandgronden en scheurende klei- en veengronden vertonen onregelmatige
bevochtiging, doordat het water zich niet via een uniform vochtfront verplaatst, maar langs
preferente stroombanen. Gezien het effect hiervan op het gedrag van stoffen in de bodem
wordt de betekenis van preferent transport op veldschaal bestudeerd en worden fysische
transportmodellen ontwikkeld/verbeterd.
Dit jaar betreft het onderzoek binnen dit thema de volgende activiteiten:
- uitwerking van een veldproef naar het transportgedrag van een inerte tracer in een
scheurende kleigrond;
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- opstarten van een veldproef naar het effect van emissiearm aanwenden van drijfmest op
uitspoeling van nutriënten in scheurende gronden;
- publikatie van veldonderzoek naar niet-uniform transport van water en stoffen in een
waterafstotende zandgrond;
- modellering van het niet-uniform stromingsgedrag van water en stoffen in waterafstotende
gronden;
- waterbalansstudie en modelsimulaties van water- en Stoffentransport in de bodem in het
kader van het bodemecosystemenonderzoek;
- afronding literatuurstudie over waterbeweging in heterogene, anisotrope onverzadigde
gronden;
- voortzetting theoretisch onderzoek naar penetratie van grond door wortels en bodemdieren.
Thema 3:
Fysische bodemdegradatie omvat de achteruitgang van de bodemkwaliteit als gevolg van
bodemverdichting, verlies van organische stof en erosie.
Dit jaar betreft het onderzoek binnen dit thema de volgende activiteiten:
- eindrapportage onderzoek naar zakking van veengronden en het verlies van organische
stof als gevolg van oxydatie van veen in samenhang met het peilregime;
- aanvang micromorfologisch onderzoek naar de mate van vertering van veen in het kader
van regeneratie van veengebieden in Duitsland;
- beheersing van bodemdichtheid/-structuur.
* modelberekeningen ten behoeve van optimalisatie wieluitrustingen in de landbouw ter
preventie van fysische bodemdegradatie;
* afronding van het onderzoek naar de relatie bodemconditie-grasproduktie in het kader
van het project optimalisering wieluitrusting grasland;
* veld- en labonderzoek naar de invloed van waterspanningen op de sterkte van grond;
- samenvattende rapportage van effecten van losmakende en verdichtende processen op
structuur van de bouwvoor en kwaliteit van zaai-/pootbed;
- ontwikkeling van een hellingshydrologie model en de verzameling van de bodemfysische
inputparameters ten behoeve van stroomgebiedsmodel ter berekening van de effectiviteit
van erosiebeperkende maatregelen in stroomgebieden in Zuid Limburg;
- voortzetting onderzoek naar de mechanica van winderosie;
- aanvang micromorfologisch onderzoek naar structuurstabiliteit van eucaliptusbosgronden
in Spanje en Portugal ter vermindering van structuurdegeneratie en erosiegevaar.
Andere relevante
programma's

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

Indicatie omvang

30 mensjaar

Projecten

10.1.50
10.4.70
337
359
423
425
439
440
442
470
472
473
474
475
476
476
477
481
482

Mechanisatie-aspecten van fysisch bodembeheer (IMAG)
Optimalisering wieluitrusting op grasland (IMAG)
Oorzaken verspreiding preferent transport (*, SC, Dekker)
Transport van opgeloste stoffen (*, SC,Ritsema)
Methodenontwikkeling ten behoeve van bodemstructuuronderzoek (*, SC,
Schoute)
Continuüm mechanica (*, IB, P.A.C. Raats)
SC, Halbertsma)
Automatiseren metingen en bepalingsmethoden (*
SC, Halbertsma)
Ontwikkelen bodemfysische bepalingsmethoden (*
Regionale bodemf. puntinformatie (*, SC,Wosten)
Evaluatie van het effect losmakende en verdichtende processen op de bodemstructuur (*, IB, C. Ouwerkerk)
Theorie van structuurvorming bij perforatie van grond door wortels en bodemdieren (*, IB, P.A.C. Raats)
Fysische meetmethoden (*, IB,J.A. de Vos)
Toepassing fysische analyse van stoffen (*, SC, Bisdom)
A.S.L.P. (*, SC,Vos)
Vervaardigen slijpplaten ISRIC (SC, Schreiber)
Mechanica van winderosie gericht op het voorkomen van schade aan gewassen;
degradatie van de bodem en overlast aan de omgeving (*, IB, P.A.C. Raats)
Methoden beeldanalyse (*, SC, Schoonderb.)
De kwaliteit van het zaaibed en de bodemstructuur in het groeiseizoen
(*, IB,C. van Ouwerkerk)
Monitoring van bodemfysisch en meteorologische toestanden; simulatie van
transport van water en opgeloste stoffen (*, IB,J.A. de Vos)
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489
6168
7080
7231
17104
17111
BOFY1

Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone van conventionele en
'low input' teeltsystemen (*, IB,J.A. de Vos)
Erosienormeringsonderzoek Limburg (SC, Ritsema)
Preparatietechnieken slijpplaten (*, SC, Schoute)
Ontwerpcriteria wegbermen (SC,Boels)
Zakking van veengrond door diepe ontwatering (*, SC,v.d. Akker)
Sim. Fys. Proc. zwellende/krimpende gronden (*, SC, Bronswijk)
Katteklei Europa (SC)
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Programma 4

Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Dit programma heeft tot doel het bijdragen aan het handhaven c.q.verbeteren van de kwaliteit
van de bodem en het grondwater in het landelijk gebied. Het programma is onderverdeeld in
drie nauw samenhangende deelgebieden: bodemverontreiniging, bodembescherming en
bodemsanering.

Aanleiding

Bodemverontreiniging
Als gevolg van menselijke activiteiten wordt de bodem, zowel via atmosferische depositie als
door het direct opbrengen, belast met stoffen. In het kader van regelgeving voor het handhaven van de bodemkwaliteit is het noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de kritische
belasting van de bodem.
Bodembescherming
Door opslag van stoffen in en op de bodem en ernstige lokale bodemverontreiniging is het
noodzakelijk maatregelen te nemen om verspreiding van verontreinigingen in het milieu te
verhinderen.
Bodemsanering
Verontreinigde gronden zijn ongeschikt voor andere bodemfuncties. Sanering is zeer kostbaar
en onderzoek naar relatief goedkope technieken isessentieel.

Doel

Bodemverontreiniging
Het SC-onderzoek richt zich vooral op het verrichten van onderzoek naar voorkomen, gedrag
en mobiliteit van anorganische en organische stoffen in de bodem, het ontwikkelen van
modellen waarmede de verspreiding van stoffen in de bodem en het grondwater kan worden
gesimuleerd en het ontwikkelen van criteria voor het beoordelen van de bodemkwaliteit
gedifferentieerd naar bodemtype, hydrologie en bodemgebruik.
Het IB-onderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen van modellen voor het gedrag van
anorganische en organische stoffen in de onverzadigde zone van de bodem. Bij de modelontwikkeling ligt het zwaartepunt op de chemie en met name op de interactie tussen
nutriëntencycli en het gedrag van contaminanten. Het experimentele en veldonderzoek richt
zich met name op de bindingsvormen van contaminanten omdat deze in sterke mate de
beschikbaarheid en mate van uitspoeling bepalen.
Bodembescherming
Het bodembeschermingsonderzoek richt zich op de effectiviteit van technische maatregelen
ter bescherming van bodem en grondwater in het landelijk gebied. Het onderzoek richt zich
hierbij vooral op de verdere ontwikkeling en evaluatie van methoden voor het voorkomen
van de verspreiding van verontreinigingen naar de milieucompartimenten grondwater en
lucht. Het wetenschappelijk onderbouwen van de wet- en regelgeving op het gebied van de
bodembescherming.
Bodemsanering
Het verrichten van onderzoek naar de milieurisico's van verontreinigde bodemlocaties in
verband met het hergebruik van deze locaties. Onderzoek naar methoden om vervuilde
gronden biologisch te reinigen en ontwikkeling van criteria voor (beperkt) hergebruik van
deze gronden.

Planning

De intensiteit waarmede aan de verschillende programmaonderdelen zal worden gewerkt,
hangt in belangrijke mate samen met beslissingen omtrent externe financiering op projectniveau. Dit betreft vooral projecten op semi-praktijkschaal, waarbij tevens met andere
instellingen wordt samengewerkt. Daardoor zijn enkele projecten nog niet in een definitief
beslisstadium.
De projecten op het gebied van de bodemverzuring zowel in Nederland als in Europa worden
volgens de projectplanning voortgezet. Dit betekent voor 1993 een verdere verzameling van
in verschillende Europese landen opgebouwde bodemkundige databestanden. Tevens zullen
berekeningen voor de kritische zuurbelasting worden uitgevoerd.
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Voor enkele natuurlijke materialen die mogelijk geschikt zijn voor de constructie van isolatielagen zal fysisch-chemisch laboratoriumonderzoek worden verricht.
In het chemisch laboratoriumonderzoek zal aandacht worden geschonken aan lotgevallen en
gedrag van PAK's inverontreinigde bodem. Het modelonderzoek zalzich richten op lotgevallen,
gedrag en transport van stoffen in gestratificeerde bodems. Tevens zal aandacht worden
geschonken aanscheurvorming entijdsafhankelijke adsorptie bijdeverdere modelontwikkeling.
Andere relevante
programma's

5, 6, 8, 114, 147

Indicatie omvang

30 mensjaar

Projecten

435
444
487
1009
1015
1021
1039
1044
1054

1056
1957
1068

1079
1081
1091
1093
1095
1102
7156
7160

7209
7240
7241
7254
7257
7274

7296
7297
7301
7302
BONA 15
BOC0 6
BOCO7
BOC0 8
MICH 2
MICH 3

Speciatie van zware metalen in bodemvocht gedurende het seizoen en als gevolg
van landbouwkundige ingrepen (*, IB, P.del Castilho)
Normalisatie meetmethoden (SC, Harmsen)
Beheer en ontwikkeling standaard-werkvoorschriften (SC,Wolters)
Hetopzetten vaneen kwaliteitsborgingssysteem enhetverwervenvan laboratoriumerkenning (Sterlab) (*, IB, A.F. Groneman)
Transport van organisch fosfaat in de bodem (*, IB, D.L.R. Hesterberg)
Het ontwikkelen van een managementmodel om de fosforoplosbaarheid na
toedienen van dierlijke mestte voorspellen (*, IB, D.L.R. Hesterberg)
Beleid ten aanzien van normen voor zware-metalengehalte in de grond
(*, IB, K.W. Smilde)
Speciatie van metalen in grond en extractieslib (IB,W. Salomons)
Evaluatie van de stoffenbalans in een intensief bemonsterd proefveld in het
kader van de bestudering van NPK-uitspoeling op de Lovinkhoeve; modellering
van dit systeem (*, IB, D.L.R. Hesterberg)
Topping up project Speerpuntprogramma Bodemonderzoek (IB,W. Salomons)
Lange-termijngedrag van stoffen in de bodem (IB,W. Salomons)
Colloiden als drager voor matig oplosbare verontreinigingen in het grondwater,
de invloed van de regio (in Europa) en van het toedienen van dierlijke mest
(IB, D.L.R. Hesterberg)
Bodemmeetnet (IB,W.J. Chardon)
Modellering effecten verontreinigingen op ecosysteem-niveau (*, IB, P.C.de Ruiter)
Atmosferische depositie van niet-verzurende stoffen op Europese schaal (IB,J. Bril)
EDTA-sedimenten-metalen (IB,W. Salomons)
Stochastische stabiliteit van niet-lineaire systemen (*, IB, P.C. de Ruiter)
Het gedrag van organische microverontreinigingen in een tropische rivier.
Detailstudie van de Praiba do Sul rivier in Brazilië (IB,J.Japenga)
Kritische depositieniveau's Europa (SC,W. de Vries)
Kritische depositieniveau's Nederland (SC,W. de Vries)
Verwering en verzuring bosgronden NW Europa (SC, Schoute)
Verfijning bodemverzuringsmodel (SC,W. de Vries)
Depositie en bodemsamenstelling (SC,W. de Vries)
Emissie bestrijdingsmiddelen en nutriënten bollenteelt (SC, Rijtema)
Monitoring bodemverzuring in bossen (SC,W. de Vries)
Kritische depositieniveau's voor zware metalen (SC, Breeuwsma)
Vorsteffect zand-bentoniet afdichtingslagen stortplaats Landgraaf (SC, Boels)
Onderafdichtingsconstructies reststoffen (SC, Boels)
Soil acidification and soil compaction (SC,W. de Vries)
Bodemverzuring in kalkrijke duinen (SC,W. de Vries)
Uitspoeling zware metalen in bossen (SC, Breeuwsma)
Gevolgen mestbeleid op weidebedrijven (SC)
Onderafdichting stortterreinen (SC, Boels)
Effecten bevriezing op bovenafdekking (SC, Boels)
Kwaliteitsysteem (SC, Harmsen)
Extensieve landfarming (SC, Harmsen)
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Programma 5

Bestrijdingsmiddelen in bodem en water; aquatische ecotoxicologie

Programmaleider

Leistra, dr, ir. M. en Leeuwangh, dr. P.- SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het beleid ten aanzien van de toelating en toepassing van bestrijdingsmiddelen dient te
worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Rekenmodellen worden ontwikkeld
voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het bovenste grondwater, voor de lotgevallen
in de grondwaterzone, voor de uitspoeling naar waterlopen en voor de lotgevallen in deze
waterlopen. De invoergegevens worden gemeten in het laboratorium en de modellen worden
getoetst in veldstudies.

Aanleiding en doel

Het beleid ten aanzien van de toelating en toepassing van bestrijdingsmiddelen dient te
worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Bestrijdingsmiddelresiduen kunnen
uitspoelen vanuit de bodem naar het grondwater, waardoor de drinkwatervoorziening wordt
bedreigd.Vande invloed vanomzetting, adsorptie entransportprocessen inde grondwaterzone
op de opgepompte concentraties (pompput) iste weinig bekend. De omvang van de belasting
van waterlopen met bestrijdingsmiddelen via bodem, bovenste grondwater en drainafvoer is
niet bekend.Delotgevallenvanbestrijdingsmiddelen inwaterlopen dienenteworden bestudeerd
om de blootstelling van de waterorganismen te kunnen schatten. Dit onderzoek dient belangrijke kennis te leveren voor gedegen wetenschappelijke beoordeling van de milieugevolgen
van bestrijdingsmiddelen in de toelatingsprocedure.
Het rekenmodel PESTLA voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit de bodem naar het
bovenste grondwater wordt getoetst voor enkele middelen toegepast in de akkerbouw op
humeuze zandgrond. Een meerjarig veldexperiment, met metingen in bodem en grondwater,
wordt afgerond en gerapporteerd. Invoergegevens voor de modellen worden gemeten in het
laboratorium. Uit de vergelijking van metingen en berekeningen dient naar voren te komen
in hoeverre het model bruikbaar is in de toelatingsprocedure. Een begin wordt gemaakt met
het verbeteren van het uitspoelingsmodel, rekening houdend met de mogelijke complicaties
bij adsorptie,transport enomzetting indebodem. Degevoeligheidvandeberekende uitspoeling
voor bodem- en klimaatsfactoren wordt nagegaan in verband met mogelijke differentiaties in
het beleid. Een gevalideerd uitspoelingsmodel is nodig om relatief snel schattingen te maken
voor een grote verscheidenheid aan bestrijdingsmiddelen en toepassingssituaties.
Adsorptie, transport en omzetting van bestrijdingsmiddel-residuen in de grondwaterzone
worden bestudeerd om de gevolgen van uitspoeling voor de concentraties in het dieper
opgepompte grondwater (drinkwatervoorziening) te kunnen schatten. Processen als adsorptie
en omzetting worden bestudeerd in het laboratorium (incubatie-systemen, kolommen), waarbij
de veldomstandigheden zo goed mogelijk worden nagebootst. Devorming van omzettingsprodukten wordt gevolgd en aandacht wordt besteed aan de betekenis ervan. Bijdragen
worden geleverd aan het opstellen van een protocol voor grondwaterzone-onderzoek in het
kader van de toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen. De proces-gegevens worden
ingevoerd in rekenmodellen die de lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in de grondwaterzone
van intrekgebieden van waterwinningen beschrijven.
De bijdrage van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen via de bodem, het bovenste grondwater en de drains aan de belasting van waterlopen wordt bestudeerd, speciaal voor situaties
in de bloembollenteelt. Op twee velden wordt de beweging van enkele middelen in het
bodemprofiel gemeten en worden de concentraties in het bovenste grondwater en in het
drainwater bepaald.Inlaboratorium-studies met degronden enondergrond-materialen worden
basis-gegevens gemeten voor invoer in een rekenmodel (TRANSOL), dat de uitspoeling van
bestrijdingsmiddelen naar waterlopen simuleert.
Voor enkele middelen die in aanmerking komen voor de geïntegreerde fruitproduktie wordt
de uitspoeling naar het bovenste grondwater en het oppervlaktewater bestudeerd op twee
fruitteelt-proefbedrijven op kleigrond. Daarbij wordt aandacht besteed aan de werkelijke
belasting van de bodem bij de gewasbehandelingen. Het doel van dit onderzoek is om
middelen te kunnen kiezen die uit milieu-oogpunt minimale bezwaren opleveren (kwaliteit
van het produktiesysteem).
Versnelde omzetting van bodembehandelingsmiddelen geeft problemen ten aanzien van de
werkzaamheid tegen schadelijke bodemorganismen. Werkwijzen worden gezocht waarmee
met relatief lage doseringen toch nog een goede gewasbescherming wordt verkregen. Daartoe
behoren aangepaste toepassingswijzen (met weinig emissie), het vergroten van de intervallen
tussen de toepassingen en het afwisselen met middelen die chemisch niet verwant zijn.
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Gestandaardiseerde laboratorium-toetsen voor de effecten van bestrijdingsmiddelen op
waterorganismen die representatief worden geacht voor ecosystemen (alg, kreeftachtige, vis)
worden verondersteld een zekere mate van voorspelling te leveren van de effecten in het
veld. Doel van het onderzoek isvast te stellen in hoeverre dat juist is en bescherming geeft
van complexe ecosystemen. Daartoe wordt met de modelstof chloorpyrifos (een insecticide)
de relatie onderzocht tussen de effecten in het laboratorium en die onder (semi-)praktijkomstandigheden. Eerste vereisten hierbij zijn het op adequate wijze beschrijven van de
blootstelling van waterorganismen en een gedegen kennis van de blootstelling-effectrelaties
als bestudeerd in het laboratorium. Het hieruit voorspelde effect wordt vergeleken met
effecten zoals die worden waargenomen in semi-natuurlijke proefopstellingen: de proefsloten
op de Sinderhoeve, en in microcosms in het laboratorium. Hier worden effecten bestudeerd
op afzonderlijke soorten en op de levensgemeenschap.
Planning

'Produkten' die het deel Bodem en grondwater binnen dit programma oplevert zijn:
1) Toetsing van een rekenmodel voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het
bovenste grondwater (voor twee grondsoorten);
2) Aanzettentot verbetering van het uitspoelingsmodel, rekening houdend met de complicaties
die optreden in de bodem;
3) Representatieve methoden voor bestudering van de omzetting van bestrijdingsmiddelen in
de grondwaterzone;
4) Een rekenmodel voor het regionaal transport van bestrijdingsmiddel-residuen via de
grondwaterzone naar drinkwaterputten;
5) Adviezen ter vermindering van landbouwkundige problemen door versnelde omzetting
van nematiciden in de bodem;
5) Kwantificering van emissie-routes bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt.
6) Beoordeling van milieu-aspekten van bestrijdingsmiddelen die geschikt lijken voor gebruik
in geïntegreerde teeltsystemen.

Andere relevante
programma's

1, 3, 4, 6, 147, AT-1.07, AT-2.6,AT-6.5

Indicatie omvang

5mensjaar

Projecten

446
7139
7254
20309
20310
AQSY2
REMI21

Modellen bestrijdingsmiddelen grondwater (*, SC,Leistra).
Bestrijdingsmiddelen in boven- en ondergrond (SC, Boesten).
Emissie bestrijdingsmiddelen en nutriënten bloembollenteelt (SC, Rijtema).
Ecosysteemmetabolisme als parameter voor de bestudering van het zuurstofgehalte in proefsloten (*, IBN, K. Kersting)
Ecosysteemgedrag in experimenten met aquatische micro- ecosystemen
(*, IBN, K. Kersting)
Beleidsadvisering ecotoxicologie (SC, Leeuwangh).
Slootbox-model (SC, Leeuwangh)
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Programma 6

Ontwikkeling en operationalisering van een modelinstrumentarium
ten behoeve van het waterbeheer in het landelijk gebied

Programmaleider

Hoeks, dr. J.-SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het programma richtzichopdeontwikkeling enoperationalisering vaneen modelinstrumentarium
voor optimalisering van het (integraal) waterbeheer in het landelijk gebied. Belangrijke
onderzoeksaspecten zijn de verbetering van hydrologische modellen aan de hand van procesonderzoek, de toetsing van modellen voor toepassing op regionale schaal en de toepassing in
regionale studies waarbij de optimale verdeling van water centraal staat, rekening houdend
met de diverse bodemgebruiksfuncties in het landelijk gebied.

Aanleiding en doel

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

Planning

Debeschikbare hydrologische modellen zullen verder worden verbeterd en geoperationaliseerd
ten behoeve van regionale studies. De koppeling van modellen aan geografische informatiesystemen (GIS) isdaarbij een belangrijk aandachtspunt. Voor de analyse van (eco)hydrologische
systemen zullen modellen voor het berekenen van stroombanen en verblijftijden worden
toegepast en waar nodig verder worden ontwikkeld of aangepast. Het ontwikkelde modelinstrumentarium wordt getoetst en toegepast in een aantal regionale studies met betrekking
tot wateraanvoer, landinrichting en natuurontwikkeling.
Samen met IGG-TNOwordt onderzoek verricht naar de samenhang van grond- en oppervlaktewater en de gegevensverzameling voor een op te zetten informatiesysteem ontwateringsstelsels.
Het onderzoek naar beheer en onderhoud van waterlopen zal worden afgerond met een
proefschrift.
Het onderzoek naar de relatie tussen gietwaterkwaliteit en kwaliteit van het drainagewater in
de glastuinbouw heeft een methode opgeleverd die bruikbaar is om de effecten van diverse
scenario's met betrekking tot watervoorziening en substraatteelt door te rekenen. Deze
methode zal ook worden toegepast voor de beantwoording van een aantal beleidsvragen
rond een nieuw in te richten glastuinbouwgebied in Friesland.
De ruimtelijke variaties in landgebruik, bodemeigenschappen en hydrologische condities
spelen een belangrijke rol bij regionale studies. Het onderzoek richt zich daarom vooral op
de schematisatie en parametrisatie ten behoeve van modelstudies en de verzameling van
veldgegevens voor de toetsing van deze modellen in meerdere toepassingsgerichte regionale
studies. In dit verband zal de waterhuishouding van bos- en natuurterreinen in het bijzonder
aandacht krijgen. Het lopende ondezoek isvooral gericht op de waterhuishouding en
verdamping van loofbos. Dankzij dit onderzoek is het nu mogelijk de interceptie van loofbos
beter te beschrijven.

Andere relevante
programma's

4, 5, 12, 108, 114, 120, 153, 201
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Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

461
2710
32301
42102
73003
73004
74020
74021
75007
77001
AGR09
AGR012
AGR013
REWA1
REWA4
GEHY1
INWA4

Ontwikkelen hydrologische modellen (*, SC, Kabat)
Bewerking meetgegevens Twenthekanalen (SC, Wit)
Methoden economische analyse regionale waterhuishouding (SC,Vreke)
Gebruik restwarmte bodemverwarming vollegrondstuinbouw (SC, Kabat)
Geohydrologisch onderzoek ten behoeve van waterbeheersingsplan nen (SC, Wit)
Laboratoriumbepaling doorlatendheid (SC, Wit)
Invloed vegetatie op stromingsweerstanden open leidingen (*, SC, Querner)
Beheer en onderhoud waterlopen (*, SC, Querner)
Dynamiek en nutriënten potplanten (SC, Kabat)
Bedrijfsbegeleidingssysteem ten behoeve van beregening (SC, Kabat)
Parameterisatie model leringsprocessen (*, SC)
Hydrologie bossen nat. veg. (*, SC)
Effecten waterbeheer op landgebruik (SC)
Kwantificering betrouwbaarheid regionale modellen (*, SC)
Verbetering en operationalisering modellen (SC)
Relatie oppervlaktewater-grondwater (*, SC)
Optimaliseren peilbeheer SWW/SWAGRAM (SC)
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Programma 7

Verzameling, opslag/beheer, interpretatie en presentatie van
bodemkundige informatie voor beleidsadvisering en -ondersteuning

Programmaleider

Finke, dr. P.-SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Dit programma richt zich op de verzameling, opslag/beheer, interpretatie en presentatie van
bodemkundige informatie ten behoeve van beleidsadvisering en -ondersteuning. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 1) ontwikkeling van methoden voor een efficiënte verzameling
van ontbrekende bodemkundige informatie; 2) toepassing van steekproefmethoden voor
verzameling van statistisch betrouwbare informatie over de bodemvariabiliteit; 3) actualisering
van verouderde patrooninformatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50000;
4) toepassing van bestaande en nieuwe informatie in beleidsrelevant onderzoek.

Aanleiding en doel

Vanuit detaakstelling van het Staring Centrum en lettend op de zeer concrete maatschappelijke
behoefte aan actuele, kwantitatieve en landsdekkende bodemkundige informatie richt de
aandacht binnen het programma Systematische Bodemkundige Informatie zich op:
- ontwikkeling Bodemkundig Informatie Systeem (BIS): kwantitatieve analyse van gegevens,
verzameling van ontbrekende gegevens, combinatie en integratie met andere geografische
databestanden;
- een statistisch betrouwbare beschrijving van de ruimtelijke variabiliteit binnen landelijk
voorkomende kaarteenheden ('upgrading');
- ontwikkeling van een nieuwe dynamische classificatie voor de ruimtelijke en temporele
variabiliteit van het freatisch grondwater (aanpassing/vervanging huidige berekeningsmethoden van GHG en GLG);
- ontwikkeling van functionele criteria voor de vaststelling regionale omvang van verdroging/
veroudering grondwatertrappeninformatie;
- actualisering van verouderde grondwatertrappeninformatie (methodiekenontwikkeling);
- de afronding van de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000;
- evaluatie van geschiktheden en kwetsbaarheden ten aanzien van de verschillende functies
van het landelijk gebied via kennismontage of kortlopend onderzoek, onder andere ten
behoeve van beleidsadvisering en -ondersteuning.

Planning

- ontwikkeling van een dataverzamelingsplan en bemonsteringsstrategie, waarin wordt
aangegeven welke gegevens wanneer, waar en hoe moeten worden verzameld om zowel
landelijk als regionaal adequaat op diverse onderzoeksvragen te kunnen inspelen;
- ontwikkeling van een methodiek om verouderde patrooninformatie van de Bodemkaart
van Nederland, schaal 1 : 50 000, zo efficiënt mogelijk te actualiseren (produkt:
actualiseringsmethode);
- regionale differentiatie van de grondwaterkarakteristieken naar bodemgebruik, grondsoort
en neerslagoverschot teneinde meer gekwantificeerde informatie over de ruimtelijke en
temporele variabiliteit van het grondwater te verkrijgen; (produkt: indeling van grondwatertrappen naar bodemgebruik, grondsoort en neerslagoverschot);
- verzamelen van statistisch betrouwbare informatie over gemiddelden en spreiding van
relevante bodemkenmerken van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 : 50 000 (upgrading). Hierbij zal het accent vooral liggen op de statistische onderbouwing
van de grondwatertrappen;
- onderzoek naar de mogelijkheden van regionale differentiatie en schematisering van
bepaalde bodemkenmerken die in het bijzonder van belang zijn voor beleidsrelevant
onderzoek (produkt: verbeterde schematisatie);
- toepassingsgericht onderzoek op het gebied van de bodem- en natuurbescherming.

Andere relevante
programma's

3,4, 6, 8, 9, 12, 13, 23, 114, 153

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

496
499
7299

Gt-actualisatie (SC, Rosing)
Bodemdata verzamelingsplan (SC, Rosing)
Landelijke inventarisatie gevoeligheidskaarten (SC,F.de Vries)
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50000
50144
50191
51000
52000
SBI1
SBI2
SBI7
SBI8

Bodemkaart 1 : 50 000 algemeen (SC, Rosing)
Bodemkaart 1 : 50 000 Medemblik/Staveren (SC, Eilander)
Bodemkaart 1: 50 000 Alkmaar-West (SC, Eilander)
Herziening bodemkaart 1 : 50 000 algemeen (SC,F.de Vries)
Voorbereiding en nazorg landelijke kaarten (SC, Rosing)
Grondwaterst. karakt. gediff. (*, SC)
Landelijke steekproef kaarteenheden (*, SC)
Actualisering bodemkaart 1 : 50 000 (*,SC)
Schematisering BIS-gegevens ten behoeve van nitraatonderzoek (SC)
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Programma 8

Ontwikkeling van landinventarisatie- en landevaluatiemethoden

Programmaleider

Gruijter, dr. ir. J.J. de en Diepen, ir. CA. van - SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Methode-ontwikkeling voor landinventarisatie en -evaluatie ten behoeve van onderbouwing
van keuzes over bestemming, beheer en inrichting van het landelijk gebied. Onderzoek is
gericht op steekproeftechniek, ruimtelijke informatie en classificatie, en op integratie van
kennis van processen, landgebruikseisen en ruimtelijke patronen.

Aanleiding en doel

Landinventarisatiemethoden
De behoefte aan kwantitatieve gegevens over bodemvariabelen en de betrouwbaarheid van
bodemkaarten is sterk gestegen door het toenemend gebruik van bodemkaarten bij bodemen grondwaterbeschermingsonderzoek. Om in bovengenoemde behoefte te voorzien dienen
nieuwe inventarisatiemethoden ontwikkeld te worden die meer kwantitatieve informatie over
de ruimtelijke verbreiding van bodemvariabelen opleveren. Het onderzoek op dit gebied zal
zich in de komende jaren daarbij vooral richten op onderzoek naar bemonsteringsstrategieën,
nieuwe classificatietechnieken en nieuwe interpolatietechnieken.
Landevaluatiemethoden
Het landevaluatieonderzoek richt zich op ontwikkeling van methoden voor de bepaling van
de geschiktheid of de kwetsbaarheid van een stuk land in relatie tot de eisen die er door een
bepaalde functie of groep van functies aan worden gesteld.
Daarbij gaat het om een integratie van landkenmerken en hun geografische verbreiding met
kennis over processen. Het onderzoek richt zich in de eerstkomende jaren vooral op landgebruiksvormen met een meervoudige doelstelling en de integratie van procesgeorinteerde
simulatiemodellen in landevaluatiemethoden. Daarnaast zal de ontwikkeling van methoden
afgestemd worden op de meer kwantitatieve informatie uit het patroononderzoek, gebruik
van geografische informatiesystemen en de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve
landevaluatiemethoden ('mixed approach').

Planning

Landinventarisatiemethoden
Deprojecten 'Beslissing-ondersteunend systeemvoor ruimtelijke inventarisatie', 'Bemonsteringsstrategie fosfaatverzadigde gronden', 'Proefproject Landelijke Steekproef Kaarteenheden' en
'Toepassing fuzzy clusteranalyse' komen alle in een fase van afronding. Er wordt een vervolgproject gedefinieerd voor de bouw van een beslissing-ondersteunend systeem. Het werk aan
de Landelijke Steekproef Kaarteenheden wordt voortgezet in programma 7.
De methodologische ondersteuning van de inventarisatie van het freatrisch grondwater
wordt aanzienlijk versterkt via de nieuwe projecten 'Ruimtelijke interpolatie van grondwaterstanden' en 'Conditionering Gt op klimaat', en door het aantrekken van een specialist op dit
gebied.
Landevaluatiemethoden
Het subprogramma landevaluatiemethoden wordt voortgezet langs vier lijnen van kennisintegratie:
a. Integratievan kennisvandeelprocessen zoalsplantengroei endebodemvocht-en nutriëntenhuishouding. Hierbij nemen simulatiemodellen een belangrijke plaats in. Dit thema is
sterk aanwezig in het project 'Gewasgroei, vochtvoorziening en stikstofhuishouding' op
het proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu De Marke en in het gewasopbrengstvoorspellingsysteem voor de landen van de Europese Gemeenschap dat in opdracht van
het Joint Research Centre (JRC)van de Europese Commissie wordt ontwikkeld.
b. Integratie van kennis van landgebruikseisen. Hieronder vallen de kwalitatieve evaluatiemethoden bestaande uit het toepassen van een stelsel beslisregels om tot een uitspraak te
komen. Deze methode wordt veelal gevolgd bij beleidsadviserend onderzoek. Ze leunt
sterk op persoonsgebonden ervaringskennis en zal worden toegepast bij een deelevaluatie
van het Meerjarenplan Bosbouw. In internationaal verband wordt gepoogd de gewenste
duurzaamheid van landgebruikssystemen als concept operationeel te maken.
c. Integratie van kennis van ruimtelijke patronen en variabiliteit. Dit betreft de vertaling van
uitspraken van punten naar gebieden. Op veldschaal wordt de ruimtelijke variabiliteit
bestudeerd vanwege de gewenste representativiteit van proefplekken en de uiteindelijke
extrapolatie van onderzoeksresultaten naar grote gebieden.
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d. Evaluatie-ondersteunend veldonderzoek. Hieronder vallen meetactiviteiten zoals het bodemverdichtings- en bewortelingsonderzoek onder grasland op Cranendonck te Maarheeze
en het bewortelingsonderzoek van bos. Een sterke meetcomponent isverder aanwezig in
het project op De Marke.
Andere relevante
programma's

3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 48, 50, 110, 115, 122, 153

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

357
436
454
484
493
494
7220
7232
7291
BBN6
BBN10
LIM4
LEM8
LEM18
LEM20
LEM21
VEB046
VEB047
VEB048
VEBO50

Fluctuatie van het grondwater (*, SC,van Holst)
Beslissingsondersteunend systeem ruimtelijke inventaris (SC,de Gruijter)
Toepassing fuzzy cluster analyse (SC,de Gruijter)
Case study Groot-Zandbrink (SC, Kemmers)
Ruimtelijke interpolatie grondwaterstanden (*, SC,te Riele)
Schatting GHG en GLGconditioneel opgegeven klimaat (SC,van Walsum)
Crop specific agrometeorological modelling (SC,van Diepen)
M. en M. bedrijf (SC, M. Hack)
Bepaling van de gevoeligheid van grondwaterstandsindeling van bosgroeiplaatsen
(SC, Hendriks)
Standplaatsonderzoek Natuur (SC)
Case study EBTRobusta (SC)
Gt-conditionering op klimaat (SC)
Emissie-arme technieken en weidevogels (SC)
Nutriënten-arme technieken en weidevogels (SC)
Soil map Europa (SC)
Evaluatie voor duurzaamheid (*, SC)
Geïntegreerd modulair systeem (SC)
Ontwikkelen systeembeschrijvingen (SC)
Verfijning grondwatertrappenindeling (*, SC)
Aanpassing model MUST2(SC)
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Programma 9

Landinrichting en informatievoorziening

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het onderzoek isgericht op de ontwikkeling van ontwerp- en evaluatiemethoden voor de
inrichting van multifunctionele gebieden. De inrichtingsfactoren verkaveling (inclusief landinrichting) en ontsluiting staan centraal. Waar nodig wordt ook de relatie met de waterhuishouding en het landschap mee in beschouwing genomen.

Aanleiding

Landinrichting vormt al decennia lang een belangrijk beleidsinstrument voor de aanpassing
van de inrichting van het landelijk gebied aan veranderende bestemmingen ten behoeve van
de diverse functies (agrarisch en niet-agrarisch) en aan veranderende inrichtingseisen a.g.v.
technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Detoepassing van dit
instrumentarium vraagt kennis over de relaties tussen de diverse functies en de inrichtingsfactoren, alsmede op de wisselwerkingen tussen de functies. Ook is inzicht gewenst in
maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen en processen, voorzover
deze gevolgen kunnen hebben voor het grondgebruik (agrarisch en niet-agrarisch), de
inrichtingssituatie en de inrichtingsbehoefte.

Doel

Het onderzoek issterk toepassings- en praktijkgericht en heeft tot doel:
- De ontwikkeling van ontwerp- en evaluatiemethoden voor multifunctionele gebieden;
- De ontwikkeling van informatiesystemen ten behoeve van de landinrichting;
- Het onderkennen van perspectiefrijke ontwikkelingen in wetenschap en techniek en de
opname daarvan in operationele systemen ten behoeve van de landinrichtingspraktijk.
Vanuit de praktijk zal de ontwikkeling van het onderzoek vooral worden bepaald door de
verbreding van de doelstellingen en de doelgroepen van het landinrichtingsinstrumentarium
en de noodzaak tot afstemming met andere beleidsterreinen en planvormen, bijv. op het
gebied van de ruimtelijke ordening, de landschapsbouw, het waterbeheer en het milieubeheer.
Vanuitdewetenschappelijke endetechnologische ontwikkeling ishetvooral de 'informatisering',
die een duidelijk stempel op het toekomstig onderzoek zal drukken.

Planning

Het lopende onderzoek zalworden afgerond,danwelworden geïntegreerd met het programma
ruimtelijke planvorming.
Het programma wordt eind 1993 afgesloten. Voor DLO-onderzoek op het gebied van landinrichting en landschapsbouw ligt het zwaartepunt bij DLO-Staring Centrum. Na het aflopen
van programma 9 zal het verder ontwikkelen van expertise op dit gebied en daarmee samenhangend optoepassing gericht onderzoek worden ondergebracht ineenvernieuwd programma.
Circa drie van de 14 projecten uit het huidige programma 9 zullen in het nieuwe programma
doorlopen.

Andere relevante
programma's

10, 11,13, 23, 24, 115

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

435
459
467
488
7269
30009
30301
30401
34106
INLG1
INLG2
VBE5
VBE8
VBE9

Aslastpatronen plattelandswegen (*, SC,de Wilde)
Verkeersregistratiemethoden (SC,de Wilde)
Actualisering theorieën verkaveling en kavelinrichting (*, SC, Kester)
Raamwerk modellen regionale landbouw (SC,Vreke)
CIGRworkshop (SC)
Grondgebruik in de overgangszone stad/landelijk gebied (SC,v.d. Berg)
Methodiek informatiesysteem afgesloten ruilverkaveling (SC, Linthorst)
Cultuurtechnische inventarisatie: onderzoek en ontwikkeling (SC,van Kleef)
Reconstructie glastuinbouwgebieden (SC,Vink)
Methode informatievoorziening terreibkenmerken (SC)
Informatievoorzieneing landelijk gebied (SC)
Bedrijfseconomie/bedrijfsondersteuning (SC)
Evaluatiemethoden inrichting en beheer (SC)
Inrichting en beheer natuurgebieden (SC)
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Programma 10

Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik

Programmaleider

Douw, drs. L. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Onderzoek naar de bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied met het oog
op een economisch verantwoord en duurzaam gebruik van de ruimte voor verschillende
(elkaar soms beconcurrerende) functies en meer bijzondere aandacht voor de aard en betekenis
van het grondgebruik voor de landbouw, bosbouw, natuurbeheer en openluchtrecreatie.

Aanleiding

Het gebruik van het landelijk gebied staat sterk onder invloed van veranderingen in de
economische situatie binnen en buiten de landbouw. Daarnaast en daarmee samenhangend
wordt het gebruik bepaald door beleidsontwikkelingen op het gebied van de (EG-)landbouw,
milieu, natuur, landschap en openluchtrecreatie en de ruimtelijke ordening.
Het onderzoek wil ten behoeve van het beleid sociaal-economische kennis opleveren met
betrekking tot de veranderingen in het ruimtegebruik. Het gaat daarbij zowel om de positie
vandeafzonderlijke grondgebruikers, diewordt beïnvloed door economische, maatschappelijke
entechnischeontwikkelingen, alsom deonderlinge concurrentie of eventuele complementariteit
tussen de verschillende vormen van ruimtegebruik.
Daarbijwordt aandacht besteed aande mogelijkheden en beperkingen die beleidsinstrumenten
op het gebied van ruimtelijke ordening, inrichting en beheer bieden voor een economische
en duurzame uitoefening van landbouwbedrijven op een wijze die tevens recht doet aan de
overige functies van het gebied. Daarnaast richt het onderzoek zich op de ontwikkelingen in
het gebruik en de economische aspecten van het beheer van de ruimte ten behoeve van die
andere functies, zoals bosbouw en natuurbeheer.

Doel

In de aangegeven planperiode zullen vooral projecten worden uitgevoerd die verband
houden met de volgende thema's:
- Verdere ontwikkeling entoepassing van een PROGNOSEMODEL voor de regionale agrarische
structuur (SIRAS); dit model is een hulpmiddel bij toekomstverkenningen met het oog op
regionale ontwikkelingsplannnen en landinrichtingsprojecten. Het globale model wordt in
1993 operationeel; verdere uitbouw in verband met ruimere toepassingsmogelijkheden
wordt voor de volgende jaren voorzien.
- Toegepast onderzoek naar de ontwikkeling van land- en tuinbouw in de vorm van
REGIONALE TOEKOMSTVERKENNINGEN met het oog op ruimtelijke ontwikkelingsplannen
van rijk, provincies en eventueel gemeenten. In deze verkenningen gaat het veelal om een
vergelijking van enkele scenario's onder verschillende veronderstellingen ten aanzien van
de economische en technische ontwikkeling en van het beleid op het gebied van landbouw,
milieu en ruimtelijke ordening.
- Onderzoek naar de economische WAARDERING VAN FUNCTIES in het landelijk gebied,
vooral van functies waarvoor geen of slechts een beperkt marktmechanisme bestaat (natuur,
recreatie, landschap). Het onderzoek is er op gericht een basiste vinden voor een beloning
van die functies in samenhang met de beloning uit landbouw- en bosbouwactiviteiten.
- Evaluatie van de uitvoering van het NATUURBELEIDSPLAN, met bijzondere aandacht voor
de kosteneffectiviteit van verschillende beheersvormen voor natuurterreinen en relatienotagebieden, voor de doorwerking van het rijksbeleid naar de andere beleidsniveaus en
voor de mogelijkheden en effecten van grondverwerving.
- Uitbouw van kennis betreffende theorieën en methoden van LOCATIEONDERZOEK. Door
de toenemende concurrentieverhouding tussen sectoren en tussen regio's wordt inzicht in
de factoren die de aantrekkelijkheid van een bepaald gebied voor een specifieke activiteit
bepalen steeds belangrijker; te denken valt aan de locatiekeuze voor de uitbreiding van de
glastuinbouw of aan de keuzetussen concentreren of spreiden in de intensieve veehouderij.

Planning

Operationalisering en uitbouw van het regionaal prognosemodel; voortgang van de in 1993
te starten onderzoeken naar theorie en methoden voor functiewaardering en naar locatiebepalende factoren; uitvoering en afronding van een aantal regionale studies in het kader
van provinciale ontwikkelingsplannen envan de uitwerking van het ruimtelijk beleid;begin van
uitvoering van één of twee projecten in het kader van de evaluatie van het natuurbeleidsplan.

Andere relevante
programma's

8, 9, 11,13, 85, 86, 87, 89, 129
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Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

21010
21031
31002
41002
XXX
XXX
XXX
XXX

SIRAS-model voor prognose regionale agrarische struktuur (LEI)
Perspektieven De Bangert (LEI)
Economische evaluatie beheersregelingen (LEI)
Bloembollensektor 2015 (LEI)
Evaluatie NBP: hoe funktioneren de PCBL's (LEI)
Evaluatie NBP: kosteneffektiviteit diverse beheersvormen (LEI)
Waardering functies landelijk gebied (*, LEI)
Ontwikkeling methodiek locatieonderzoek (*, LEI)

30

Programma 11

Processen van vraag en aanbod bij recreatie en toerisme in relatie
tot regionale produktontwikkeling

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma is gericht op de beschrijving en analyse van processen die bepalend zijn voor
vraag en aanbod in de sector recreatie en toerisme. Daarbij inbegrepen is enerzijds de
ontwikkeling van methoden ten behoeve van planning, inrichting en beheer van recreatievoorzieningen en anderzijds de ontwikkeling van methoden ten behoeve van de regionale
produktontwikkeling.

Aanleiding

Het onderzoek voor de sector recreatie en toerisme is bij DLO als geheel gericht op processen
die bepalend zijn voorvraag en aanbod. Daarbij inbegrepen isde ontwikkeling van methoden
ten behoeve van planning, inrichting en beheer van recreatievoorzieningen. Binnen de brede
DLO-doelstelling richt het programma zich op vier onderzoeksclusters, te weten:
- recreatief medegebruik;
- synchronisatie van vraag en aanbod in de marktsector;
- synchronisatie van vraag en aanbod in de collectieve sector;
- regionaal-economische aspecten.
Naast deze vier toepassingsgebieden wordt het onderzoek gericht op allerlei aspecten van de
onderzoeksmethodologie (kwantitatieve methoden en modelbouw) en wordt gestreefd naar
theorievorming.
De onderzoeksinspanning in de planperiode is gebundeld via drie hoofdlijnen, te weten:
1. Deanalyse van de voortdurende verandering en differentiatie van de vraag naar toeristischrecreatieve goederen en diensten. Een belangrijk deel van de capaciteit wordt daarom
aangewend voor het zichtbaar maken van trends in het gebruik van gebieden met een
recreatieve functie. Voorts wordt gezocht naar verklaringen van het keuzegedrag van
recreanten en toeristen in relatie tot demografische, economische en culturele factoren.
2. De tweede hoofdlijn betreft de analyse van aanbodkenmerken op het niveau van
afzonderlijke gebieden (beheerseenheden) en regio's. Met name wordt gezocht naar
(veranderingen in) aanbodkenmerken en hun effecten op waardering en gedrag van
recreanten en toeristen. Conceptueel en theoretisch wordt met dit onderzoek getracht
inzichten uit de complextheorie toe te passen.
3. Het onderzoek naar de relatie tussen recreatie-toerisme en andere functies, waarvan
natuurwaarden het meest actueel zijn. De kwaliteiten van natuur en landschap vormen
een belangrijke resource voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme, maar de laatste
activiteiten veroorzaken omgekeerd ook wel problemen die een duurzame ontwikkeling
kunnen belemmeren. De wederzijdse beïnvloeding en de onderlinge afweging vormen
een centraal aandachtsveld voor onderzoek. Het gaat daarbij met name om onderzoek
naar de betekenis van natuur voor toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid en onderzoek
naar de effecten van toerisme en recreatie op natuurwaarden, en naar effecten van
zoneringsmaatregelen.

Doel

Beschrijving van het gebruik van gebieden met een recreatieve functie (hoofdlijn 1) geeft voor
inrichters en beheerders een beeld van de uitgangssituatie van waaruit zij moeten werken.
Verklaring van dat gebruik levert voorts basisgegevens voor de modellering van vraagkarakteristieken in de toeristisch-recreatieve sector, van belang voor het anticiperen op gewenste
en autonome ontwikkelingen. Aanvullend onderzoek naar de besluitvorming door recreanten
en toeristen is daarbij van belang, met name voor effecten van demografische veranderingen
en voor beeldvorming.
Het onderzoek levert gedurende de planperiode een reeks van rapporten met gegevens over
aard en omvang van het gebruik en niet-gebruik van geselecteerde recreatieprojecten.
Onderzoek naar de effecten van aanbodkenmerken (hoofdlijn 2) levert bijdragen aan het tot
stand brengen van een samenhangend en kwalitatief hoogstaand produkt op lokaal en
regionaal niveau. Dit geschiedt onder andere door het ontwerpen van een theoretisch en
methodologisch kader voor een typologie van toeristisch-recreatieve gebieden, het beoordelen
van bestaand aanbod,het identificeren van potenties en het opzetten van produktontwikkelingsplannen voor toeristisch-recreatieve gebieden en regio's. Afzonderlijke aandacht wordt besteed
aan de relatie tussen verblijfsrecreatie en watersport in het kader van 'Nederland-Waterland'.
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Het onderzoek voor de typologie van toeristisch-recreatieve gebieden leidt tot het ontwerpen
van een toeristisch-recreatieve index, die als flexibel instrument gebruikt kan worden voor het
uitwerken van beleidsplannen, marketingstrategieën en produktontwikkelingsplannen.
Onderzoek naar de relatie tussen recreatie en andere functies (hoofdlijn 3) levert een bijdrage
aan de afweging van recreatie met en inpassing in andere functies, waarvan de natuurwaarden het meest actueel zijn.
Planning

Het verklarend karakter van diverse onderzoeken krijgt steeds meer vorm, vooral in enkele
projecten die recent bij het SC zijn gestart: images (hoofdlijn 1/2) - de eerste onderzoeksfase is
erop gericht kenmerken op te sporen waarmee het begrip ruimtelijk image meetbaar kan
worden gemaakt; vakantiekeuzen (hoofdlijn 1) - onderzoek gericht op het verkrijgen van
inzicht in de aspecten van vakantiekeuzen nodig voor regionale produktontwikkeling;
demografische veranderingen (hoofdlijn 1) - nagegaan wordt welke effecten demografische
veranderingen hebben voor de recreatieve inrichting van dorpen, steden en hun omgeving;
mobiliteit (hoofdlijn 112) -onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijnvoor het terugdringen
van particulier autoverkeer voor openluchtrecreatie bij behoud van bereikbaarheid van
recreatiemogelijkheden; sociale veiligheid (hoofdlijn 2) - inzicht wordt ontwikkeld in de vraag
hoeverre de ruimtelijke inrichting van een recreatiegebied leidt tot onveiligheidsgevoelens bij
gebruikers; kinderboerderijen (hoofdlijn 1) - inzicht wordt ontwikkeld in het gebruik en de
wensen van bezoekers van kinderboerderijen. Deze recent gestarte projecten en (mogelijke)
opdrachten laten thans betrekkelijk weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Het onderzoek
bij het SCzal zich verder toespitsen op regionale produktontwikkeling (typologie toeristischrecreatieve gebieden - hoofdlijn 1/2 -, relatie watersport-verblijfsrecreatie - hoofdlijn 1/2) en
op modelleringen (vraag-simulatiemodel, hoofdlijn 1).Enkele lang-lopende onderzoeksprojecten
worden in 1993 voortgezet: gebruik OR-projecten (hoofdlijn 1), kampeerplaatsen (hoofdlijn
2), informatiesystemen (hoofdlijn 2).

Andere relevante
programma's

9, 10, 13, 23, 115

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

424
462
479
481
486

497
500
13017
13018
13019
13021
RET01
RET06
RET07
RET08
RET011
RET012
RET013

Trendonderzoek gebruik OR-projecten (SC,de Bruin)
Beeldvorming en recreatiegedrag (*, SC, Kroon)
Keuzegedrag vakanties (*, SC, Kroon)
Toeristische recreatiegebieden (SC, Goossen)
PLC-analyse (SC, Dietvorst)
Modellering van regionaal dagrecreatiegedrag (SC,van Hoorn)
Gebruik kinderboerderijen (SC, Klinkers)
Recreatieve kwaliteitscriteria (*, IBN, Visschedijk)
Validering kwaliteitscriteria (*, IBN, Visschedijk)
Texel: Eijerlandse Duinen en Krimbos (*, IBN, Peltzer)
Verkeerstellingen SBB (IBN, Peltzer)
Ontwikkelen vraag-simulatiemodel (*, SC)
Tijd-ruimtegedrag/mobiliteit (*, SC)
Demografische veranderingen (SC)
Sociale veiligheid (SC)
Typologie toeristische recreatiegebieden (SC)
Watersport in relatie tot verblijfsrecreatie (SC)
Etnische minderheden (SC)
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Programma 12

Remote sensing in landbouw en natuurbeheer

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Remotesensing biedt goede perspectieven voor informatie-inwinning over het landelijk gebied.
Voor de operationele toepassing van remote sensing is een geïntegreerd gebruik met GIStechnieken essentieel. Het onderzoek is dan ook gericht op de ontwikkeling van methoden
voor de kartering van het landgebruik en voor de beschrijving van uitwisselingsprocessen aan
het aardoppervlak, gebaseerd op een geïntegreerd gebruik van RS-en GIS-technieken.

Aanleiding

Ten behoeve van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk gebied is geografisch
georiënteerde informatie over toestand en veranderingen van het landoppervlak essentieel.
Dankzijdeontwikkelingen op het gebiedvandesatelliet remotesensingende geautomatiseerde
beeldverwerking biedt remote sensing goede perspectieven voor informatie inwinning van
het landelijke gebied.
Remote-sensingtechnieken omvatten geavanceerde hulpmiddelen om snel en bij herhaling
gegevens in te winnen over landgebruik, gewasgroei, waterbeheer, natuur- en bosbeheer en
effecten van luchtverontreiniging. Deze gegevens kunnen zowel lokaal worden verkregen
met behulp van op de grond opgestelde meetsystemen of vanuit vliegtuigen, als op regionale
en mondiale schaal vanuit satellieten. Het onderzoek in de afgelopen jaren heeft kennis
opgeleverd over de relatie tussen objecteigenschappen en waargenomen straling.
Daadwerkelijke toepassing van remote sensing vereist specialistische kennis. Om te komen tot
een blijvende verankering in de gebruikerssectoren binnen de overheid en het bedrijfsleven is
in 1990 besloten het Nationaal Remote Sensing Programma (NRSP) voort te zetten. Erwas
nog duidelijk behoefte aan een gerichte stimulering van het onderzoek, terwijl toepassingsgerichte projecten moeten bijdragen aan uiteindelijke implementatie van remote-sensingmethoden. Dit programma levert een bijdrage voor het werkveld landbouw en natuurbeheer.

Doel

Doelstelling van het onderzoek is om op remote-sensingopnamen gebaseerde methoden te
ontwikkelen voor de kartering van het landgebruik en voor de beschrijving van uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak.
Met name remote-sensingopnamen vanuit satellieten bieden goede mogelijkheden om
processen in de tijd en in de ruimte te volgen. Het onderzoek richt zich op de methode voor
het interpreteren van remote-sensingopnamen op het gebied van landgebruik en uitwisselingsprocessen. Devertaling van puntwaarnemingen in het veld naar vlakwaarden en de koppeling
met remote-sensingopnamen, die variëren van vliegtuigopnamen met een detail van 1tot 10
metertot opnamen vanuit weersatellieten meteen detail van 1 tot 10 km,spelen hierbij een rol.
Bij de kartering van het landgebruik wordt gebruik gemaakt van aanvullende digitale
geografische informatie en worden meerdere typen satellietopnamen gebruikt (Landsat,SPOT
en ERS-1).
De komende jaren wordt gewerkt aan een operationeel systeem om met een frequentie van
enkele jaren het grondgebruik voor heel Nederland met satellietopnamen vast te leggen.
Naast dit landbouwkundig georiënteerd bestand wordt in opdracht van de EG(CORINE-project)
een meer ecologisch georiënteerd bestand opgebouwd.
Door koppeling met andere digitale bestanden zoals de bodemkaart en gegevens over de
input met verontreinigende stoffen (verzurende atmosferische depositie, ammoniak emissie
e.d., progr. 4)kan inzicht worden verkregen in de belasting van het milieu.
Wat betreft de uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak ligt de nadruk op het transport
van warmte en water in het systeem bodem-plant-atmosfeer (progr. 122). In dit programma
ligt de nadruk op de kartering vanenergie-enwaterbalanstermen voor regionale hydrologische
studies en voor parameterisatie ten behoeve van de klimaatmodellering. Het synergetisch
gebruik van diverse technieken komt in eventueel vervolgprogramma aan de orde.

Planning

In 1993 wordt het onderzoek naar de methodiekverbetering van grondgebruikskartering met
satellietopnamen voortgezet. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij de
actualisering van het Landelijke Grondgebruiksbestand van Nederland (LGN). Indien voldoende
financiering van derden wordt verkregen wordt een groot deel van de aktualisering in 1993
uitgevoerd.
Voor 1991 en 1992 komen veel radaropnamen beschikbaar van een Europese en een Japanse
satelliet (ERS-1 en JERS-1). Deze opnamen worden gebruikt ten behoeve van de monitoring
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van de bodemvochttoestand en de gewasgroei voor vier akkerbouwgewassen. Voor de
monitoring van de gewasgroei wordt een informatiesysteem opgezet, gebaseerd op een
gecombineerd gebruik van radaropnamen en berekeningen met simulatiemodellen.
Het AlO-onderzoek naar het geïntegreerd gebruik van GIS-en RS-technieken ten behoeve van
de kartering van het landgebruik wordt afgesloten in de vorm van een dissertatie. Plannen
worden ontwikkeld voor een vervolgstudie.
Het AlO-onderzoek naar het gecombineerd gebruik van GIS-en RS-technieken voor het volgen
van veranderingen in moerasgebieden wordt voortgezet.
Voor de aride gebieden wordt de aandacht besteed aan de monitoring van de vegetatie- en
gewasontwikkeling, zowel metgedetailleerde (Landsat enSPOT)alsmetglobale satellietbeelden
(NOAA en METEOSAT). Wat betreft het EOS-project (Earth Observation Systems) richt het
onderzoek zich op de toepassing van satellietdata in het klimaatonderzoek.
Met de universiteit van Murcia in Spanje worden RS-methoden toegepast op het gebied van
het irrigatiewaterbeheer en de erosieproblematiek.
Andere relevante
programma's

6, 8, 9, 13, 2

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

7159
7282
76020
RESE1
RESE2

Operationele toepassing ERS in landbouw, bosbouw, natuur (*, SC, Nieuwenhuis)
Irrigation, w a t e r m a n a g e m e n t and erosion (SC, Nieuwenhuis)
Remote sensing technieken (SC, Nieuwenhuis)
Kadaster (SC)
Digitale f o t o g r a f i e (ARI) (SC)
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Programma 13

Geografische informatiesystemen voor het landelijk gebied

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het onderzoeksprogramma is er op gericht GIS-technologie toepasbaar te maken voor
onderzoek van het landelijk gebied. Het doel van het programma is het opbouwen/versterken
van de GIS-infrastrucuur en het uitvoeren van methode-onderzoek op het gebied van opslag,
bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens.

Aanleiding en doel

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

Planning

Tot nu toe heeft het accent in dit programma gelegen bij het opbouwen en beschikbaar stellen
van geografische informatiesystemen (zowel binnen als buiten SC-DLO) en de ontwikkeling
van methoden voor ruimtelijke gegevensverwerking en presentatie.
In 1993 zal de aandacht zich in dit programma meer gaan richten op de integratie van GISen
simulatiemodellen. Koppeling van ruimtelijke gegevens (in GIS) en op processen gerichte
simulatiemodellen biedt de mogelijkheid om ruimtelijke scenario's van het landelijk gebied te
ontwikkelen. Voor de methodologische ontwikkeling van deze koppeling wordt een voorstel
voor aanstelling van een AIO uitgewerkt.
Verder wordt meer aandacht geschonken aan de technische en inhoudelijke koppeling van
GIS. Een samenwerkingsverband van SC-DLO met RIVM, RGDen IGG-TNO zal in dit verband
verder worden uitgebouwd. De consequentie van de invoering van een digitale basiskaart
binnen het Ministerie van LNV zal binnen het programma GISaandacht krijgen.

Andere relevante
programma's

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

5 mensjaar

Projecten

296
428
434
464
491
495
7256
7278

Bodemkundige informatiesystemen (BIS) (SC, Bregt)
DBMS-onderzoek (SC,van Randen)
Programmapakket kolommenformaat (SC,van Gils)
Kartografisch onderzoek GIS (SC,de Jonge)
Software engineering (SC,van Gils)
Integratie en synergie software ontwikkeling (SC, Bregt)
Bopak II deelproject 2 (SC, Stolp)
SAG II (SC, Bregt)
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Programma 22

Beheer van dierpopulaties

Programmaleider

Veen, dr. J.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma beoogt de ontwikkeling van kennis over de factoren die de aantallen en de
verspreidingspatronen van diersoorten bepalen en de rol van diersoorten in oecologische
processen. De kennis wordt toepasbaar gemaakt ten behoeve van het natuurbehoud. In het
programma zijn de deelprogramma's Soortenbeleid en Meetnetontwikkeling van het
Natuurbeleidsplan (NBP) opgenomen.

Aanleiding

Dit programma isgestart in reactie op de vele vragen van beleids- en beheersinstanties met
betrekking tot het behoud en beheer van dierpopulaties. Traditiegetrouw zijn deze vragen
vooral soortgericht (zie paragrafen over het Soortenbeleid in het Natuurbeleidsplan) en
hebben betrekking op zeldzaam wordende soorten (natuurbehoud) en soorten die schade
veroorzaken (plaagsoorten, wildbeheer, e.d.). In 1992 zijn de NBP-deelprogramma's Soortenbeleid en Meetnetontwikkeling in het programma opgenomen. Deze richten zich op het
vervaardigen van biologische meetnetten en het in samenhang bestuderen van ernstig
bedreigde, zgn. prioritaire, soorten van laagveenmoerassen.

Doel

Het programma beoogt het verwerven van fundamentele en direct toepasbare kennis teneinde
antwoord te kunnen geven op vragen op het gebied van behoud en beheer van dierpopulaties.
Gedurende de planperiode zullen de resultaten van diverse autoecologische studies beschikbaar komen; rapporten en publicaties die voortkomen uit de NBP-deelprogramma's zullen
voor het merendeel pas aan het eind van de planperiode voltooid zijn. Op basis van de
autoecologische studies zullen beheersadviezen gegeven worden. Er zullen meetnetten
beschikbaar zijn voor afzonderlijke soorten en voor laagveenmoerassen. Diverse projecten
zullen bijdragen aan theorievorming op het gebied van de populatiedynamica.

Planning

In de vorm van een AlO-project wordt de overleving van weidevogelkuikens in relatie tot
bemestingsgraad, weersomstandigheden en voedsel bestudeerd. Het onderzoek aan wilde
ganzen zal gericht zijn op regulatie van de populatiegrootte van de rotgans en op schade
aan akkerbouwgewassen. Het onderzoek naar de faktoren die de populatiegrootte van sterns
bepalen (relatie met exploitatie van het mariene milieu, onder andere door visserij) zal
waarschijnlijk met externe financiering worden voortgezet. Het onderzoek aan steenmarters
en dassen zal grotendeels worden afgesloten met conclusies ten behoeve van het beheer van
deze diersoorten en met verschillende wetenschappelijke publikaties. Voorts zal nader onderzoek verricht worden naar de mogelijkheden om dassen uit te zetten. In een AlO-onderzoek
zal de rol van landschapselementen in de oecologie van vleermuizen onderzocht worden
(samenwerking programma 24). Het onderzoek aan insekten is gericht op het bestuderen van
de relaties van deze dieren met de structuur en samenstelling van de vegetatie. In het kader
van de NBP-programma's Soortenbeleid en Meetnetontwikkeling wordt onderzoek gedaan
aan zwarte sterns. Een aanvang zal worden gemaakt met onderzoek naar de invloed van
recreatie op watervogels. Er zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een korte-responsmeetnet in laagveenmoerassen en meetnetten voor amfibieen en reptielen.

Andere relevante
programma's

24, 119, 120, 122

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

20057
200570001
20058
200580003
200580005
200580006

Populatie-onderzoek meeuwen (IBN, Spaans)
Ecologisch onderzoek zilver- en kleine mantelmeeuwen (*, IBN, Spaans)
Geografisch-ecologisch onderzoek ganzen (IBN, Ebbinge)
Terreingebruik rotgans Waddengebied (*, IBN, Ebbinge)
Broedbiologie ganzen Siberië (*, IBN, Ebbinge)
Ganzenschade aan landbouwgewassen (IBN,Veen)
20059
Geografisch-oecologisch onderzoek weidevogels (IBN, Beintema)
200590003 Onderzoek weidevogelkuikens (*, IBN, Beintema)
20075
Interacties tussen roofdieren en hun omgeving (IBN, Broekhuizen)
200750001 Terreingebruik van bunzing en steenmarter (IBN, Broekhuizen)
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200750003
20337
203370003
203370004
203370005
20369
20382
20387
203870003
203874001
203874002
20389
203894002
20389

Migratieroute en terreingebruik bij dassen (IBN, Broekhuizen)
Voortplanting sterns (*, IBN, Veen)
Voedselecologie van adulte sterns (*, IBN,Veen)
Stern als indicator voor het mariene milieu (Veen)
Het gebruik van zenders bij sterns (*, IBN,Veen)
Soortensamenstelling enaantallen sprinkhanen ingraslanden (IBN, Van Wingerden)
Terreingebruik vleermuizen (*, IBN,Veen)
NBP-programma meetnetontwikkeling (IBN,Veen)
Biologische meetnetten (IBN, Siepel)
Monitoringsysteem laagveenmoerassen (IBN, Siepel)
Meetnet reptielen en amfibieën (IBN, Stumpel)
NPB-programma soortenbeleid (IBN,Veen)
Leefomstandigheden van insektenetende vogels en zoogdieren (IBN, Beintema)
Invloed van recreatie op watervogels (IBN,Veen)
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Programma 23

Onderzoek naar aardkundige, historisch-geografische,
landschaps-ecologische en belevingsaspecten van het landschap

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Aansluitend op het Natuurbeleidsplan en de Nota Landschap wordt onderzoek verricht naar
voorkomen, betekenis en kwetsbaarheid van aardkundige, historisch-geografische, landschapsecologische en belevingsaspecten van het landschap in relatie tot bestemmings-, inrichtingsen beheersvraafstukken (met inbegrip van landschapsherstel en -ontwikkeling).

Aanleiding

Landschapsbeleid en -ontwikkeling zijn centrale thema's in Natuurbeleidsplan (1989) en de
Nota Landschap (1992). Beide nota's gaan in op de aftakeling van ecologische, aardkundige,
cultuurhistorische, visueel-ruimtelijke en belevingswaarden, alsmedeop herstel-en ontwikkelingsmogelijkheden. Onderzoeksbehoeften zijn verkend en geprioriteerd door een tweetal NRLOcommissies(resp.Hoofdlijnen Natuuronderzoek (1990)enHoofdlijnen Landschapsonderzoek (i.v.)).
Algemene probleemstelling bij de uitvoering van dit programma is de invulling van een
kennishiaat ten dienste van het handhaven, herstellen en/of versterken van de kwaliteit van
(vooral) Nederlandse landschappen in relatie tot ruimtegebruik.

Doel

De meervoudige doelstelling van het programma is:
- operationaliseren van ruimtelijke basisgegevens (GIS-opbouw);
- het aangeven van ingreep-specifieke kwetsbaarheden en ingreep-effectsimulaties
(modelvorming);
- het aangeven van beleidsmatige waarderingscriteria;
- de ontwikkeling van methoden voor beleidsevaluatie;
(- de ontwikkeling van monitorsystemen).
Op een aantal onderdelen worden natuur- en landschapsstudies nadrukkelijk in Europees
perspectief geplaatst.
Het programma Landschapsontwikkeling omvat enkele subprogramma's.met name aansluitend
op het Natuurbeleidsplan (en de Nota Landschap). Per subprogramma wordt bovenstaande
algemene doelstelling nader geconcretiseerd en toegespitst.
De subprogramma's kennen naast de beleidsmatige een belangrijke inhoudelijke samenhang
met betrekking tot methoden- en techiekenontwikkeling en operationalisering ten behoeve
van inrichting en beheer, waarbij ook (de methode van) integratie van deelaspecten onderwerp
van studie is. Inhoudelijke aanpassing en fasering vindt (ten dele) plaats in het kader van de
NBP-onderzoeksprogrammering (1992-1996) en de Nota Landschap (1993-1997).Zoals gebruikelijk
worden andere (opdracht)projecten getoetst aan de onderzoektaakstelling en de complementariteit aan lopende programma's en projecten.
Subprogramma aardkundige waarden
(leider: drs. H.P. Wolfert)
Aardkundige waarden zijn geologische, geomorfologische of bodemkundige verschijnselen
(patronen, processen,objecten), die een eigen wetenschappelijke, educatieve of visuele waarde
vertegenwoordigen. Behalve deze waarden zelf wordt ook de betekenis van aardkundige
fenomenen voor ecologische, cultuurhistorische en belevingswaarden onderzocht. In samenwerking met de RGDen het IBNwordt gewerkt aan landsdekkende inventarisaties (schaal
1 : 50.000) en probleemgerichte inventarisaties op andere schaal. Voorts wordt de methodiek
voor waardering respectievelijk ingreep-effect beschrijving uitgewerkt. Het onderzoek naar
de betekenis van geomorfologische dynamiek in beken, uiterwaarden en kustduinen wordt
versterkt. Dezeaspecten makendeel uit van het NBP-deelprogramma Landschapswaarden (19921996) en het NBP-project nr. 32. Voorts krijgt de toepassing op Europees niveau de aandacht.
Subprogramma Historisch-geografische waarden
(leider: prof.drs. J.A.J. Vervloet)
Historisch-geografisch onderzoek richt zich op patroon- en proceskennis van de ontginningsen nederzettingsgeschiedenis van het (voormalig) cultuurlandschap. Naast inventarisaties op
verschillende schaal vormen reconstructies van de fysiografische gesteldheid ten tijde van
ontginning of vestiging met behulp van bodemkundige en paleobotanische gegevens een
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studieterrein. Ten behoeve van bestemming, inrichting en beheer worden interpretatie- en
waarderingsmethoden uitgewerkt, ook voor ingreep-specifieke kwetsbaarheidsvoorspellingen.
Op Westeuropees niveau wordt verdergaande samenwerking gestalte gegeven. Samen met
landschapsecologen wordt aan de reconstructie van de historische ecologische gesteldheid
(referentiebeelden) gewerkt. Ook wordt onderzocht hoe historisch geografische kennis
nadrukkelijk indeplanvorming kanworden betrokken.Tenslottewordt gewerkt aande opbouw
van een cultuurhistorisch geografisch informatiesysteem (CHGIS). Het onderzoek behoort voor
een groot deel tot deelprogramma Landschapswaarden NBPen NBP-project nr. 33.
Subprogramma Landschapsecologie
(leider: dr. J.A. Klijn)
Hetsubprogramma Landschapsecologie isin hoge mate gericht op het NBPenwordt uitgevoerd
in samenwerking met het IBN. Een belangrijk deel wordt beschreven in het programma
'Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur' (nr. 24) en het programma 'Natuurontwikkeling in wetlands' (nr. 120). Voorts wordt bijgedragen aan bosecologisch onderzoek
in het programma 'Bosontwikkeling en groeiplaatsontwikkeling' (nr. 14).Accenten in het
subprogramma liggen op het terrein van de functionele relaties tussen bodem, water, vegetatie
en fauna (incl. ecologische bodemtypologie, ecohydrologie), ruimtelijke ecologische relaties,
voorspellingsmodellen op standplaats- en landschapsniveau en de inbreng in scenario's en
plannen in relatie tot andere vormen van landgebruik. Voorts zal de historische ecologie
verder ontwikkeld worden. Voorts wordt in Europees kader samengewerkt.
Subprogramma Beleving en gebruik van het landschap
(leider: ir. H. Dijkstra)
Bij grote veranderingen in het ruimtegebruik (stadsuitbreiding, ruimte voor infrastructuur,
versterkt recreatief medegebruik, veranderd agrarisch gebruik, schaalvergroting en zelfs
landvlucht) is inzicht in de sociale en psychologische factoren onmisbaar. Het gedragswetenschappelijk onderzoek zal zich vooral richten op:
- onderzoek naar kwaliteit en identiteit van landschappen (via visuele analyse, beoordelingscriteria van beleving, aansluiting bij historisch geografische ontwikkelingen);
- onderzoek naar sociale en psychologische effecten van veranderingen (bijvoorbeeld bij
mogelijke alternatieven in bestemming, inrichting of beheer);
- onderzoek naar factoren, die bij conflicterend grondgebruik een rol spelen, alsmede
onderzoek naar de acceptatie van gebruik en beheer dat (mede) op niet-agrarische
functies is gericht.
Het belevingsonderzoek (modelmatige en ruimtelijke benadering) behoort tot het deelprogramma Landschapswaarden NBP.
Subprogramma Landschapsarchitectuur en -planning
Vanuit de landschapsarchitectuur staat conceptvorming in relatie tot een ontwerpende
benadering centraal. Dit subprogramma draagt door expertise-ontwikkeling bij aan het
programma Ruimtelijke Planvorming.
Planning

Voor 1993 staan op het programma:
- karteringen (1 : 50 000) geomorfologie (i.s.m. RGD): bladen 57 en 58: publikatie; bladen
30, 43 en 44: opnamen;
- NBP-onderzoek kwetsbaarheid aardkundige waarden (i.s.m. IBN): looptijd 1992-1995;
- actualisering GEA-gegevens (IBN i.s.m. SC) in het kader van NBP-32: looptijd 1992(?)-1995;
- operationalisering geomorfologisch onderzoek in het kader van landinrichting: looptijd
1992-1993;
- AlO-onderzoek historische geografie van dekzandlandschappen (proj.392): gereed 1994;
- landschapshistorie NZM-Limburg in met name de periode 1500 - 1800: gereed 1993/4;
- ontwikkeling historisch-geografische informatiesystemen (i.s.m. RMZ en ROB): doorlopend;
- historische-geografische analyses voor landinrichtingsprojecten: doorlopend
- voortzetting landschapsecologische kartering Nederland (i.s.m. CML en RPD): gereed 1993;
- gradiëntenonderzoek: gereed 1993;
- ontwikkeling landschapsecologische 'decision-support system' voor Europa (i.s.m. ITE (UK),
LUW, Univ. Madrid) looptijd 1992(?)-1996;
- onderzoek (AIO) naar mogelijkheden van voorspellingsmodel voor belevingsaspecten bij
landschapsveranderingen: looptijd 1992-1996;
- ontwikkeling van een thema-kaart (van een deel) van Nederland met dominante
belevingskenmerken: looptijd 1992-1996;
- bewonersonderzoek ten behoeve van landinrichtingsprojecten: gereed 1993;
- onderzoek in het kader van Nota Landschap, in najaar 1992 nader te prioriteren in
samenspraak met IKC, LUW en NBLF:gereed 1996 (1e fase).
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Andere relevante
programma's

24, 115, 120

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

447
448
7111

7292
56000
56900
56915
GEFY3
GEFY4
GE011
GE012
HIGE1
HIGE3
HIGE4
HIGE6
HIGE9
HIGE11
HIGE13
HIGE14
HIGE15
LAEC5
LAEC8
LAEC9

Belevingskaart Nederland (SC, Coeterier)
Belevingsvoorspellingsmodellen (SC, Coeterier)
LKN fase III (SC, Harms)
Kwetsbaarheid aarkundige waarden (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1 : 50 000 voorbereiding en nazorg (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1 : 50 000 kortlopend onderzoek (SC, Wolfert)
Geomorfologische kaart 1 : 50 000 herdruk (SC, Wolfert)
Visueel ruimtelijk onderzoek (*, SC)
Bewoners/doelgroepen-onderzoek ten behoeve van NBP- landinrichting (SC)
Referentiebeeld beheer beken (SC)
Evaluatie landinrichtng (SC)
GIScultuurhistorie (*, SC)
St. Oedenrode fase II(SC)
Relatie historische geografie bij landschapsbouw in ruilverkavelingen (SC)
Veldnamenkaart rivierengebied (*, SC)
Proefschrift historische geografie Noord- en Midden-Limburg (*, SC)
Cultuurhistorie NBP(SC)
Hollandse waterlinie (SC)
SRO-project (*, SC)
Bruikbaarheid verpondingsarchief (SC)
Natuurbouw in landinrichting (SC)
Gradiënten (SC)
EG-project (SC)
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Programma 24

Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur

Programmaleider

Opdam, dr. P.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma beoogt de ecologische hoofdstructuur als ruimtelijk concept te onderbouwen,
alsmede de samenhang ervan met de natuurwaarden in het cultuurlandschap aan te geven.
Kenmerkend is dat het multidisciplinair van opzet is, dat modellen een integrerende rol
spelen, en dat op verschillende schaalniveau's wordt gewerkt.

Aanleiding

Dit programma is oorspronkelijk opgezet rond de thema's kleine landschapselementen en
ecologische infrastructuuur, enspeeldezichderhalve af op landinrichtingsschaal. Het programma
ontwikkelde een nieuwe benadering binnen de landschapsecologie, die uitging van de
ruimtelijke samenhang tussen deelpopulaties in een versnipperd landschap. Na het uitkomen
van het Natuurbeleidsplan verschoof de aandacht in het beleid en de ruimtelijke planvorming
naar grotere schaalniveau's en naar andere landschapstypen. Bovendien was tijdel;ijk extra
capaciteit beschikbaar. Daarom ishet programma aangepast eningebracht inhet 'Deelprogramma
Ruimtelijke Rangschikking: de ecologische hoofdstructuur als ruimtelijk concept', het grootste
deelprogramma binnen het onderzoek ter onderbouwing van het Natuurbeleidsplan. Het IBN
levert de programmaleider voor dit NBP-deelprogramma, waarin voorts SC,LUW, RUL,RUG
en NIOOdeelnemen. Indit programma worden deeffecten vanversnippering van het landschap
op populaties planten en dieren onderzocht, en wel op drie schaalniveau's: de schaal van de
Ecologische Hoofdstructuur, de schaal van het cultuurlandschap, en de intermediaire schaal,
waarop de interactie tussen kerngebieden van de EHSen het cultuurlandschap zich afspeelt.
De probleemstelling luidt: voor welke soorten, op welke ruimtelijke schaal en onder welke
ruimtelijke condities isversnippering een probleem, en welke oplossingen zijn effectief? Dit
document beschrijft alleen het deel dat gedekt wordt door het DLO-programma 24.

Doel

Het programma beoogt inzicht te ontwikkelen in het functioneren van versnipperde populaties
van diverse soortgroepen op diverse voor de planvorming relevante schaalniveau's. Op grond
hiervan wordt de omvang van het probleem van versnippering gespecificeerd. Het heeft
bovendien tot doel richtlijnen en normen te ontwikkelen voor de ruimtelijke structuur van
landschappen, die ontleend zijn aan de overlevingskans van soorten en de gewenste biodiversiteit. Tenslotte heeft het tot doel methoden en instrumenten te ontwikkelen ten behoeve
van de resultaten in de ruimtelijke planvorming en landinrichting.
Het onderzoek is geconcentreerd op drie typen ecosystemen: bos en opgaande begroeing,
heide/hoogveengebieden en laagveenmoerassen. Erworden zowel grote gebieden onderzocht
als versnipperde gebieden in het cultuurlandschap. Uit de voor deze ecosysteemtypen en
landschapstypen karakteristieke soorten iseen selectie gemaakt van soorten die onderzoekbaar
zijn, waar reeds veel van bekend is en waarvan de ruimtelijke processen zich op de genoemde
schaalniveau's afspelen. Het betreft bos- en moerasvogels, het korhoen, kleine zoogdieren als
rosse woelmuis, noordse woelmuis en eekhoorn, vleermuizen, de das, amfibieën als boomkikker en heikikker, insekten alsdagvlinders, loopkevers,sprinkhanen en mieren,en bosplanten.

Planning

De meeste in 1991/1992 gestarte projecten (o.a. Noordse woelmuis, amfibieën, vlinders,
sprinkhanen, moerasvogels) zijn begin 1993 in de fase dat het patroononderzoek kan worden
afgerond en een eerste beeld ontstaat van de effecten van versnippering. Er zullen regressiemodellen zijn ontwikkeld die het verband met ruimtelijke maten vastleggen. Voor de meeste
projecten geldt dat de inventarisatie van 1992 zal worden herhaald, teneinde een tijdreeks
op te bouwen ten behoeve van het meten van lokale extinctie en herkolonisatiefrequenties.
Voor boomkikker, vlinders en bosplanten zal een begin worden gemaakt met het ontwikkelen
van simulatiemodellen. Modellen voor boomklever, das en korhoen zullen worden afgerond
en verder toepasbaaar gemaakt. Een methode met richtlijnen en indicatorsoorten voor het
opsporen van versnipperingseffecten zal operationeel worden gemaakt. Er zal gestart worden
met een project naar de effecten van rijkswegen als barrières in versnipperd landschap. Het
onderzoek naar de effecten van verkeerslawaai op broedvogels zal worden afgerond, evenals
dat naar de corridorfunctie van wegbermen. Er zijn drie universitaire promoties gepland.

Andere relevante
programma's

22, 23, 120, 122
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Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

405
20278

202780001
20279

202790001
202790002
202790004
202790005
202790006
202794009
202794010
202790011
202794012

202794013
20318
20372
203720001
203720002
203724004
20382
202895001

Modelontwikkeling in de landschapsecologie (*, SC, Harms)
Kleine landschapselementen in het cultuurlandschap als habitat voor planten en
dieren: habitatkenmerken, relaties met landbouwgrond en ruimtelijke configuratie
(IBN, P.Opdam)
Broedvogels in houtwallandschappen: de rol van landschapsstructuur (IBN,
R. Reijnen)
Kleine landschapselementen als ecologische eilanden: de rol van oppervlakte,
onderlinge afstand en verbinding in de dynamiek van levensgemeenschappen en
plant- en dierpopulaties (IBN, P.Obdam)
Kleine zoogdieren in het cultuurlandschap: de betekenis van habitatoppervlak en
isolatie voor de rosse woelmuis (IBN, R. van Apeldoorn)
Verspreiding van rode bosmieren (Formica rufa-groep in relatie tot de grootte en
de isolatie van hun woongebieden (IBN,A.A. Mabelis)
Verspreiding en verbreiding van diasporen in relatie tot het patroon van
landschapselementen in het cultuurlandschap (IBN, C. Bokdam)
Wegbermen alshabitat enenverbindingsbaan voor loopkeversvanschrale graslandvegetaties (IBN, R.J. Vermeulen)
Gevolgen van versnippering van het habitat voor de eekhoorn (Sciurus vulgaris)
(IBN, R. van Apeldoorn)
Ruimtelijke rangschikking van amfibiehabitat, de overlevingskans van versnipperde
amfibiepopulaties (IBN,C.C.Vos)
De overlevingskans van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in
gefragmenteerde habitat (IBN, R. van Apeldoorn & P. Bergers)
Versnippering van het Nederlands landschap als bedreiging voor dagvlinderpopulaties:ontwikkeling entoepassing vaneen metapopulatiemodel (IBN,K.Verspui)
Onderzoek naar de betekenis van de ruimtelijke samenhang van heideterreinen,
schrale graslanden en hoogvenen voor de overlevingskans van mieren en
sprinkhanen (IBN,A.A. Mabelis)
Moerasvogels en ecologische hoofdstructuur: gevolgen van habitatversnippering
(IBN, R. Foppen)
Modelsimulatie van populaties in versnipperde landschappen (*, IBN, J. Verboom)
Toepassen van kennis over de effecten van versnippering op populaties: integratie
en ontwikkeling van een instrumentarium (IBN, P. Opdam)
Methoden van integratie en toepassing van kennis betreffende ruimtelijke
rangschikking (IBN,J. Kalkhoven)
Korhoen en versnippering: een prognose voor herintroduktie (IBN§ R. Reijnen &
C. Celada)
Herstel van de das in Nederland: effect van aanpassingen binnen de ecologische
hoofdstructuur (IBN, R. van Apeldoorn & J. Verboom)
De betekenis van lijnvormige elementen in halfopen landschappen voor
vleermuizen (IBN, B. Verboom)
Effect van verkeer op broedvogelpopulaties (IBN, R. Reijnen)
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Programma 25

Plantenveredelingsonderzoek met behulp van moleculair-biologische
technieken gericht op de ontwikkeling van duurzame resistentie,
verbetering van kwaliteit en de ontwikkeling van efficiënte
veredelingsmethoden

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

In dit programma worden moleculair-biologische en inzichten ontwikkeld en toepasbaar
gemaakt voor een efficiënte plantenveredeling. De introductie van duurzame resistentie in
gewassen, met als doel het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
land- en tuinbouw, staat hierbij centraal.

Aanleiding

De snelle ontwikkeling van de planten-moleculaire biologie in het laatste decennium, heeft
geleid tot nieuwe veredelingsstrategiën waardoor een unieke bijdrage geleverd kan worden
aan de toename van de kwaliteit en de duurzaamheid van de gehele plantaardige produktie.
Via kruisingsveredeling kunnen resistenties tegen plagen en pathogenen naar gewassen
worden overgedragen. Vaak zijn deze resistenties aanwezig in wilde verwanten van gewassen.
Met behulp van moleculair-biologische technieken als RFLP-analyse is indirecte selectie van
deze resistenties mogelijk en kan de efficiëntie van de kruisingsveredeling worden vergroot.
Door kruisingsbarrières is het repertoire van beschikbare resistentiegenen echter beperkt. De
ontwikkeling van de recombinant DNA technologie heeft dat repertoire uitgebreid tot alle
genetische informatie van levende organismen. Genen uit virussen, bacteriën, schimmels,
dieren, mensen en ook planten waarmee normaal geen kruisingen zijn uit te voeren, kunnen
naar gewassen worden overgedragen.
De mogelijkheden om resistenties in gewassen te introduceren zijn hierdoor ook sterk
uitgebreid. Voorbeelden zijn de introductie en expressie in gewassen van virale genen ten
behoevevanvirusresistentie enbacteriële genenten behoevevan insecten resistentie. Bovendien
is het mogelijk met behulp van RFLP kaarten via moleculair-biologische methoden resistentiegenen tegen schimmels en bodempathogenen te isoleren uit wilde verwanten van gewassen
om vervolgens direct of na modificatie te introduceren in gewassen.
Deze technologie beperkt zich echter niet uitsluitend tot het inbouwen van resistenties. Ook
de kwaliteit en samenstelling van plantaardige producten kan worden veranderd. Voorbeelden
zijn de verandering van de zetmeelsamenstelling in de aardappelknol, verlenging van de
bewaarbaarheid van tomaat en verandering van bloemkleuren. Mannelijke steriliteit in
gewassen,een belangrijke eigenschap bij dehybride zaadteelt, en resistentiestegen herbiciden,
die het milieu minder belasten, kunnen ook worden geïntroduceerd.
Nog geentienjaar nade isolatie van de eerstetransgene tabaksplant zijn nu alvele honderden,
succesvolle veldproeven met transgene gewassen overal ter wereld uitgevoerd.

Doel

Gezien de taakstelling in het MJPG wordt in dit onderzoekprogramma de introductie van
resistentiegenen in gewassen nagestreefd, met als doel te komen tot duurzame resistentie en
terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Enerzijds
worden in dit programma moleculair-biologische inzichten en technieken toepasbaar gemaakt
voor de plantenveredeling. Anderzijds worden deze methoden toegepast ten behoeve van
het resistentieveredelings-onderzoek.
Het programma richt zich dan ook op:
- genkartering met behulp van RFLP markers ten behoeve van indirecte selectie op gewenste
eigenschappen;
- toepasbaar maken van technieken als transposon tagging en genisolatie methoden
gebaseerd op RFLPkaarten, gericht op de isolatie van landbouwkundig interessante genen;
- isolatie en gebruik van resistentiegenen bekend uit de kruisingsveredeling zoals resistentiegenen tegen nematoden en schimmels;
- isolatie, modificatie en gebruik van niet-conventionele resistentiegenen gericht tegen
bacteriën, nematoden en insecten;
- analyse van de expressie van nieuw-geïntroduceerde genen in gewassen.
Met de resultaten van dit onderzoek zal het mogelijk zijn een goed inzicht te krijgen in de
mogelijkheden van een moleculair-biologische aanpakten dienste van de plantenveredeling.
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Het onderzoek vindt met name plaats aan aardappel,tomaat en biet, alsmede modelgewassen
alsArabidopsis en tabak.
In de planningsperiode wordt met name gewerkt aan:
1. Het opstellen van een RFLP kaart van aardappel en de koppeling van resistentiegenen
tegen het aardappelcysteaaltje, wratziekte en Phytophthora infestans aan RFLP markers
die gelocaliseerd zijn op die kaart.
2. Indirecte selectie bij de kruisingsveredeling en moleculaire isolatie van deze genen met
behulp van markers die bij het onder punt 1genoemde onderzoek ter beschikking komen.
3. Ontwikkeling van transposon tagging strategieën van deze resistentiegenen door middel
van onderzoek verricht bijArabidopsis en aardappel en gebruik van heterologe transposons
uit mais waarvan aangetoond isdat ze actief zijn in deze planten. RFLP markers die
nauw-gekoppeld zijn aan een bietecystaaltje resistentiegen, dat aanwezig is in een wilde
verwant van biet, zijn inmiddels voorhanden en de isolatie van dit resistentiegen via
map-based cloneringstechnieken is onderweg.
4. Het verkrijgen van genetisch gemodificeerde insecten-resistente tabaks- en tomateplanten
via de expressie van een gemodificeerd Bacillus thuringiensis kristaleiwit in deze planten.
5. Onderzoek naardeduurzaamheid vandeonder punt4genoemde resistentievia modificatie
van het bacteriële kristaleiwitgen, stapeling van meerdere kristaleiwitgenen in dezelfde
plant en opheldering van het werkingsmechanisme.
6. Onderzoek naar de duurzaamheid van de onder punt 4 genoemde insectenresistentie
door combinatie met andere resistentiegenen als proteinase inhibitor (PI) genen.
7. Vaststelling van de effectiviteit van Pis uit aardappel t.b.v. insectenresistentie. Pi's worden
ook getoetst op hun bruikbaarheid bij de bestrijding van nematoden.
8. Ook wordt onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van antibacteriële eiwitten t.b.v.
bacterieresistentie in tomaat.
9. Vaststelling van de effectiviteit van thionine- en cecropinegenen die in tabak en tomaat
tot expressie gebracht worden.
10. Onderzoek naar de toepasbaarheid van antilichamen ('plantibodies') t.b.v. schimmel- en
nematoderesistentie in aardappel.
11. Voor het onderzoek onder punt 11worden antilichaamgenen van de muis tot expressie
gebracht in aardappel. Deze genen coderen voor antilichamen gericht tegen essentiële
nematode en schimmel eiwitten. Belangrijk bij dit onderzoek is dat het transgen op de
juiste manier en in het juiste weefsel tot expressie komt en dat het geproduceerde eiwit
op dejuiste manier wordt geprocessed en naar het juiste compartiment van de plant(ecel)
wordt getransporteerd. Vandaar dat onderzoek plaatsvindt naar de weefselspecifieke
expressie van transgenen en naar de processing en routing van transeiwitten.
Planning

Een geïntegreerde genetische kaart van aardappel met daarop RFLP,genetische, biochemische en morfologische markers zal worden afgerond. Tevens zullen op de kaart de
loei voor een aantal ziekteresistentiegenen worden aangegeven.
De mogelijkheden van transposon-tagging in aardappel, gericht op de isolatie van een
Phytophthora infestans resistentiegen, zullen verder worden onderzocht. Arabidopsis
wordt in dezegebruikt alseen modelsysteem gericht op efficiëntieverbetering van tagging.
Via de constructie van een YAC bank van biet zal de clonering van het BCA resistentiegen
dichterbij gebracht worden. Dit is een lange termijn investering. De opgedane kennis en
ontwikkelde methoden zijn breed toepasbaar bij de isolatie van andere, interessante
plantegenen.
Onderzoek zal worden uitgevoerd gericht op duurzame insectenresistentie via de
expressie van meerdere, gemodificeerde B.thuringiensis kristaleiwitten in één plant.
I.v.m. de duurzaamheid zal ook het werkingsmechanisme van deze eiwitten in het insect
nader worden onderzocht.
Verbetering en nieuwe werkingsspectra van proteinase inhibitors i.v.m. insectenresistentie
zal worden onderzocht via optimalisering van de expressie van deze eiwitten en protein
engineering.
Ter verkrijging van bacterieresistentie zal vooral aandacht besteed worden aan de juiste,
extracellulaire routing van thionine en cecropine in de plant.
Declonering en modificatie van antilichaamgenen en de celspecifieke expressie en routing
van de in planten geproduceerde antilichamen gericht tegen schimmels en nematoden
zal worden voortgezet.

Andere relevante
programma's

26, 27,41, 49, 148, 149, 193

Indicatie omvang

20 mensjaar
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Projecten

01103
01111
01191
01192
01193
01194
01201
01211
01213
01291
01293

Enhancer trapping in Arabidopsis thaliana met behulp van het En-Itransposon
systeem (*, CPRO)
Ontwikkeling van RFLP kaart gestuurde cloneringstechnieken ten behoeve van
het plantenveredelingsonderzoek (*, CPRO, R. Klein Lankhorst)
Ontwikkeling van transposon tagging methoden ten behoeve van het plantenveredelingsonderzoek (*, CPROO,A. Pereira)
Constructie van een genetische kaart van aardappel (CPRO,W.J. Stiekema)
Genlokalisatie met behulp van RFLP's in aardappel (CPRO,W.J. Stiekema)
Isolatie en karakterisatie van een resistentiegen tegen het bietecysteaaltje bij de
suikerbiet (CPRO, R. Klein Lankhorst)
Inbrengen van genen coderend voor antibacteriële eiwitten bij wilg (CPRO,
W.J. Stiekema)
Proteinase inhibitors en resistentie tegen insecten en nematoden (*, CPRO,
W.J. Stiekema)
Moleculaire resistentieveredeling tegen aardappelcysteaaltje met behulp van
monoclonale antilichamen (CPRO, F.van Engelen)
Weefsel-specifieke expressie in aardappel (*, CPRO,J.P. Nap)
Isolatie en introductie van Bacillus thuringiensis kristaleiwitgenen in chrysant,
tomaat en aardappel (*, CPRO,D. Bosch)
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Programma 26

Overdracht van genetisch materiaal met behulp van celbiologische
technieken en bestudering van de stabiele introductie en expressie in
het acceptorgenoom en de regeneratie van genetisch gemodificeerde
cellijnen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op het genereren van kennis betreffende de mogelijkheden van
celbiologische methoden om de genetische variatie te vergroten. De aandacht richt zich op
chromosoomoverdracht, organeloverdracht, genoverdracht enop regeneratie. Uit het onderzoek
wordt kennis gegenereerd over:
- de processen/factoren die een rol spelen bij stabiele handhaving en introgressie van het
ingebrachte erfelijke materiaal en over de expressie ervan;
- de processen/factoren die een rol spelen bij de regeneratie van getransformeerde cellen;
- de processen/factoren die een rol spelen bij genoominstabiliteit.
De ontwikkelde celbiologische methoden worden toepasbaar gemaakt voor zowel akker- als
tuinbouwgewassen.

Aanleiding

De mogelijkheid om door middel van celmanipulatie DNA naar plantecellen over te dragen,
biedt de mogelijkheid voor de plantenveredeling om de genetische variatie te vergroten en te
exploiteren. Economisch belangrijke eigenschappen zoals resistentie tegen ziekten en plagen
en andere belangrijke kwaliteitskenmerken aanwezig in niet kruisbare soorten of in andere
organismen kunnen in het plantegenoom gebracht worden door celbiologische technieken
als celfusie, directe DNA-overdracht en via Agrobacterium. Problemen die daarbij naar voren
komen zijn de niet-stabiele integratie van het ingebrachte DNA en het ontbreken van de
competentie van veel genotypen om getransformeerd en geregenereerd te worden.

Doel

Het doel van het onderzoek is het verwerven van kennis en inzicht in de processen c.q.
factoren die een rol spelen bij:
- het optreden van genoominstabiliteit gedurende cel- en weefselkweek;
- de stabiele integratie van het toegevoegde DNA;
- de genotype-afhankelijke competentie van cellen voor transformatie en regeneratie.
De celbiologische technieken kunnen met de ontwikkelde kennis, toepasbaar gemaakt
worden voor recalcitrante gewassen in zowel akker- als tuinbouwgewassen. Aan het einde
van de planperiode dient het volgende bereikt te zijn:
Thema somatische celgenetica
Binnen dit thema wordt genoom flexibiliteit/instabiliteit bestudeerd na chromosoom- en
organeloverdracht en gedurende de weefselkweekfase tot en met plantregeneratie. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd aan modelgewassen nl.: Brassica, Aardappel en Tomaat.
Hieraan gerelateerd wordt onderzoek uitgevoerd naar de overdracht van cytoplasmatisch
mannelijke steriliteit in biet middels somatische hybridisatie en cybridisatie. Daarnaast worden
somatisch hybride tomatenplanten verkregen na fusie, geselecteerd op chloroplastactiviteit en
het functioneren van de chloroplastoverdracht in relatie tot mogelijk verhoogde energieefficiency.
Thema transformatie-regeneratie
Binnen dit thema ligt het accent enerzijds op genoverdracht en stabiele expressie en anderzijds
op karakterisering van competentie van cellen voor transformatie en regeneratie. Hieraan
gerelateerd wordt onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van protoplastregeneratiemethoden bij biet, prei, tulp en lelie, en worden transformatiesystemen ontwikkeld voor
appel en biet.

Planning

Het genoomflexibiliteitsonderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op het ontwikkelen
van de benodigde technieken om specifieke hybriden te genereren. In 1993 zal het accent
gelegd worden op het verkrijgen van hybriden en op moleculaire, cytologische en fysiologische
analyses.
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Het transformatie-regeneratieonderzoek wordt gekenmerkt door het ontwikkelen van dunnelaag-weefselkweeksystemenvan komkommer en het karakteriseren vantransgene, regeneratieve
cellen door gebruik te maken van antilichamen.
Het onderzoek aan DNA overdracht richt zich op de vergelijking van dewerking van specifieke
vectoren in verschillende gewassen zowel mono- als dicotyle gewassen, in relatie tot de
stabiele integratie.
Andere relevante
programma's

25, 27, 28, 31,130, 149, 184

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

02112

Protoplast regeneratie en somatische hybridisatie tulp en lelie (*, CPRO,
J. Creemers-Molenaar)
02161
Toepassing van microkernen bij de overdracht van partiële genomen (*, CPRO,
H.A. Verhoeven)
02201
Isolatie van tomatenlijnen met verlaagde energiebehoeften door cybridisatie
(CPRO, C.M. Colijn-Hooymans)
02202
Asymetrische hybridisatie bij biet (CPRO, F.A. Krens)
02203
Mitochondriale recombinatie bij Brassica (*, CPRO,C. Kik)
02221
Transformatie van appel (*, CPRO, K. Puite)
02271
Transformatie van biet (*, CPRO,F.A. Krens)
02301
Protoplastregeneratie van prei (*, CPRO,J. Creemers-Molenaar)
02321
Karakterisering van cellen die competentie zijn voor transformatie en
regeneratie (*, CPRO,J. Creemers-Molenaar)
130065000 Inbreng van anti-bacteriële genen in wilg tegen watermerkziekte (STIPT)
(*, P.W. Evers, IBN)
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Programma 27

Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen ten
behoeve van het plantenveredelingsonderzoek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoeksprogramma omvat het bestuderen van ontwikkelingsprocessen die van belang
zijn voor de veredeling en de reproduktie van planten. De genetische regulatie van die
processen wordt onderzocht met het doel ontwikkelingsgenen te identificeren en te isoleren.
Introductie van deze genen in planten zal leiden tot genetische modificatie waarbij de
vegetatieve of generatieve ontwikkeling gestuurd kan worden. De aandacht is gericht op
ontwikkelingsprocessen waarmee veredeling of reproductie efficiënter kan plaatsvinden en de
kwaliteit en/of resistentienivo van plantaardig uitgangsmateriaal wordt verbeterd. Zwaartepunten
in het programma zijn: regulatie vandeembryogenese,hormonale regulatievande ontwikkeling
en regulatie van bloemontwikkeling en gametogenese.

Aanleiding

Groei, differentiatie en morfogenese van planten worden bepaald door de regulatie van de
expressie van de beschikbare genetische informatie van een plant. De ontwikkelingsprocessen
worden bovendien beïnvloed door biotische en abiotische factoren. Door plantenveredeling
wordt getracht genotypen te ontwikkelen die zo goed mogelijk zijn aangepast aan de wensen
van de maatschappij. De manier waarop een plant zich ontwikkelt, de regulatie van de ontwikkelingsprocessen, is nog grotendeels onbekend. Kennis over ontwikkelingsprocessen die
van belang zijn voor de plantenveredeling zal de mogelijkheden voor plantenveredeling
vergroten waardoor beter gebruik gemaakt kan worden van de genetische mogelijkheden.
Moleculaire analyse van de genetische regulatie van de ontwikkeling is mogelijk geworden
door het beschikbaar komen van moleculair biologische en celbiologische technieken.

Doel

Het doel van het onderzoekprogramma is het verwerven van inzicht in de vegetatieve en
generatieve ontwikkeling van planten en het toepasbaar maken van deze kennis voor de
veredeling en de reproduktie van planten. Daartoe worden bepaalde ontwikkelings-processen
van planten geanalyseerd endeverantwoordelijke genen geïsoleerd.Door middelvan genetische
modificatie wordt getracht ontwikkelingsprocessen te sturen in het belang van de plantenveredeling. Binnen het onderzoekprogramma worden drie ontwikkelingsprocessen bestudeerd:
- regulatie van de inductie van embryogenese in microsporen;
- modificatie van de ontwikkeling door de introductie van genen betrokken bij het
hormoonmetabolisme;
- regulatie en modificatie van de bloemontwikkeling en de gametogenese.
Korte samenvatting van de onderzoeksthema's
- Regulatie van de inductie van embryogenese in microsporen.
Bij onderzoek aan embryogenese worden microsporen van koolzaad gebruikt als modelsysteem. Erwordt onderzocht welke genen betrokken zijn bij de inductie en de vroege
stadia van de embryogenese. Nagegaan wordt welke processen plaatsvinden tijdens de
overgang van de normale microsporogenese (die leidt tot rijp pollen) naar een sporofytische
ontwikkeling (die leidt tot de vorming van embryo's). Het onderzoek levert kennis over de
regulatie van de embryogenese en zal bijdragen aan het ontwikkelen van methoden voor
de produktie van haploïde (en homozygote) gewassen.
- Modificatie van de ontwikkeling door de introduktie van genen betrokken bij het
hormoonmetabolisme.
Bij het onderzoek aan de hormonale regulatie van de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt
van reeds beschikbare genen, zoals het cytokinine-gen en de wortel-inducerende (Rol)
genen van Agrobacterium. Het onderzoek zal een bijdrage leveren aan inzicht in de
functie van dergelijke genen en hun effect op de hormonale ontwikkeling van planten.
Nadruk bij het onderzoek valt op de inductie van meristemen en de verbetering van wortelstelsels. Dat laatste zal worden toegepast voor het verbeteren van de kwaliteit van
rozenonderstammen.
- Regulatie en modificatie van de bloemontwikkeling en de gametogenese.
Het onderzoek over de bloemontwikkeling van planten richt zich op de isolatie van genen
die coderen voor transcriptiefactoren welke op hun beurt sets van genen aanschakelen die
betrokken zijn bij bepaalde gedeelten van de bloemontwikkeling. Ook deze targetgenen
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zullen worden geïsoleerd en hun functie en regulatie bestudeerd. Naast genen die
verantwoordelijk zijn voor de initiatie van bloemorganen zal in het onderzoek de nadruk
steeds meer komen te liggen op de vrouwelijke ontwikkeling. Het onderzoek zal leiden
tot de isolatie van genen waarmee de vorming van de bloem en van de bloemorganen
kan worden gemodificeerd waardoor vele mogelijkheden ontstaan voor praktische
toepassingen.
Gerelateerd aan deze onderzoekthema's worden ook een aantal extern gefinancierde
projecten uitgevoerd. Die betreffen onder meer: de ontwikkeling van methoden voor
genetische modificatie, de introduktie van mannelijke steriliteit, de produktie van haploïde
planten uit microsporen en de verbetering van de kwaliteit van wortelstelsels.
Planning

Demeesteonderzoeksprojecten zullen in 1993gecontinueerdworden. Het onderzoeksprogramma
over de embryogenese in microsporen zal zich dan richten op de functionele analyse van
enkele belangrijke genen die een rol spelen bij de inductie. Bovendien zullen genen die de
regulatie van de celdeling beïnvloeden worden geïntroduceerd in Brassica napus en hun
effect op de microsporen-embryogenese zal worden onderzocht. Erzal ook een begin worden
gemaakt met de analyse van de signaaltransductie bij de inductie van embryogenese.
Enkeleprojecten binnen het Urgentieprogramma Bloembollenziekten-en Veredelingsonderzoek
zullen in de loop van 1993 worden afgerond. Voortgang van dit onderzoek is afhankelijk van
de op dat moment behaalde resultaten bij de microsporencultuur van lelie en tulp en het
onderzoek over pollentransformatie van lelie.
Hetonderzoek over degenetische manipulatie vantulp zalworden voortgezet. Het regeneratie/
transformatie-onderzoek aan anjer zal zich deels richten op implementatie van ontwikkelde
regeneratiemethoden bij het bedrijfsleven en op een verdere optimalisatie van de genetische
modificatie van anjer.
Het onderzoeksprogramma betreffende de hormonale regulatie zal zich vooral richten op de
analysevan de groei van de binnen dit project inmiddels ontwikkelde genetisch gemodificeerde
planten. Zo zal worden nagegaan hoe verhoging van het cytokinine gehalte door introduktie
van het T-cyt gen in een laterale suppressor mutant van tomaat van invloed is op de ontwikkelingvanzijscheuten en bloemen. Het effect van Rol-genen,geïntroduceerd in onderstammen,
op de prestaties van daarop geënte rassen zal nader worden onderzocht bij roos.
Het onderzoek over degeneratieve ontwikkeling van planten zal zich steeds meer concentreren
op de vrouwelijke ontwikkeling. Genen die die ontwikkeling reguleren zullen worden
geïsoleerd en hun effect op ontwikkeling en functioneren (steriliteit en fertiliteit) van het
vrouwelijk orgaan en vrouwelijke gameten worden onderzocht in transgene planten. In het
onderzoek over de introductie van NMS (nucleair gecodeerde mannelijke steriliteit) zal vooral
aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een herstellersysteem.

Andere relevante
programma's

25, 26, 28, 184

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

03101

03102
03103
03211
03212
03213
03302
03311
03312
03391

Ontwikkeling van methoden voor regeneratie en transformatie van anjer (CPRO,
J.J.M. Dons)
Genetische manipulatie van tulp (*, CPRO,J.J.M. Dons)
Karakterisering van de vroege stadia van de inductie van embryogenese in
microsporen (*, CPRO,J.J.M. Dons)
Rol cytokininen bij diefloze mutanten tomaat (*, CPRO,J.J.M. Dons)
Genetische modificatie van roze-onderstammen (CPRO,J.J.M. Dons)
Modificatie van wortelvorming, wortelfunctie door introductie rolgenen
(*, CPRO,J.J.M. Dons)
In vitro selektie met behulp van microsporencultuur bij bolgewassen (CPRO,
J.J.M. Dons)
Regulatie en manipulatie van genen die bloemorganogenese besturen (*, CPRO,
J.J.M. Dons)
Introductie van nucleair gecodeerde mannelijke steriliteit (NMS) in land- en
tuinbouwgewassen (CPRO,J.J.M. Dons)
Selectie en transformatie van pollen (*, CPRO,J.J.M. Dons)

50

Programma 28

Plantenverdelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen,
gericht op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en
ontwikkeling veredelingsonderzoek siergewassen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Doel is de genetische verbetering van belangrijke eigenschappen, met name duurzame
resistentie en kwaliteit, en de verbreding van het sortiment van siergewassen en houtige
gewassen. Zwaartepunten in het onderzoek zijn het opsporen en vergroten van de genetische
variatie, het ontwikkelen van selectie- en veredelingsmethoden en het toepasbaar maken van
beschikbare resistenties en kwaliteitskenmerken. Zowel soort- en geslachtskruisingen als biotechnologische technieken worden hierbij gebruikt.

Aanleiding

De bloemisterijsector isde belangrijkste produktietak binnen de Nederlandse tuinbouw. De
produktiewaarde is ca. Dfl. 8 miljard met een groei van 5 a 10% per jaar. Nederland heeft
een internationale centrumfunctie voor de teelt, handel, veredeling en de produktie van uitgangsmateriaal. Het brede en zichsteedsvernieuwende sortiment vormt hierbij een sterk punt.
Deteelt en ook de veredeling zijn kleinschalig van opzet. Grote investeringen in onder andere
nieuwe veredelingstechnieken en -programma's zijn dien ten gevolge niet gemakkelijk te
realiseren. Er is in het verleden door het bedrijfsleven in de eerste plaats op produktie, jaarrondteelt, bloemvormen en -kleuren veredeld. Mede ten gevolge van de maatregelen die
zullen voortvloeien uit het Meerjarenplan Gewasbescherming zal het gebruik van chemisch
gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren sterk dienen af te nemen. Het gebruik van
resistente(re) rassenwordt noodzakelijk. Tevenszal de kwaliteitvan het eindprodukt, met name
houdbaarheid van de bloem, dienen toe te nemen om aan de wensen van de consument te
voldoen. Ziekteresistenties en houdbaarheid zullen in veredelingsprogramma's derhalve veel
meer aandacht krijgen.
Met de kruisingsveredeling, aangevuld met nieuwe biotechnologische technieken, kan nog
veel worden bereikt. Onderzoek naar efficiënte veredelings- en selectiemethoden en naar het
toepasbaar maken van nieuwe biotechnologische technieken isdaarvoor noodzakelijk. Het
veredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen zal zich richten op:
1. efficiënte veredelingsmethoden;
2. opsporen en toepasbaar maken van resistenties tegen ziekten en plagen;
3. verbeteren van de kwaliteit van bloemen en van vegetatief uitgangsmateriaal van
bolgewassen;
4. sortimentsverbetering
Het onderzoek is gewasgericht. De volgende gewassen zijn in het programma opgenomen:
roos, chrysant, anjer, tulp, lelie, gladiool, nerine, begonia en wilg.

Doel

Doel is onderzoek ten behoeve van de genetische verbetering van belangrijke eigenschappen
van siergewassen en houtige gewassen. Deze doelstelling kan als volgt worden uitgewerkt.
1. Efficiënte veredelingsmethoden
- het vergroten van genetische variatie door middel van soort- en geslachtskruisingen bij
onder andere chrysant, lelie, tulp, gladiool, nerine en begonia. Hierbij komt kennis over
het opheffen van kruisingsbarrières ter beschikking en worden nieuwe kruisingstechnieken
ontwikkeld.
- het ontwikkelen van regeneratie entransformatieprocedures bij onder andere roos,chrysant,
anjer en wilg. Deze procedures zijn noodzakelijk om nieuw soortvreemd genetisch materiaal
te introduceren. Het doel is de introductie van insektenresistenties bij snijbloemen en
bacterieresistenties bij wilg.
- het gebruik van moleculaire merkers als systeem van indirektie selektie bij lelie en tulp.
Geselecteerd wordt op fusariumresistentie. Tevens zal er eerste aanzet gegeven worden tot
het beschrijven van de genetische kaart van lelie.
2. Resistentie
- het opsporen en toepasbaar maken van reeds aanwezige resistenties tegen trips en
mineervlieg bij chrysant. Tevens zal er analyse van de overerving worden uitgevoerd.
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het opsporen en inbrengen van duurzame resistentie tegen de bodempathogeen
Fusarium, Pythium en Stromatinia bij bolgewassen, en tegen tulpemozaiekvirus bij tulp.
het ontwikkelen van efficiënte en betrouwbare toetsmethoden vormen een belangrijke
(eerste) deel van dit onderzoek.
Kwaliteit
het vaststellen en verhogen van de kwaliteit van tulpe- en leliebloemen, gevolgd door een
kruisingsprogramma ten behoeve van de analyse van overerving en het ontwikkelen van
halfmateriaal.
het ontwikkelen van parameters ten behoeve van de langer termijn bewaring van vegetatief
uitgangsmateriaal van tulp en lelie.
Sortimentsverbetering
soort- en geslachtskruisingen geven nieuwe unieke hybriden die het economisch perspectief
van gewassen vergroten. Halfmateriaal ten behoeve van het veredelingsbedrijfsleven komt
beschikbaar uit het veredelingsonderzoek bij lelie, tulp, nerine en begonia.
Planning

Efficiënte veredelingsmethoden
Soortkruisingen bij tulp, lelie, gladiool en Begonia; soort- en geslachtskruisingen bij Nerine.
Verdere ontwikkeling van de regeneratieprocedure bij roos, en van de regeneratie/transformatieprocedures bij chrysant, anjer en wilg. Ondersteuning van dit onderzoek bij tulp
en lelie.
Onderzoek naar gebruik van moleculaire merkers bij lelie. Eerste aanzet van een genetische
kaart van lelie.
2. Resistentie
- Uitwerken van de toetsmethode, opsporen van genetische variatie in tripsresistentie bij
chrysant. Bepaling life history characters.
- Opsporen duurzame resistentie in lelie en gladiool tegen Fusarium. Voortzetten zaailingtoetsen en analyse van de overerving. Uitwerken Pythiumtoets bij lelie en opsporen
duurzame resistentie. Opsporen resistentiebronnen bij gladiool tegen Stromotinia en
uitbouw halfmateriaal.
- Verdere ontwikkeling zaailingtoets (in de jeugdfase) van tulp tegen TBV.
3. Kwaliteit
- Vaststellen genetische variatie in houdbaarheid bij lelie en tulp. Uitvoeren kruisingsdiallel.
- Analyse van de koppeling van de vitaliteit van vegetatief bolmateriaal met fysische
parameters.
4. Sortimentsverbetering
- Soortkruisingen Begonia, uit te werken binnen een kruisingsdiallel. Evaluatie van soort- en
geslachtshybride bij Nerine. Onderzoek naar 2N-gameten bij lelie. Uitbouw van halfmateriaal
uit soortkruisingen bij lelie.

Andere relevante
programma's

26, AT-3.10,

Indicatie omvang

35 mensjaar

Projecten

01201
02112
03101
03102
03212
03391
04101
09101

Inbrengen van genen coderend voor anti-bacteriële eiwitten bij wilg ter
bescherming tegen watermerkziekte (*, CPRO, D. Florack)
Protoplastregeneratie van lelie en tulp ten behoeve van somatisch veredelingsonderzoek (*, CPRO,J. Creemers-Molenaar)
Ontwikkeling van methoden voor regeneratie en transformatie van anjer
(Dianthus caryophyllus) (*, CPRO,A. van Altvorst)
Genetische manipulatie vantulp: ontwikkeling van een regeneratie/transformatiemethode (*, CPRO,A. Wilmink)
Genetische modificatie van rozeonderstammen voor produktieverhoging onder
energie-arme omstandigheden (*, CPRO,L. Hanisch ten Cate)
Selectie en transformatie van pollen: analyse van genexpressie tijdens
microsporogenese en pollenfunctie (*, CPRO,L. van de Leede-Plegt)
Biometrische methoden voor vaststelling van koppeling tussen kwantitatieve
kenmerken en merkergenen (*, CPRO/LUW, R. Jansen)
Waardplantresistentie in chrysant (Dandranthema grandiflora) tegen Californische
trips (Franklienella occidentalis) (*, CPRO, H.M.C, van Holsteijn
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09102
09131
09161
09201
09202
09203
09204
09205
09223
09241
09292
09293
09294
09301
09391

Introductie van soortvreemde genetische variatie in chrysant (CPRO,
H.M.C. van Holsteijn)
Regeneratie-onderzoek bij roos ten behoeve van nieuwe veredelingstechnieken
(*, CPRO, H.M.C. van Holsteijn)
Analyse van resistentiemechanismen van de chrysant tegen de Florida mineervlieg
(*, CPRO, H.M.C. van Holsteijn)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen tulpmozaiekvirus (TBV) in tulp
(CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Toepassing van moleculaire merkers voor de resistentieveredeling bij lelie (CPRO,
H.M.C, van Holsteijn)
Toepassing van bloembiologische technieken in soortkruisingsonderzoek bij lelie
en tulp (CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Veredelingsonderzoek naar componenten van houdbaarheid bij bolgewassen
(CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Lange termijn bewaring van bolgewassen (CPRO, H.M.C, van Holsteijn
Meiotische versus mitotische polyploïdisatie bij lelie (CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen droogrot bij gladiool, veroorzaakt
door Stromatinia gladioli (CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Onderzoek naar de rol van toxines in de Pathogenese van Fusarium - gladiool
(*, CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Veredelingsonderzoek naar soort- en geslachtskruisingen van Nerine (*, CPRO,
H.M.C, van Holsteijn)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen Fusaruim oxysporum bij lelie en
gladiool (CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Regeneratie en transformatie van wilg (CPRO, H.M.C, van Holsteijn)
Soortkruisingsonderzoek bij Begonia als basis van sortimentsverbreding (CPRO,
H.M.C, van Holsteijn)
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Programma 30

Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit

Programmaleider

Haverkort, dr. ir. A.J. en Veen, dr. B.W. - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Experimenteel en modelmatig plantenfysiologisch en gewasfysiologisch onderzoek naar de
beïnvloeding van biotische en abiotische beperkingen voor de opbrengstvorming en produktkwaliteit van akker- en tuinbouwgewassen.

Aanleiding

Aanleiding tot het programma is de toegenomen zorg voor de duurzaamheid van produktiesystemen en bescherming van het milieu. Om ongewenste milieu-effecten te vermijden wordt
de plantaardige produktie, zowel in open als beschermde teelten, in toenemende mate
geconfronteerd met beperkingen ten aanzien van de inzet van produktiemiddelen. Daarnaast
dwingen marktontwikkelingen tot het introduceren van nieuwe produkten c.q. gewassen en
het aanbieden van veilige produkten van hoge, concurrerende kwaliteit. Aanpassing van de
teelt met betrekking tot bemesting en gewasbescherming vereist een optimaal gebruik van
kennis van de wisselwerking tussen teeltfactoren en gewasreacties. De optimalisatie van de
uiteindelijke gewasopbrengst in beperkende produktieomstandigheden, en van de kwaliteit
van het produkt in relatie tot de beoogde markt is nu niet voldoende mogelijk vanwege de
fragmentarische kennis van de effecten van zulke omstandigheden op groei en produktvorming. Kwantitatieve gegevens over adaptatie (plasticiteit), compensatie en herstelprocessen
op orgaan- plant- en gewasniveau in verband met biotische en abiotische stress ontbreken
vrijwel. Ten aanzien van nieuwe en kleine traditionele gewassen is een nauwkeurige
inschatting van teeltpotenties, en van de vorming en de kwaliteit van relevante inhoudsstoffen gewenst.

Doel

Het onderzoek in het programma isverdeeld over drie deelprogramma's:
a. Gewas- en wortelfysiologie van kas-en substraatteelten
Voor de kasteelten richt het onderzoek zich op het optimaliseren van processen rond plantevoeding, gewasproduktie en vruchtkwaliteit bij substraatteelt, mede met het oog op gesloten
teeltsystemen. Het onderzoek heeft tot doel om de effecten van groeibeperkende factoren
op gewas- en plantenfysiologische processen te identificeren en te kwantificeren ten behoeve
van een doelgericht en effectief gebruik van teeltmaatregelen als klimatisering, bemesting,
irrigatie, fertigatie, gewasbescherming en ras- en gewassenkeuze.
b. Abiotische en biotische beperkingen bij teelten in de vollegrond
Bij de open teelten geeft het onderzoek naar de produktvorming en -kwaliteit inzicht in de
betrokken factoren in de voor-oogstfase. Inzicht in de invloed van bodempathogenen in
interactie met abiotische factoren zoals droogte, pH en voedingstoestand van de bodem, op
gewasfysiologische processen leidt tot teeltmaatregelen die zowel de kwaliteit van het produkt
handhaven als schade aan het gewas en milieurisico's beperken. Aan de hand van gewasparametersenmetingvanprocessenalsfotosynthese,water-, energie-en nutriëntenhuishouding
in gewas- en wortelomgeving wordt een analyse gemaakt van de relevante processen en hun
relatief belang voor de produktie.
c. Produktvorming, produktkwaliteit en agrificatie
In het kader van agrificatie wordt een aantal nieuwe gewassen geanalyseerd op gewasfysiologische kenmerken die de opbrengstpotentie bepalen. Tevens vindt een analyse van
gewaskarakteristieken plaats die bepalend zijn voor de hoeveelheid inhoudstoffen en de
kwaliteit van het produkt.
Dit onderzoek kan leiden tot de ontwikkeling van efficiënte teelt- en veredelingsstrategieën;
dit behoort echter niet tot de doelstelling van dit programma. Tenslotte wordt aandacht
besteed aan de lipidebiosynthese in akkerbouwgewassen, met name de vorming van
erucazuur in koolzaad.

Planning

In een aantal belangrijke mede extern gefinancierde projecten zoals rond bodemgezondheid,
nutriëntenstromen en nieuwe gewassen bevindt het onderzoek zich in 1993 in de laatste
experimentele fase. Voor het bodemgezondheidsonderzoek (biotische stress) moet dan de
experimentele basis zijn gelegd voor een simulatiemodel dat de relatie tussen gewasgroei en
besmetting met cysteaaltjes bij aardappel beschrijft.
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Voor het nutriëntenstromenonderzoek bij vollegrondsgroenten wordt experimenteel in het
rhizotron en in veldproeven de invloed van beworteling en nutriëntentoediening in ruimte en
tijd op produktie en nutriëntenbenutting bepaald. In een later stadium worden deze gegevens
in een simulatiemodel ten behoeve vanteeltbegeleiding gebruikt. Deprojecten rond agrificatie
(hennep, karwij, nieuwe oliegewassen) gaan eveneens hun laatste experimentele jaar in
zodat in 1994 verslaglegging kan plaats vinden. Met betrekking tot de dynamiek van water
en nutriënten in recirculerende teeltsystemen, met name systemen gebaseerd op zandbedden,
zal in samenwerking met het PTGhet uitvoeren van proeven en het formuleren van een
model worden voortgezet.
Nieuwe projecten zullenworden gestart rondvariabiliteit vanopbrengst en kwaliteit van brouwgerst in Europa, rond de wortelademhaling en koolhydraatbenutting in zuurstofbeperkende
omstandigheden in de substraatteelt, de erucazuurbioynthese in koolzaad en aan de monoterpeenbiosynthese in karwij gericht op de beïnvloeding van de samenstelling van de
etherische olie.
Andere relevante
programma's

1, 31,32, 35, 50, 56, 122, 131,AT-1.01, AT-1.04,AT-1.10, AT-2.3, AT-3.01, AT-3.02, AT-5.4,AT-6.3

Indicatie omvang

40 mensjaar

Projecten

a. Gewas en wortelfysiologie van kas- en substraatteelten
Fysische aspecten van de ontsmetting van gronden met stoom (*, IB, P.A.C. Raats)
371
Fertigatie in de fruitteelt (*, IB, P.A.C. Raats)
395
Dynamiek van water en nutriënten in potplantenteelt met een eb/vloed
417
fertigatiesysteem (*, IB, P.A.C. Raats)
488
Dynamiek van water en nutriënten in gesloten recirculerende teeltsystemen, met
name systemen gebaseerd op zandbedden (*, IB, M. Heinen)
Onderzoek naar factoren en processen die de produktie en kwaliteit van witlof
729
beïnvloeden (*, CABO,J.A. Reerink)
Ontwikkeling, aanpassingen beheervan uitrusting voorfotosynthesemetingen ten
737
behoevevan het onderzoek (*, CABO,A.H.C.M. Schapendonk, J. Goudriaan (LUW))
Vruchtgroei van kasgewassen,met nametomaat, in relatietot de waterhuishouding
775
(CABO, P.A.C.M. van de Sanden)
Regulatie van groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening bij
831
teelt van tomaten op substraat (*, CABO, B.W. Veen)
Organogenese en drogestofverdeling van kasgewassen in relatie tot de sink849
source verhouding en het kasklimaat (*, CABO, L.F.M. Marcelis)
Groei en drogestofverdeling van radijs in relatie tot groeiomstandigheden en het
853
optreden van voosheid (CABO, L.F.M. Marcelis)
Koolhydraatbenutting door wortels (CABO, B.W. Veen)
861
b. Abiotische en biotische beperkingen bijteelten in de vollegrond
Analyse van factoren die het schieten van een aantal vollegrondsgroenten
724
bepalen (CABO, R. Booij)
Gewasfysiologisch onderzoek naarde invloed van bodempathogenen en abiotische
757
stressfactoren op degroeivan aardappelen (CABO,A.J.Haverkort, M. vandeWaart)
Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de sturing van de knolgrootte758
verdeling van aardappelen (CABO, A.J. Haverkort, M. van de Waart)
Plasticiteit van wortelstelsels in relatie tot biotische en abiotische stress (*, CABO,
781
A.L. Smit)
Ontwikkeling van methoden en aanpassing en beheer van de onderzoeks782
uitrusting van het 'Wageningen Rhizolab' (*, CABO,J. Groenwold, A.L. Smit)
Gewasfysiologisch onderzoek naar de opbrengstvorming en kwaliteit van
810
spruitkool (CABO, R. Booij)
Koppeling van chlorofylfluorescentie aan gasuitwisselingsmetingen voor het
830
kwantificeren van stress-effecten (*, CABO,A.H.C.M. Schapendonk)
Onderzoek naar de gewasfysiologische aspecten van opbrengstderving bij een
833
aantasting door wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne spp.) (CABO, A.L. Smit)
Koudetolerantie bij maïs (voorheen 790) (CABO, A.H.C.M. Schapendonk; CPRO,
850
O. Dolstra)
De invloed van beperkingen in de vochtvoorziening op de opbrengst en kwaliteit
857
van voedergewassen (CABO, H.F.M. Aarts, C. Grashoff)
Prognose van opbrengst en brouwgerstkwaliteit van gerst in verschillende regio's
858
in Europa, onder huidige en toekomstige klimaatomstandigheden (vervolg op
711) (CABO, C. Grashoff)
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o Produktvorming, produktkwaliteit en agrificatie
760
Fysiologie en gewassimulatie van hennep in relatie tot kwaliteits- en opbrengstverbetering (CABO, H.M.G. van der Werf (LUW), W.J.M. Meijer)
764
ln-vitro en in-vivo knolinductie ten behoeve van snelle vermeerdering van
pootaardappelen (CABO,J. Marinus, A.J. Haverkort)
777
De invloed van omgevingsfactoren op de gewasstructuur en de vorming en
samenstelling van het zaad bij karwij (CABO, H.J. Bouwmeester, W.J.M. Meijer)
803
Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van nieuwe
oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen (CABO,W.J.M. Meijer)
822
Fysiologie van de zaadvorming bij grasgewassen (*, CABO,W.J.M. Meijer,
J.W. Warringa)
835
Vorming van lipiden en erucazuur in hauwen en embryo's van koolzaad
(*, CABO,W.J.R.M.Jordi, L.W. van Broekhoven, J.A. Wilmer
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Programma 31

Plantenveredelingsonderzoek aan Gramineae en potentiële gewassen
gericht op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en
ontwikkeling van efficiëntie van veredelingsmethoden

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma omvat veredelingsonderzoek aan grassen, snijmaïs en tarwe, en een aantal
potentiële gewassen,waaronder hennep, karwij en diverse oliegewassen. Kwaliteitsverbetering
staat centraal, met name afwezigheid van toxinen, vezelkwaliteit of gehalte en samenstelling
van specifieke oliën of vetzuren. Verlaging van pesticidengebruik wordt beoogd via resistentieonderzoek en ruimere rotaties met potentiële gewassen. Verhoogde stikstofefficiëntie wordt
nagestreefd om de milieubelasting door stikstof te verminderen.

Aanleiding

Het veredelingsonderzoek dat is gebundeld in het huidige programma, is bedoeld om bij te
dragen aan de oplossing van de hoofdproblemen van de Nederlandse landbouw: te nauwe
rotaties, overschotten en een grote milieubelasting. Het legt daarom nadruk op hogere
efficiëntie bij lagere inputs, betere kwaliteit en minder milieubelasting, op duurzame produktie
in geïntegreerde teelten, en op alternatieve, met name industriële non-food markten. De
gewassen waaraan dit onderzoek wordt verricht vormen een zeer gevarieerd pakket, waarbij
drie groepen worden onderscheiden: de voedergewassen maïs en grassen,tarwe en de
potentiële gewassen in het kader van de agrificatie, met nadruk op natuurlijke vezels,
industriële oliën en koolhydraten, en biologisch actieve stoffen.

Doel

Voedergewassen
Bij de voedergrassen en de snijmaïs staat kwaliteitsverbetering centraal. CPRO-DLO participeert
met diverse projecten in het gezamenlijke DLO-Programma 124 'Kwaliteit van gras in relatie
tot voederopname en dtikstofbenutting'. Daarin wordt nagegaan hoe door o.a. veredeling de
voederkwaliteit van vers en geconderveerd gras, en daarmee de opname en stiksofbenutting
door het dier beïnvloed en verbeterd kan worden.
Kwaliteit van ruwvoer is ook afhankelijk van de ziekteresistentie en de stresstolerantie van de
gewassen. Zo kan de hoeveelheid herbiciden worden teruggedrongen door een betere
persistentie van weidegrassen (minder inzaai nodig) en een betere voorjaarsgroei van maïs.
Genetische variatie voor stikstof-efficiëntie van de gewassen wordt onderzocht om een goede
produktie bij lage N-bemesting mogelijk te maken. De aanwezigheid van toxinen in tarwe
door aantasting van de Fusariumschimmel leidt tot verminderde voederwaarde en problemen
bij menselijke consumptie.
Resistentieveredelingtegendezeziekte isdaarom eennoodzakelijk onderdeelvanhet programma.
Hierbij wordt de interactie tussen schimmel en waardplant ook op cel- en membraanniveau
bestudeerd en moleculaire technieken als RFLP's en RAPD's toegepast, teneinde betere
aangrijpingsmogelijkhedenvoorselectieteverkrijgen. Hetprogramma zalonder meer genetisch
basismateriaal opleveren met verbeterde eigenschappen, dat voor het bedrijfsleven nuttig zal
zijn.
Inzicht in de waardplantpathogeenrelatie bij tarwe-Fusarium zal leiden tot betere selektie
mogelijkheden voor het veredelingsbedrijfsleven.
Potentiële gewassen
De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek aan potentiële gewassen zijn bouwplanverruiming en nieuwe produkten voor de non-food verwerkende industrie.
Het eerste thema betreft onderzoek aan potentiële oliegewassen dat beoogt diverse soorten
interessante oliën waarin unieke vetzuren voorkomen, versneld te domesticeren, d.w.z.
landbouwkundig aan te passen. Dit behelst bij veel soorten uniformiteit van groei, bloei en
zaadafrijping, alsmede vastzadigheid. Daarnaast zijn resistentie tegen ziekten en nematoden
en tolerantie tegen stressfactoren bij enkele gewassen vereist. De gewonnen oliën en vetzuren
kunnen worden benut als onder andere smeermiddelen, verfprodukten en cosmetica. Het
oude gewas karwij bevat carvon in de vrucht, dat biologisch actief is onder andere als spruitremmer in aardappel.
Gebruikmakend van bestaande genetische variatie wordt het gehalte aan carvon verhoogd en
vastzadigheid geïntroduceerd.
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Een tweede thema binnen het potentiële gewassenonderzoek isde aanpassing van hennep
als leverancier van vezels voor de papierindustrie. Hierbij staan centraal genetisch onderzoek
en selectiemethoden voor hoeveelheid en kwaliteit van de vezels, resistentie tegen schimmels
en nematoden en een aanvaardbaar laag gehalte aan hallucinogène cannabinolen.
Belangrijke produkten van dit programma-onderdeel zijn verbeterde populaties van diverse
potentiële olie- en vezelgewassen alsmede karwij. Daarnaast wordt kennis ontwikkeld over de
genetische variatie vnl ten aanzien van produktie- en kwaliteitseigenschappen, en worden
selektiemethoden specifiek voor de diverse gewassen uitgewerkt.
Samengevat is aan het einde van de looptijd van het programma bereikt:
a. Ten aanzien van de voedergewassen:
- kennis over de genetische beïnvloedbaarheid van de kwaliteit van voedergrassen en mais
ten aanzien van de kenmerken voederwaarden en verteerbaarheid (vindt met name plaats
in programma 124: Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting);
- inzicht in de genetische variatie voor stikstofefficiëntie van voedergewassen;
- kennis over de mogelijkheden om resistentie tegen Fusarium in tarwe te introduceren
(waardplant-pathogeen-relatie);
- genetisch basismateriaal met verbeterde eigenschappen.
b. Ten aanzien van de potentiële gewassen:
- kennis over genetische variatie ten aanzien van uniformiteit van groei, bloei en zaadafrijping, alsmede zaadvastigheid van relevante potentiële en oliegewassen;
- kennis over de mogelijkheden om resistentie tegen ziekten en nematoden en tolerantie
tegen stressfactoren bij enkele oliegewassen te introduceren;
- kennis over de genetische variatie en selectiemethode voor hoeveelheid en kwaliteit van
hennepvezels, resistentie tegen schimmels en nematoden en een aanvaardbaar laag
gehalte aan hallucinogène cannabinolen;
- genetisch verbeterde populaties van diverse potentiële olie- en vezelgewassen, alsmede
karwij.
Planning

Bij maiswordt de chlorofylfluorescentiemethode i.s.m. CABO-DLO geoptimaliseerd en getoetst.
Bij grassen worden diverse veredelingsmethoden geëvalueerd en het apomixis-onderzoek
wordt voortgezet. Het Fusarium-resistentieonderzoek spitst zich toe op het effect van het
toxine op de celmembraan. Voor een snelle selectie worden antheren- en microsporencultuur
bij tarwe geoptimaliseeerd. Het voorkomen van Fusarium in helmgras wordt onderzocht in
verband met gezondheidsklachten. Het carvongehalte en vastzadigheid bij karwij worden
verder verbeterd en een evaluatieproef vindt plaats om de selectierespons te meten. De
gedetailleerde evaluatie van hennepcollectie wordt afgerond enverschillende selectiemethoden
voor verbetering van bastvezelgehalte en aaltjesresistentie worden vergeleken. Het onderzoek
aan oliegewassen spitst zich toe op een viertal extra perspectiefrijke soorten. Vergelijking van
evaluatiemethoden, vetzuuranalyses, genetische analyses en bestuivings- en bevruchtingsonderzoek worden geïntensiveerd. Voor gierstmelde wordt een collectie opgebouwd en
geëvalueerd.

Andere relevante
programma's

AT-1.04, AT-1.05

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

06104
06105
06106
06113
06114
06205
06212

06301

Genetisch-fysiologisch onderzoek naar verteerbaarheid van celwanden bij snijmais
(*, CPRO,O. Dolstra)
Populatieveredeling voor het combineren van uniformiteit en groeikracht bij
Engels raaigras (*, CPRO,J. Hoogendoorn)
Methodenonderzoek voor de veredeling van diverse grassoorten. (*, CPRO,
J. Hoogendoorn)
Genetisch fysiologisch onderzoek naar effecten van lage temperatuur bij mais
(*, CPRO,J. Hoogendoorn)
Sexuele polyploïdisering van Engels raaigras (*, CPRO,J. Hoogendoorn)
Veredelingsonderzoek naar de resistentie van wintertarwe tegen aantasting van
de aar door Fusarium-soorten (*, CPRO,J. Hoogendoorn)
Optimalisering van het gebruik van de polygene resistentie tegen Fusarium
aarziekte in tarwe door een verbetering van de DH- methoden en het gebruik
van in-vitro selectie (CPRO,J. Hoogendoorn)
Veredelingsonderzoek naar opbrengst oogstzekerheid en kwaliteit van karwij
(CPRO,J. Hoogendoorn)
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06302
06303
06304
06305
06306
06307
06308
06310

Introductie, vermeerdering en evaluatie hennepgenotypen voor papierproduktie
(CPRO,J. Hoogendoorn)
Veredelingsonderzoek aanpassing hennep aan de wensen van de verwerkende
industrie (CPRO,J. Hoogendoorn)
Introductie, evaluatie en documentatie van gene pools van olieproducerende
gewassen (CPRO,J. Hoogendoorn)
Strategieën voor evaluatie van potentiële oliegewassen. (CPRO,J. Hoogendoorn)
Veredelingsonderzoek naar opbrengst en kwaliteit van Limanthes alba, Crambe
en Dimorphoteca (CPRO,J. Hoogendoorn)
Veredelingsonderzoek naar opbrengst en kwaliteit van Euphorbia lagascae en
Lunaria annua (CPRO,J. Hoogendoorn)
Coördinatie NOP en VOICI programma's (CPRO,J. Hoogendoorn)
Introductie en evaluatie van gierstmelde (CPRO,J. Hoogendoorn)
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Programma 32

Plantenfysiologie en produktkwaliteit

Programmaleider

Kuiper, dr. D. - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de fysiologische achtergrond van produktkwaliteit met nadruk op
de kwaliteit van sierteeltprodukten en de regulatie hiervan door plantehormonen. Hiertoe
worden verschillende aspecten van het werkingsmechanisme van hormonen onderzocht
(opname, metabolisme, signaaltransductie, genexpressie, enz.).

Aanleiding

Voor de hoogtechnologische tuinbouwsector (bijvoorbeeld de sierteelt) iseen snelle toepassing
van resultaten van fundamenteel plantkundig onderzoek van levensbelang om zowel nieuwe
problemen op te lossen als om de concurrerende landen op het vlak van de produktkwaliteit
voor te blijven. Programma 32 richt zich op het probleemgericht verzamelen van de benodigde
kennis en het toepassen daarvan in praktijksituaties. Het onderzoek is fundamenteel-strategisch
van aard en richt zich op problemen als vroegtijdige bladvergeling bij snijbloemen; het beter
op elkaar afstemmen van onderstam en bovenhout bij combinatieplanten; de weefselkweekvermeerdering van houtige gewasen; en het effect van lage (winter)-lichtintensiteit op de
bloei van bolgewassen.

Doel

Doel van dit onderzoek is het verbeteren van de produktkwaliteit. Door de strategischfundamentele aanpak levert dit programma kennis en inzicht op, die ook inzetbaar zijn voor
het oplossen van andere dan dethans bestudeerde praktijk- problemen. Dete leveren prestatie
is het analyseren en/of oplossen van problemen op het gebied van de produktkwaliteit, met
name in de sierteelt. Hiervoor is inzicht nodig in de regulatie van morfogenetische processen
die de produktie en kwaliteit van plantorganen, zoals bloemen en wortels, bepalen. Bij de
regulatie van dit soort processen spelen groeiregulatoren en licht een belangrijke rol. Grofweg
kan het programma verdeeld worden in 3 clusters, ledere cluster richt zich op een deel van de
processendiezichafspelentussen hettoedienen en/of ontvangenvaneensignaal (licht, hormoon)
en de uiteindelijke morfogenetische respons. Het gaat daarbij om de aspecten 1) licht en
hormonen als stuurfactoren, 2) membraanfysiologie en 3) genexpressie. De nadruk verschuift
in devolgorde van 1)tot 3)van hele plant (organen) tot het subcellulaire en moleculaire niveau.
Licht en hormonen als stuurfactoren
Onderzoek naar de sturende werking van licht en groeiregulatoren op de scheutvorming,
bloei, bloemknopopening, bloemverdroging, beworteling en bladveroudering bij roos,
alstroemeria, spathiphyllum en iris.
Membraanfysiologie
Dit onderdeel kent de deelgebieden perceptie en transduktie van signalen en elektrofysiologie.
Het eerste gebied richt zich met name op de binding van gibberellinen (in verband met het
tegengaan van bladvergeling) in alstroemeria en op de rol van auxinebindingseiwitten bij de
regeneratie van wortels in weefselkweken van de appel. Het tweede gebied richt zich op het
transport van stoffen die verantwoordelijk zijn voor de osmoregulatie in sluitcellen van
huidmondjes van rozen en andere soorten die problemen kennen met de waterhuishouding
na opkweek in vitro of na een langdurige stuurlichtbehandeling. Daarnaast worden elektrofysiologische verschijnselen bestudeerd alsschakel in de signaaltransduktie-keten. Na perceptie
van een signaal aan de plasmamembraan vindt vaak een snelle elektrochemische transduktie
van het signaal plaats doordat de aktiviteit van specifieke kanalen veranderd wordt.
Genexpressie
Het moleculaire onderzoek richt zich op de expressie van genen, die betrokken zijn bij de
regeneratie van wortels in appelscheuten, vermeerderd via weefselkweek. In de toekomst
zullen ook moleculaire technieken gebruikt worden bij het bestuderen van andere morfogenetische processen.
Uiteraard kunnen de genoemde drie aspecten niet los van elkaar bestudeerd worden en iser
een intensieve wisselwerking tussen de verschillende projecten en clusters.

Planning

De voornemens voor 1993 zijn in grote lijnen de volgende:
- Onderzoek naar het hormoonmetabolisme (transport, opname, omzetting, effecten) en de
biochemische en biofysische effecten van hormoontoedieningen in bloemknoppen (roos,
iris), snijbloemen (alstroemeria, roos), vegetatief groeiende potplanten (spathiphyllum) en
onderstammen van houtige gewassen (roos, appel);
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- Biochemische, morfologische en moleculair-biologische analyse van gebeurtenissen, die
voorafgaan aan belangrijke fysiologische processen zoals knopverdroging (iris), verwelking
(roos), scheutvorming (roos) en wortelvorming (appel,roos);
- Onderzoek naar het effect van stuurlicht op dedistributie van drogestof en de houdbaarheid
van snijbloemen (roos, alstroemeria) in relatie tot de synthese en werking van plantehormonen;
- Onderzoek naar de betekenis van membraanfysiologische processen (zoals hetopenen en
sluiten van ionkanalen met behulp van de patch-clamp-techniek en het binden van
hormonen aan de plasmamembraan) voor produkteigenschappen als houdbaarheid (roos,
alstroemeria) en verwelking (roos) van snijbloemen in relatie tot de werking van groeiregulatoren en stuurlicht.
Nieuwe aspecten zijn:
- Studie van de interactie tussen ent en onderstam in combinatieplanten (cytokininen en
auxinen);
- Inductie van bloei in potplanten onder invloed van hormonen (vnl. gibberellinen);
- Relatie tussen stuurlicht (fytochroom) en hormonen (onder andere synthese en binding
van gibberellinen) bij de veroudering van bladeren;
- Elektrofysiologie (patch-clamp-techniek) van de huidmondjesopening en -sluiting onder
invloed van stuurlicht en opkweek in vitro;
- Wortelregeneratie-gerelateerde genexpressie in relatie tot de werking van auxinen
Andere relevante
programma's

27, 30, 58, AT-2.3, AT-3.11, AT-5.5, AT-6.3,AT-6.4

Indicatie omvang

1,5 mensjaar

Projecten

735
765
807
809
819
826
827
828
851
854
862

Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van sierteeltprodukten (*, CABO,W.J.R.M. Jordi)
De rol van het koolhydraatmetabolisme en van plantegroeistoffen bij de
bloemknopopening van de roos (*, CABO, D. Kuiper, H.S. van Reenen)
Membraanfysiologisch onderzoek naar de reactie van de huidmondjes op de
verhoogde C02-concentratie (*, CABO, M. Blom-Zandstra)
Onderzoek naar hetwerkingsmechanisme vancytokininen bij bol-en knolgewassen
(*, CABO,vacature, E. Davelaar)
De rol die hormonen spelen bij de produktiviteit van rozenenten (*, CABO,
D. Kuiper, A. Dieleman)
Regulatie van de genexpressie betrokken bij de wortelinitiatie van appel in vitro
(*, CABO, W.M. van der Krieken)
Regulatie groei en bloemontwikkeling van rozen met licht (CABO, F.M. Maas)
Bloeisynchronisatie bij Spathiphyllum en andere potplantsoorten (CABO,
D. Kuiper, Tj. Blacquière (PBN))
Groeiregulatie van de bloemknopopening (*, CABO, D. Kuiper)
Reguatie koolhydraatmetabolisme door lichtkwaliteit (*, CABO, F.M. Maas)
Interactie tussen stuurlicht en gibberellinen bij de bladvergeling van Alstroemeria
(*, CABO,W.J.R.M. Jordi, F.M. Maas)
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Programma 33

Bodemecologische aspecten van gewasbescherming

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1993

Samenvatting

Onderzoek naar de interactie tussen (micro)organismen onderling en de omgevingsfactoren
die van invloed zijn op de weerstand van het bodemecosysteemtegen het optreden van
gewasschade door nematoden en andere bodempathogenen als basisvoor geïntegreerde
gewasbeschermingssystemen.

Aanleiding en doel

Mede als gevolg van de intensieve en eenzijdige teelt van gewassen vormen bodemgebonden
planteziekten en plagen, met name planteparasitaire nematoden en bodemschimmels plus de
virusziekten die ze overbrengen, een toenemend probleem, waartegen grote hoeveelheden
chemischebestrijdingsmiddelen alsgrondontsmetting worden ingezet. Naasteen onacceptabele
belasting en verontreiniging van het bodemecosysteem, verliezen deze chemische middelen
bovendien hun effectiviteit door versnelde biologische afbraak en ontwikkeling van resistentie
bij de gewasbelagers. Omdat de betreffende gewasbelagers langdurig in de bodem kunnen
overleven en/of een uitgebreide waardplantenreeks hebben, kunnen de problemen niet worden
opgelost door simpelweg de vruchtwisseling te verruimen.
Het doel van het programma is om door methodologisch-strategisch onderzoek fundamenteel
inzicht verwerven in de bodemecologische processen op grond waarvan een duurzame
gewasbescherming tegen bodemgebonden gewasbelagers mogelijk wordt door een gericht
beheer van het bodemecosysteem met minimale inzet van chemische middelen.
Het gaat hierbij om vruchtwisseling met gericht gekozen rassen en teeltmaatregelen die de
kwetsbaarheid van de gewassen minimaliseren en de activiteit van natuurlijk aanwezige of
geïntroduceerde groeibevorderende en gewasbeschermende organismen in de bodem
stimuleren.
Het onderzoek isgeconcentreerd rond twee hoofdthema's:
1) de bodemreceptiviteit voor het optreden van aantasting, met name het met bio-toetsen
klassificeren en analyseren van ziektewerende gronden en het introduceren en stimuleren
van dit ziektewerend vermogen;
2) populatiedynamica van aardappelcysteaaltjes en ontwikkeling van een expertsysteem voor
de geïntegreerde beheersing van aardappelmoeheid.
Dit modelmatig experimenteel onderzoek is gericht op interacties tussen gewasbelagers
(nematoden en andere bodempathogenen zoals schimmels, virussen en bacteriën), biotische
factoren (antagonisten, concurrenten, parasieten, predatoren) en abiotische omgevingsfactoren
die van invloed zijn op het tot stand komen van schade aan of via het wortelstelsel van
planten. Hiertoe wordt de populatiedynamica van gewasbelagers en van gewasbeschermende
micro-organismen in het bodemecosysteem onderzocht in enkele pathosystemen die probleemen onderzoeksgericht worden gekozen als model. Bij de uitvoering van dit voor Nederland
nieuwe onderzoeksprogramma kan in beperkte mate worden voortgebouwd op aanwezige
expertise maar vraagt daarnaast in belangrijke mate om het verwerven van nieuwe expertise.
Kwantitatieve methoden voor het bepalen van biologische activiteit van de betrokken
organismen in het bodemecosysteem, zoals bio-toetsen onder gecontroleerde omstandigheden
en mathematische systeemanalyse zijn hierbij essentieel.

Planning

Voortzetting van het programma op hoofdlijnen zoals omschreven. Bij de heropstelling van
dit programma in 1992 is het accent sterker gelegd bij nematoden als gewasbelagers en de
bodem als ecosysteem,terwijl het ecologisch onderzoek met betrekking tot pathogène bodemschimmels werd overgebracht naar het DLO-programma 39, waarmee een sterke binding blijft
bestaan. Door de kwantitatieve systeembenadering is de reeds bestaande sterke binding met
het DLO-programma 35 verder versterkt. Hetzelfde geldt ten aanzien van het DLO-programma
1, vooral met betrekking tot conceptuele en methodologische aspecten. In het kader van het
LNV-Meerjarenplan Gewasbescherming is richting en tijdelijke versterking gegeven aan dit
programma dat tevens financiële ondersteuning geniet vanuit nationale agrarische bedrijfssectoren.

Andere relevante
programma's

1, 30, 31,34, 35, 36, 38, 39, 41,133, 149, AT-1.04, AT-1.05, AT-1.08, AT-2.6

Indicatie omvang

15 mensjaar

62

Projecten

14-518
14-521
14-529
14-531
14-533
14-534
14-536
14-537
14-539

Ecologie en specificiteit van de overdracht van plantevirussen door Olpidiumschimmels (*, IPO, A.Th.B. Rast)
De invloed van gewassen op de rustsporen van Polymyxa betae en de rol hiervan
op de epidemiologie van rhizomanie in suikerbieten (IPO, P.W.Th. Maas)
Effecten van hennep en nieuwe oliehoudende gewassen op bodemziekten en
vruchtwisseling (*, IPO, C.J. Kok)
Overleving en activiteit van virusoverdragende nematoden in de bloembollenteelt
(*, IPO, F.Zoon)
Bodemreceptiviteit voor wortelknobbelaaltjes (*, IPO, P.W.Th. Maas)
De invloed van wortel-exsudatie op het antagonistisch gedrag van actinomyceten
tegen Cochliobolus sativus in de rhizosfeer van tarwe (*, IPO, H.J. Miller)
Biologische bestrijding van Erwinia soorten bij aardappel (*, IPO, HJ. Miller)
Bemonstering en detectie van (virusoverdragende) Trichodoridae ter voorspelling
van het risico van gewasschade (*, IPO,A.T. Ploeg)
Een kwantitatief adviessysteem voor de gentegreerde beheersing van aardappelmoeheid (IPO, Been/Schomaker)
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Programma 34

Fysiologische aspecten van gewasbescherming

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

De ontwikkeling van alternatieve biorationele gewasbeschermingsmethoden en - middelen
staat centraal in dit programma. Daartoe worden de eigen fysiologie van het plaagorganisme
en de fysiologie van het plaagorganisme in interactie met het gewas bestudeerd.

Aanleiding en doel

Het gebruik van pesticiden in de landbouw stuit op grote bezwaren vanuit de maatschappij.
Daarom is het nodig alternatieven voor de gewasbescherming te ontwikkelen die daarbij een
duurzame bescherming van gewassen en milieu bieden. De specifieke interactie tussen plaagorganisme en gewas, en de eigen fysiologie van het plaagorganisme geven mogelijkheden
tot de ontwikkeling van biorationele methoden en middelen die specifiek ingrijpen op het
betreffende plaagorganisme. Hiertoe worden een tweetal lijnen van onderzoek gevolgd.
Enerzijds wordt bestudeerd welke mechanismen ten grondslag liggen aan de infectie van het
gewas door het plaagorganisme, en hoe deze mechanismen zijn om te buigen zodanig dat
het gewas resistent wordt tegen het plaagorganisme. Dit onderzoek wordt zowel met schimmels
als zuigende insekten uitgevoerd met respectievelijk moleculair biologische en gedragsfysiologische methoden. Hiervan is de verwachting dat de specifieke barrières die een
resistente plant tegen infectie door plaagorganismen bezit, bloot gelegd worden en deze
informatie gebruik kan worden voor het doelmatig screenen van cultivars en lijnen voor de
ontwikkeling van waardplantresistentie. CPRO-DLO en het veredelingsbedrijfsleven vormen
hierbij de doelgroepen.
Anderzijds vormt de eigen fysiologie van het plaagorganisme het uitgangspunt voor het
ontwikkelen van biorationele middelen. De signalen die insekten gebruiken bij het vinden
van hun voedsel of soortgenoten kunnen geanalyseerd worden door chemisch, zintuig- en
gedragsfysiologisch onderzoek. Daarbij komen de groepen van stoffen aan het licht waarmee
de natuur zich bedient als afweer tegen insektenvraat. De eerste fase betreft bestudering van
de fysiologie van het plaagorganisme, gevolgd door analyse van de betrokken stoffen en hun
plaats in de fysiologische feedback van het organisme. De formulering van de stof als middel
tegen aantasting vergt interactie met andere DLO programma's, TNO en het chemisch bedrijfsleven. Deze kring kan soms snel worden doorlopen zoals het geval is bij het ontwikkelen van
een synthetisch mengsel als sexferomoon. Wat schimmels betreft vormt de fysiologie van
sporen in de grond ook een belangrijke mogelijkheid de infectiedruk bij het waardgewas te
verminderen door kieming met niet-waardplanten.

Planning

De resistentie tegen Californische trips in komkommer zal geanalyseerd worden met de
elektrische registratie van het penetratiegedrag. De kiemingsfysiologie van Bremia lactucae
op sla en van Verticillium dahliae in relatie tot waard- en niet-waardplanten, zullen bestudeerd
worden. De sexferomonen van twee motten, te weten Symmetrischema plaesiosema en
Scrobipalpula absoluta zullen geïsoleerd en mogelijk geïdentificeerd worden. Er zal een
aanvang gemaakt worden met de bestudering van het waarnemingsvermogen in bladluizen
vansexferomonen,alarmferomonen enplantegeurstoffen door afleidingvande zintuigaktiviteit
in de antennes van deze dieren. Repellentia tegen de koolvlieg zullen als geformuleerde slow
release beproefd worden op hun mogelijkheden als bestrijdingsmiddel.

Andere relevante
programma's

33, 35, 36, 39, 41,133, AT-1.08, AT-2.6, AT-3.03, AT-3.04

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

15001
15003
15007
15008

Onderzoek over geleide en geïntegreerde bestrijding van schadelijke vliegen en
kevers in groentegewassen in de vollegrond (*, IPO,J.H. Visser)
Onderzoek over aard van waardplantresistentie ten behoeve van het ontwikkelen
van resistente rassen tegen zuigende plaaginsekten (*, IPO, P. Harrewijn)
Waarneming van signaalstoffen door insekten (*, IPO,J.H.Visser)
Werking van mevalonaatmetabolieten op neurosecretie en hormoonbalans in
bladluizen (*, IPO, P. Harrewijn)
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15009
15010
15011
15012
15016

De fysiologische rol van toxinen in de interactie tussen micro-organismen en
nematoden (IPO, P.J.M. Bonants)
Chemisch onderzoek aan sexferomonen en andere signaalstoffen van insekten
(IPO, S. Voerman)
Fysiologische achtergronden van de interactie tussen Bremia lactucae en sla
(*, IPO, H.M.L. van Pelt-Heerschap)
Analyse van de sexferomonen van Symmetrischema plaesioisema en Scobipalpula
absoluta (*, IPO,J.H. Visser)
Fysiologie van Verticillium dahliae in relatie tot gewasrotatie (IPO,P.J.M. Bonants)
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Programma 35

Kwantitatieve ecologie ten behoeve van gewasbescherming

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1993

Samenvatting

Geïntegreerde gewasbescherming is er op gericht met een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen en een maximale benutting van natuurlijke vijanden en preventieve maatregelen
gewasbelagers onder de economische schadedrempel te houden. Het programma is er op
gericht kwantitatief inzicht te krijgen over de populatieontwikkeling van ziekten en plagen
en hun ecologische relaties met antagonisten en het agroecosysteem door middel van
experimenteel en modelmatig onderzoek.

Aanleiding en doel

Moderne gewasbeschermingsmethoden zijn er steeds meer op gericht het optreden van
ziekten en plagen te voorkomen en zonodig te beheersen met een minimum gebruik van
chemische middelen. Het MJP-G is niet slechts tot stand gekomen door de maatschappelijke
wens het gebruik van toxische stoffen in de landbouw te verminderen maar vindt teven haar
basis in jarenlang onderzoek naar geïntegreerde gewasbeschermings methoden. Hierbij wordt
gestreefd naar een optimale combinatie van preventieve maatregelen, benutting van antagonisten en beperkte inzet van chemische bestrijding. Hiertoe isveel kennis nodig over de
populatiedynamica en epidemiologie van ziekten, plagen en antagonisten in relatie tot
gewasbeschermingsmaatregelen en teeltsystemen. Om plagen en ziekten met een minimum
aan middelen en behoud van effectiviteit te kunnen beheersen zijn goede waarnemings- en
bemonsteringsystemen, schademodellen en populatiedynamische modellen noodzakelijk. Om
brede toepassing mogelijk te maken dient het concept van geïntegreerde bestrijding dient
niet alleen beter ecologisch entheoretisch onderbouwd teworden door middelvan fundamenteel
onderzoek maar tevens dienen voor vele gewas-belager combinaties systemen te worden
uitgewerkt op basis van nieuwe kwantitatieve gegevens.
In het onderhavige programma wordt kwantitatief ecologisch en modelmatig onderzoek
verricht aan planteziektenkundige problemen op populatie- en agro-ecosysteem niveau. Het
onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling en theoretische onderbouwing van systemen voor
geïntegreerde gewasbescherming.
Daarbij worden methoden en modellen ontwikkeld om populaties van gewasbelagers en de
bijbehorende schade te kwantificeren (geleide bestrijding) en te voorspellen hoe populaties
van belagers en antagonisten zich ontwikkelen (populatiedynamica). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen teeltsystemen en de ontwikkeling van plagen, ziekten en
antagonisten. Deze benadering is gericht op methoden voor preventieve gewasbescherming
waarbij integratie binnen duurzame bedrijfssystemen centraal staat (agroecologie).
Het programma richt zich op de volgende aandachtsvelden:
- ontwikkeling geïntegreerd bestrijdingssystemen inchemischtraditioneel intensieve systemen
(vollegrondgroententeelt, sierteelt);
- evaluatie van bestaande systemen en modellen voor geïntegreerde bestrijding en
ontwikkeling van nieuwe modellerings technieken;
- versterking en analyse van preventieve maatregelen en biologische gewasbeschermingscomponent in geïntegreerde teelt/bedrijfsystemen.
In de planperiode worden resultaten verwacht met betrekking tot:
- verbeterd inzicht met betrekking tot rol en bruikbaarheid natuurlijke vijanden in de
fruitteelt;
- geleide bestrijdingssystemen voor insekten in sierteelt en ziekten en plagen in prei en kool;
- inzicht in preventieve mogelijkheden voor ziekten en plagen in vollegrond;
- inzicht in theoretische mogelijkheden en beperkingen van voorspellingsmodellen voor
gewasbescherming;
- modellen die populatiedynamica van predatoren in akkerbouwsystemen beschrijven;
- nieuwe breed toepasbare modellen voor dynamica van planteparasitaire aaltjes op basis
van energiedynamica.
Het programma kent een sterke verweving van korte termijn doelstellingen zoals ontwikkeling
van bemonsteringstechnieken en schadedrempels voor diverse organismen en meer strategische
doelstellingen zoals modelvernieuwing en evaluatie binnen de gewasbescherming. Binnen
het programma wordt veelwaarde gehecht aan het koppelen van modellen aan de complexiteit
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en varabiliteit van praktijksystemen. Meerjarig onderzoek waarbij grote datasets onder (semi-)
praktijk omstandigheden worden verzameld voor modelstudies is daarbij noodzakelijk.
Planning

De ontwikkeling van bemonsteringsmethoden en schadedrempels in vollegrondsgroenten en
sierteeltgewassen zal worden voortgezet en waar mogelijk afgerond. Veel aandacht zal
worden besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van geleide en geïntegreerde
bestrijdingsmethoden bestemd voor toepassing in de praktijk. Dit geldt ook voor het lopende
onderzoek ten bate van de fruitteelt.
Geleide bestrijding van ziekten in akkerbouwgewassen staat op het programma, terwijl de
modellen van de populatiedynamica van planteparasitaire aaltjes verder zullen worden
ontwikkeld en uitgewerkt.
Het onderzoek naar de invloed van teeltsystemen op het ontstaan of beperken van plantenziektenkundige problemen in vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen zal worden
uitgebouwd. Met name de rol van predatoren en ondergroei op de onderdrukking van plaagpopulaties zal verder worden onderzocht. Aansluiting bij verwante DLO-programma's zal
worden gezocht.

Andere4ïelevante
programma's

30, 33, 36, 37, 48, 50, AT-1.08, AT-2.6, AT-3.03, AT-3.04, AT-5.4, AT-6.5, AT-6.6

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

17503
17504
17508
17511
17517
17518
17520
17521
17522
17523

Schadelijke rupsen en bladluizen van groentegewassen in de volle grond in
geleide en geïntegreerde bestrijding (*, IPO, J.A.B.M. Theunissen)
Populatieecologie van loopkevers in agroecosystemen (*, IPO, C.J.H. Booij)
Geleide bestrijding van graanziekten (*, IPO, R.A. Daamen)
Een geautomatiseerd adviesinformatiesysteem voor geïntegreerde bestrijding in
de fruitteelt (*, IPO, C.J.H. Booij)
Populatiedynamica voor het aardappelcysteaaltje op basis van dynamische
energie budgetmodellen (IPO, R. van Haren)
Geleide bestrijding van bovengronds infecterende schimmels in vollegrondsgroenten (IPO, P.D. de Jong)
Geleide bestrijding van insekten in de bloementeelt (IPO,J.A. Guldemond)
Natuurlijke bestrijding van insektenplagen in boomgaarden: incidentie, nuttig
effect en inzetbaarheid van enkele sluipwespen (IPO, L.H.M. Blommers)
Biol. component geïnt. bestr. in appelboomgaarden (IPO, L.H.M. Blommers)
Eval. selectieve bestr. technieken in fruitteelt (IPO, L.H.M. Blommers)
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Programma 36

Biologische bestrijding van plagen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Bestrijding van schadelijke insecten en nematoden in landbouw, tuinbouw en graslanden met
behulp van van parasitaire schimmels, bacterieën of nematoden, met behulp van roofinsekten
of met behulp van feromonen.

Aanleiding en doel

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

Planning

In de kasgroenteteelt zal biologische bestrijding van Californische trips in bedoelde periode
nog het voornaamste onderzoekobject blijven.
Verdere intensivering van het onderzoek naar biologische bestrijding van Californische trips
en uitbreiding naar nieuwe gewassen zoals komkommer en in sierteelt.
Onderzoek naar formuleringsmethoden van insektepathogene bacteriën, virussen en insectepathogene aaltjes, vooral ter bestrijding van insecteplagen in grasland.
Onderzoek onder praktijkomstandigheden naar de mogelijkheden van bestrijding van de
belangrijkste plagen in de fruitteelt middels de verwarringstechniek met feromonen. Dit
onderzoek wordt geleidelijk afgebouwd, waarbij aandacht zal worden verplaatst naar gebruik
feromonen in vollegrondsgroenteteelten naar integratie van vangstgegevens met verlies
gegevens bij gebruik vanferomoonvallen en naar nieuwe methoden om effectieve concentratie
van feromonen in het veld te bepalen. Onderzoek naar de recombinatie van insectepathogene
aaltjes en hun symbiotische bacteriën. Biologische bestrijding van insecteplagen in sierteelt
onder glas en champignonteelt. Onderzoek naar parasitering van wortelknobbelaaltjes door
nematofage schimmels, identificatie van de enzymen betrokken bij dit proces. Biologische
bestrijding van pathogenen bij groenrooien van aardappelen.

Andere relevante
programma's

1, 34, 35, 38, 39, 41,133, 148, AT-1.08, AT-2.6, AT-3.03,AT-3.04, AT-5.4,AT-6.5,AT-6.6

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

17002
17004
17005
17006
17009
17012
17014
17015
17017
17018
17019
17021

Biologie en bestrijding van secundaire insecteplagen in de groenteteelt onder
glas (IPO, P.M.J. Ramakers)
Begeleiding van registratie en commercialisering van het Spodoptera exigua
kernpolyedervirus (IPO, P.H. Smits)
Bestrijding van emelten in grasland met Bacillus thuringiensis (IPO, P.H. Smits)
Bestrijding van in de bodem levende plaaginsekten met entomofage nematoden
(IPO, P.H. Smits)
Biologische bestrijding van Californische trips (IPO, P.M.J. Ramakers)
Levenswijze en bestrijding van insecten schadelijk in grasland (IPO, H.J. Vlug)
Mogelijkheden tot bestrijding van nematoden in de akker- en tuinbouw met
gemanipuleerde micro-organismen en hun genprodukten (IPO, E. den Belder)
Biologische bestrijding van de Californische trips in kassen met behulp van Oriusroofwantsen (IPO, R.A.F, van den Meiracker)
Toetsing van de feromoon-verwarringstechniek in praktijkomstandigheden (IPO,
A.K. Minks)
Biologische evaluatie van potentiële insektenferomoon verbindingen (IPO,
A.K. Minks)
Ontwikkelingen van nieuwe toepassingen van signaalstoffen in de bestrijding
van insekten (*, IPO, A.K. Minks)
Biologische bestrijding in de sierteelt (IPO, E. den Belder)
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17022
17023
17024
17025

Biologische bestrijding van insekteplagen in de champignonteelt (IPO, P.H. Smits)
Ontwikkelingvan persistenteformuleringen voor insektepathogenebaculovirussen
(IPO, P.H. Smits)
Biologische bestrijding van spint in tomaat (IPO, P.M.J. Ramakers)
Biologie en selectieve bestrijding van bladwantsen (Miridae) in de groenteteelt
onder glas (IPO, P.M.J. Ramakers)
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Programma 37

Onkruidoecologie en -beheersing

Programmaleider

Hoogerkamp, dr. ir. M. en Lotz, dr. L.A.P. - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Onderzoek naar biologische en ecologische principes van systemen van geïntegreerde
onkruidbeheersing. Er wordt gewerkt aan: 1.onkruid-schaderelaties; 2. verbetering van de
relatieve concurrentiekracht van het gewas; 3. verhoging van de effectiviteit van herbiciden;
4. het toepasbaar maken van biologische bestrijding.

Aanleiding

De onkruidbeheersing dient de komende jaren ingrijpend gewijzigd te worden. Uitgaande
van het regeringsbeleid dient de inzet van herbiciden voor het jaar 2000 met 40%te worden
verminderd (vergeleken met het gemiddeld gebruik in 1984-1988). Bovendien zullen structurele
veranderingen in de landbouw, zoals teeltintensivering, tijdelijke braaklegging, schaalvergroting en overgang naar ecologische produktiesystemen, nieuwe problemen opleveren
ten aanzien van de onkruidbeheersing. Deze problemen zullen in het algemeen moeilijker op
te lossen zijn, wanneer het gebruik van herbiciden verminderd dient te worden.
Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding, die passen in moderne, geavanceerde
bedrijfsvoeringen, zijn beperkt beschikbaar. Voor de ontwikkeling van deze alternatieven is
kennis vereist ten aanzien van relevante onkruidecologische en -fysiologische processen.
Tevens kan de werking van herbiciden vaak nog aanmerkelijk verbeterd worden waardoor
minder produkt noodzakelijk is om onkruid te beheersen. Deze verbetering van de
chemische onkruidbestrijding is met name van belang in weinig concurrentiekrachtige
gewassen.
Het programma richt zich in de eerste plaats op de Nederlandse land- en tuinbouw, doch de
resultaten kunnen ook hun toepassing vinden in de land- en tuinbouw in ontwikkelingslanden
en bij de onkruidbeheersing buiten de agrarische sector.

Doel

Het bestuderen van gewas-onkruidconcurrentie, werking van herbiciden en plant/pathogeeninteracties ten behoeve van adviessystemen voor geleide onkruidbestrijding. Deze adviessystemen zullen leiden tot een met aanvaardbare risico's zoveel mogelijk terugdringen van
het totaal aan maatregelen van onkruidbeheersing in een teelt en bovendien tot verhoging
van de effectiviteit van herbiciden en de toepasbaarheid van biologische onkruidbestrijding.
De prototypes voor advisering zullen in het algemeen nog nader getoetst moeten worden
binnen een bedrijfssysteem door proefstations.
De doelstelling en de beoogde kennisontwikkeling worden per onderzoeksthema nader
omschreven:
Schaderelaties tussen onkruiden en gewassen
De doelstelling is aan te geven waar, wanneer en in welke mate het onkruid bestreden of
verzwakt moet worden (kritieke periode, schadedrempels). Hiertoe wordt een simulatiemodel
verbeterd, waarmee kan worden voorspeld in welke mate onkruid nadelige gevolgen heeft
voor degroei en ontwikkeling van het gewas.Van het simulatiemodel wordt een vereenvoudigd
beschrijvend model afgeleid dat, na validatie met veldexperimenten, als module gebruikt kan
worden in toekomstige adviessystemen voor de onkruidbeheersing. Het onderzoek beperict
zich tot de gewassen suikerbieten en witlof. Tevens wordt onderzocht wat de consequenties
zijn van het hanteren van genoemde schaderelatie op de dichtheden van onkruiden in volggewassen. Hiertoe wordt een populatiedynamisch model verbeterd en getest in meerjarige
veldproeven.
Voor grasland wordt nagegaan in hoeverre Poa annua (straatgras) nadelige gevolgen heeft
voor de groei van Lolium perenne (Engels raaigras). Zowel de invloed van het aandeel als die
van het verdelingspatroon van het straatgras worden hierbij bestudeerd.
Verbetering van de relatieve concurrentiekracht van het gewas
De meeste gewassen zijn gedurende een deel van hun ontwikkeling in staat het onkruid te
onderdrukken. Getrachtwordt door teeltmaatregelen deonkruidgevoelige periode te verkorten
opdat minder directe bestrijdingsmaatregelen nodig zijn. Het onderzoek spitst zich toe op
de relatie tussen bladstand en concurrentiekracht van suikerbietrassen en zal resulteren in
adviezen met betrekking tot raskeuze die voor de praktijk nader getoetst zullen worden door
het1RS.
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Verhoging van de effectiviteit van herbiciden
Door toediening van oppervlakte-actieve stoffen kunnen de retentie en opname van herbiciden
door de plant verbeterd worden. Om op deze wijze de effectiviteit van herbiciden optimaal
te verhogen is inzicht vereist in het gedrag van herbiciden na depositie op de plant en het
effect van toevoegingen, planteigenschappen (bijv. de structuur van het bladoppervlak) en
omgevingsfaktoren daarop. Het onderzoek zal leiden tot adviezen ten aanzien van de
formulering van systemische bladherbiciden (glyfosaat, sethoxydim), waardoor met lagere
doseringen kan worden volstaan.
Eveneenswordt getracht een beter inzicht teverkrijgen in het effect vande toedieningstechniek
op de effectiviteit van herbiciden. Met name door dit proces bij suboptimale doseringen te
bestuderen kunnen aanwijzigingen wordt verkregen voor innovatiesvande toedieningstechniek
(met als parameters bijv. watervolume, druppelgrootte en dosering).
Het ontwikkelen van een biologische bestrijdingsmethode
Pathogène schimmels blijken een goede bijdrage te kunnen leveren tot de bestrijding van
onkruiden. In de Verenigde Staten worden reeds verschillende zgn. mycoherbiciden in de
praktijk toegepast. Om het gevaar van introduktie van ziekten in gewassen en de wilde flora
te vermijden, wordt vaak gewerkt met inheemse schimmels. In Nederland loopt thans één
aanvraagtot toelating vaneen mycoherbicide (de loodglansschimmel tegen Amerikaanse vogelkers). In de toekomst kan biologische bestrijding met inheemse schimmels naar verwachting
ook aan onkruidbeheersing in Nederland een belangrijker aandeel leveren. Hiertoe dient
inzicht te worden verkregen in kritieke biologische processen die de effectiviteit van pathogène
schimmels onder praktijkomstandigheden beperken. Het onderzoek richt zich op de produktie
van sporen, de infectie en aantasting van het onkruid en invloed van milieufactoren hierop.
Tevens wordt onderzocht in hoeverre inheemse pathogenen de relatieve concurrentiekracht
van het onkruid kunnen verzwakken. Met behulp van het simulatiemodel genoemd onder 1.
wordt onderzocht in welke mate groei en ontwikkeling van het onkruid door de schimmel
minimaal geremd dienen te worden. Twee pathosystemen staan model: het overblijvende
onkruid Cirsium arvense (akkerdistel) gecombineerd met de roestschimmel Puccinia punctiformis
en het eenjarig onkruid Chenopodium album (melganzevoet) en de schimmel Ascochyta
caulina. Het onderzoek levert resultaten op die essentieel zijn voor volgende stappen in de
ontwikkeling van mycoherbiden in Nederland.
Planning

De doelstellingen voor het onderzoek in 1993 zijn, per onderzoeksthema:
Schaderelaties
Het valideren van een vereenvoudigd beschrijvend model voor gewas/onkruid-concurrentie
met behulp van veldgegevens en tevens aangeven wat de componenten dienen te zijn van
een analyse naar het risico dat een teler loopt als deze van gangbare onkruidbestrijding
overstapt op een geleide bestrijding op basis van dit model. Het ontwikkelen van een model
waarmee de gewas/onkruidconcurrentie in een niet-sluitend gewas gesimuleerd wordt en het
met resultaten van kas- en veldexperimenten valideren van dit model.
Bestaandedynamischesimulatiemodellen van populatiedynamica en gewas/onkruid-concurrentie
zullen worden geïntegreerd en gevalideerd met behulp van de resultaten van vier veldproeven.
Vervolgens wordt getracht schadedrempels voor de onkruidbestrijding in wintertarwe af te
leiden die betrekking hebben op een gehele gewasrotatie.
Concurrentiekracht gewas
Het aangeven met behulp van modelstudies in hoeverre door middel van teeltmaatregelen
deconcurrentiekracht vaneengewasvergroot kanworden,deschadealsgevolgvan concurrentie
voorspeld kan worden en vervolgens besliscriteria voor het uitvoeren van een onkruidbestrijding afgeleid kunnen worden.
Effectiviteit herbiciden
Het kwantificeren van de invloed van toegevoegde stoffen als ammoniumsulfaat, ureum en
afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen op de effectiviteit van herbiciden en het bestuderen
van het werkingsmechanisme van betreffende stoffen. Er zullen adviezen voor uitvoering van
operationeel onderzoek door proefstations en ROC'sworden uitgewerkt.
In een modelsysteem van Vicia faba en 2,4-D wordt de invloed van toedieningsfactoren (spuitvolume, druppelgrootte, spuitdoptype) op de effectiviteit van de herbicidewerking onderzocht.
Tevens wordt de relatie tussen herbicide-opname en biologische activiteit gekwantificeerd.
Biologische bestrijding
Onder zowel geconditioneerde omstandigheden als in het veld aangeven welke factoren
ziekte-ontwikkeling kunnen belemmeren of stimuleren en wat het effect van ziektedruk is op
de groei en concurrentiekracht van akkerdistel en melganzevoet.

Andere relevante
programma's

43, 48, AT-1.04, AT-1.06, AT-1.07
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Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

769
770
776
806
813
815
821
859
860

Kwantificeren van gewas/onkruid-interacties ten behoeve van geïntegreerde
landbouw (CABO, L.A.P. Lotz)
Herinzaai en doorzaai van grasland; criteria en effecten (CABO, M. Hoogerkamp)
Selectieve onkruidbestrijding met pathogène schimmels ten behoeve van
geïntegreerde landbouw (*, CABO, P.C. Scheepens)
De invloed van de formulering op de effectiviteit van herbiciden: de opname
van herbiciden via het bladoppervlak (*, CABO, H. de Ruiter)
Populatiedynamica van onkruiden bij geïntegreerde bedrijfsvoering in de akkerbouw (CABO, L.A.P. Lotz, R.M.W. Groeneveld)
Ontwikkeling van criteria voor beperking van het herbicidengebruik in granen
(CABO,J.Wallinga, L.A.P. Lotz)
Effect van inheemse pathogène schimmels op de concurrentiekracht en
populatiedynamiek van onkruiden (*, CABO, C. Kempenaar, P.C. Scheepens)
Fysiologische karakterisering van onkruiden na behandeling met een sublethale
herbicidedosis (CABO, D. Ketel)
Werkzaamheid van de roestschimmel Puccinia punctiformis als mogelijk biologisch
bestrijdingsmiddel tegen akkerdistel (Cirsium arvense) (*, CABO, P.C. Scheepens)
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Programma 38

Detectiemethoden gewasbescherming

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1993

Samenvatting

De ontwikkeling van gevoelige en betrouwbare detectiemethoden voor plantevirussen en
voor plantpathogene bacteriën en schimmels. De methoden kunnen bedoeld zijn voor
gebruik in fundamenteel onderzoek maar ook voor routinematige toepassingen door
keuringsdiensten ten behoeve van certificeringsprogramma's van voortplantingsmateriaal
(pootgoed, stekken, zaden, etc).

Aanleiding en doel

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

Planning

Bij het virusonderzoek ligt het accent qua strategisch onderzoek op het ontwikkelen van
technieken voor het opsporen en zuiveren van virussen die met de traditionele technieken
problemen geven. Dit onderzoek is onder andere gericht op twee belangrijke virussen van
aardbei, het aardbeikrinkelvirus en het aardbeivlekkenvirus. Antisera tegen gezuiverde
fracties zullen worden onderzocht op specificiteit en bruikbaarheid voor de praktijk voor
routinematig kwaliteitsonderzoek. Ten behoeve van het routinematig kwaliteitsonderzoek
worden verder onder andere voor bloemisterijgewassen toetsen ontwikkeld (Alstroemeriamozaekvirusenhet agensdat necroseveroorzaakt bij Fresia).Detectiespeelt ook een belangrijke
rol bij het ecologisch onderzoek van virussen van groentegewassen en van het aardappelbladrolvirus. Bij dit laatste virus zal, via goudgelabelde antistoffen, onderzoek worden gedaan
naar mogelijk specifieke receptoren voor dit virus bij de vector, de luis Myzus persicae.
Het bacteriologisch onderzoek richt zich op de detectie van Erwinia spp. van aardappel en
ecologisch onderzoek als basisvoor bestrijding van deze pathogenen. Monoklonale antistoffen
zullen worden geproduceerd tegen specifieke extra-cellulaire enzymen van E. chrysanthemi
en uitgetest op mogelijke kruisreactiesvoor routinematige toetsing in ELISA. Evaluatiemethoden
op basis van immunomagnetische concentratie van doelbacteriën en antigenen en op basis
van immunofluorescentiekoloniekleuring gekoppeld aan PCR,zullen worden ontwikkeld voor
bevestiging en evaluatie van op ELISA berustende screeningsmethoden voor de detectie van
E.caroto-vora subsp. atroseptica en E.chrysanthemi in pootgoed. Het ecologisch onderzoek
richt zich op het verder ontwikkelen van de effectief gebleken toepassing van antagonisten
tegen Erwinia spp. tijdens het groenrooien.
Gestreefd zal worden het onderzoek naar de detectie van schimmels te intensiveren.

Andere relevante
programma's

33, 36, 39, 133, AT-1.05, AT-2.5, AT-2.6, AT-3.03, AT-3.04

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

16002

Serologie van virussen als ziekteverwekkers in land- en tuinbouwgewassen
(IPO, D.Z. Maat)
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16004
16005
16012
16019
16022
16024
16026
16027
16028
16029
16030
16031
16032
16033
16034
16036
16037

Het ontwikkelen en toepassen van voornamelijk biofysische methodieken ter
karakterisering en detectie van plantevirussen en -viroiden (*, IPO, H. Huttinga)
Serologie van plantepathologische bacteriën en schimmels (IPO,J.M.van der Wolf)
Bacterieziekten en bewaarrot van aardappel (IPO,J.W. van Vuurde)
Het ontwikkelen van methodieken voor het aantonen van ziekteverwekkende
bacteriën in pootaardappelen (*, IPO,J.W.L. van Vuurde)
Onderzoek naar virussen van bloemisterijgewassen (IPO, I. Bouwen)
Elektronenmicroscopisch onderzoek ten behoeve van gewasbescherming (IPO,
E. van Balen)
Selectieve verrijking en detectie met monoklonale antistoffen van Erwinia
chrysanthemi in aardappel-schilextract (*, IPO, M.A. Appels)
Onderzoek naar alstroemeriamozaiekvirus (IPO,A. van Zaayen)
Onderzoek naar het aardbeikrinkelvirus (*, IPO, CD. Schoen)
Onderzoek naar het aardbeivlekkenvirus (*, IPO, G.O.M. Leone)
Biotechnologie en gewasbescherming van tarwe (IPO, H. Huttinga)
De overdracht van luteovirussen door bladluizen (IPO,J.F.J.M, van den Heuvel)
De overdracht van potyvirussen door bladluizen (IPO,J.F.J.M, van den Heuvel)
Bladluisspecifieke antilichamen als potentiële insekticiden (IPO,
J.F.J.M, van den Heuvel)
Virusziekten bij vollegrondsgroentegewassen (IPO, L. Bos)
Lange termijn bewaring van plantevirussen in virusstammen (IPO, L. Bos)
Populatiedynamica van pathogène Erwinia spp. bij het groenrooien van
aardappel (IPO, P. Kastelein)
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Programma 39

Ecologische aspecten gewasbescherming

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1993

Samenvatting

Onderzoek naar de ecologie van de ziekteverwekker en antagonisten en ontwikkeling van
biologische en andere milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden vormen de kernactiviteiten
van dit programma. Accent op de pathogenen Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum,
Phytophthora infestans, Rhizoctonia solani en pathogenen in substraatteelten.

Aanleiding en doel

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

Planning

In 1993 is het onderzoek toegespitst op drie thema's met de volgende projectclusters:
1. Ecologie en biologische bestrijding van bovengrondse schimmels.
1.1 Biologische bestrijding van Botrytis spp en Sclerotinia sclerotiorum (14021, 14022, 14024,
14025).Bij Botrytis zal worden onderzocht onder welke omstandigheden de sporulatie op
dood bladmateriaal kan worden onderdrukt door introductie van natuurlijke antagonisten.
Ten aanzien van Sclerotinia wordt bij verschillende gewassen onderzocht in welke mate
behandeling met de hyperparasiet Coniothyrium minitans devitaliteit van overlevingsstructuren
ziekteontwikkeling reduceert.
1.2 Biologische bestrijding van Phytophthora infestans (14024, 14027). De oorzaken van de
discrepantie tussen de resultaten onder geconditioneerde omstandigheden en in het veld
zullen worden geanalyseerd.
2. Ecologie en biologische bestrijding van bodempathogenen.
2.1 Biologische bestrijding van Fusar/um-verwelkingsziekten met niet-pathogenen fusaria
(14031, 14032). Onderzoek naar interactie tussen pathogenen en niet-pathogenen en
Fusariumpopulaties. Onderzoek van het wortelmilieu in substraatteelten en de rol van deze
specifieke omstandigheden voor de ontwikkeling van pathogenen en antagonisten.
2.2 Ecologie en biologische bestrijding van Rhizoctonia solani (14033, 14034, 14035).
Onderzoek naar deecologievangenetischverschillende R. solani populaties in bloembollenteelt
in relatie tot schade en ziektewerende eigenschappen van de bodem. Optimalisatie van de
toepassing van de hyperparasiet Verticillium biguttatum tegen lak-schurft in pootaardappelen.
3. Ecologie van blad- en wortelluizen (14020). Onderzoek naar de populatiedynamica van de
wollige karwijluis in relatie tot schade en niet-chemisch bestrijdingsmethoden.

Andere relevante
programma's

33, 35, 38, AT-1.05, AT-2.5,AT-3.03

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

14020
14021

Biologie en bestrijding wollige karwijluis (IPO,J.D. Prinsen)
Interactie Botrytis spp. en saprofietische micro-organismen in relatie tot reductie
van infectie en inoculum productie (*, IPO,J. Köhl)
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14022
14024
14025
14027
14030
14031
14032
14033
14034
14035
14036

Ecologie van infectie en ziekteontwikkeling veroorzaakt door Sclerotinia
sclerotorum (*, IPO, M. Gerlagh)
Biological control of Phytophthora infestans and Sclerotinia sclerotiorum (*, IPO,
G.J. Kessel)
Ecologie en biologische bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum in karwij (*, IPO,
M. Gerlagh)
Biologische bestrijding Phytophthora infestans door middel van compostextract
(*, IPO, P.Jongebloed)
Epidemiologie en biologische bestrijding van bodemschimmels bij glastuinbouwgewassen op substraatsystemen (*, IPO, H. Rattink)
Biologische bestrijding van Fusarium oxysporum bij anjer (IPO, H. Rattink)
Ecologie van niet-pathogene Fusarium ten behoeve van de biologische bestrijding
van pathogène Fusarium bij anjer en tomaat (*, IPO,J.Postma)
Rhizoctonia solani in tulp en iris in relatie tot de bodemreceptiviteit (IPO,
J.H.M. Schneider)
Biologische bestrijding van lakschurft (IPO, P.v.d. Boogert)
De ontwikkeling van een toets ter bepaling van de bodemreceptiviteit voor
bodemziekten veroorzaakt door Rhizoctonia solani (*, IPO, G. Dijst)
Onderzoek naar de verbruiningsziekte in karwij (IPO, M. Gerlagh)
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Programma 41

Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en
plagen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1993

Samenvatting

Bestudering van de genetische variatie in schadelijke organismen ten aanzien van het ziekmakend vermogen enonderzoek over de mechanismen van resistentieteneinde een efficiëntere
veredeling op duurzame resistentie mogelijk te maken.

Aanleiding en doel

De ontwikkeling van resistente rassen vormt een van de belangrijkste alternatieven om het
overheidsstreven naar een vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te ondersteunen. In het programma 'Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie
tegen ziekten enplagen'wordt hieraan eenbijdrage geleverd door onderzoek aande genetische
variatie van gewasbelagers ten aanzien van pathogeniteit, gesteld naast het resistentieonderzoek van CPRO-DLO.
Dit onderzoek richt zich op detectie, karakterisering en identificatie van de genetische variatie
in representatieve populaties van de voor de Nederlandse landbouw belangrijke gewasbelagers.
Kennis ten aanzien van deze variatie en de dynamiek van veranderingen hierin, maken dat
het veredelingsproces gerichter en effectiever kan worden bestudeerd en toegepast. Tevens
wordt in dit programma aandacht gegeven aan morfologische en anatomische studies van
waard-parasiet relaties en aan componenten van resistentie in deze relaties.
Met de resultaten daarvan kan bepaald worden of er verschillende mechanismen een rol
spelen bij de resistentie en op welke wijze hierop geselecteerd kan worden. De invloed van
klimatologische en andere omgevingsomstandigheden en de invloed van veranderingen in de
genetische variatie op de epidemiologie of populatiedynamica wordt onderzocht om te
bepalen welk niveau van resistentie voldoende bescherming geeft onder praktijkomstandigheden en op welke wijze hierop het best geselecteerd kan worden.

Planning

Naast de al bestaande activiteiten op het gebied van de moleculaire biologie in het onderzoek
over wortelknobbelaaltjes en de aardappelziekte, zal de opgebouwde expertise op dit terrein
nu ook ingezet gaan worden in een nieuw additoneel gefinancierd project over fusariumziekte
van anjer en septoria van tarwe. Hierbij zal nagegaan worden in welke mate virulentie
bepalingen op eentoetsreeks van verschillende cultivarsvan de genoemde gewassen vervangen
kan worden door moleculair genetische technieken. Deze technieken kunnen dan gebruikt
worden om verschillen in virulentie tussen verschillende produktiegebieden of zelfs individuele
bedrijven snel en betrouwbaar te kunnen bepalen.
Door internationale financiering van het aardappelonderzoekten aanzien van resistentie tegen
Phytophthora infestans zal het moleculair biologisch onderzoek aan dit probleem uitgebreid
worden naar toepassingen die van belang zijn voor ontwikkelingslanden. Uitbreiding, door
additionele financiering, en mutatie van de medewerkers die aan wortelknobbelaaltjes
werken maken het mogelijk om tegelijkertijd aan in vitro en in vivo methoden te werken om
de virulentie populaties te bepalen.

Andere relevante
programma's

131, 148, 149, AT-1.04, AT-1.08, AT-2,6, AT-3.03

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

15504
15506
15512
15515
15516
15517

Resistentie aardappelen tegen Phytophthora infestans (*, IPO, L.J. Turkensteen)
Schimmel- en bacterieziekten van de aardappel in ontwikkelingslanden
(IPO, L.J. Turkensteen)
Resistentieonderzoek van de bladvlekkenziekte van tarwe ten behoeve van
ontwikkelingslanden (*, IPO, G.H.J. Kema)
Resistentie van tarwe tegen gele roest (IPO, G.H.J. Kema)
Afweermechanismen in lelie en gladiool tegen aantasting door Fusarium
oxysporum (*, IPO, R.P. Baayen)
Virulentieonderzoek aan wortelknobbelaaltjes Meloidogyne sp. (*, IPO,vacature;
wnd. C.H. van Silfhout)
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15518
15519
15520

De rol van de oospore van Phytophthora infestans als natuurlijke infectiebron
(*, IPO, L.J. Turkensteen)
Ontwikkeling van een laboratoriumtechniek om fysio's van Fusarium bij anjer te
identificeren (*, IPO, R.P. Baayen)
Nematodenpreventie: Virulentieonderzoek aan de wortelknobbelaaltjes
Meloidogyne hapla en M. chitwoodi (*, IPO, vacature; wnd. C.H. van Silfhout)
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Programma 43

Emissiearme en veilige gewasbeschermingstechnieken

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Verbeterde toediening van gewasbeschermingmiddelen vormt een belangrijk onderdeel van
de doelstellingen in het MJP-G Gewasbescherming. Het programma 43 beoogt ontwikkeling
meettechnologie en vaststelling van depositie en emissies, basisonderzoek naar nieuwe
technieken en technologie voor verbeterde depositie, beperking emissie en onderzoek naar
de effecten die de veiligheid van de toepasser en gebruiker betreffen.

Aanleiding

Het Nederlandse beleid heeft in het vergaderjaar 1990-1991 het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) opgesteld. Dit plan heeft tot doelstelling een halvering van het verbruik
van gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische produktie- en afzetsectoren en in het beheer
van de groene ruimten in het jaar 2000. In 1995 moet een vermindering van 35% zijn bereikt
ten opzichte van het huidige niveau.
Daarnaast moet de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu met tenminste
de volgende percentages worden teruggebracht:

lucht
bodem/grondwater
oppervlaktewater

1995
30%
40%
70%

2000
50%
75%
90%

Middelen of toepassingen daarvan die uit oogpunt van milieubeheer, arbeidsveiligheid en
volksgezondheid niet verantwoord zijn zullen worden gesaneerd. Kritische toepassingen, die
bijvoorbeeld driftgevoelig zijn of toegepast in waterrijke gebieden, zullen worden beperkt
dan wel beëindigd. Dit wordt bereikt door een verduidelijking en toespitsing van de toelatingscriteria voor gewasbeschermingsmiddelen.
Devermindering van de te gebruiken hoeveelheid actieve stof en een veilige emissie-arme
toepassing daarvan, vereist een verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. De
verliezen naar grond, water en lucht moeten worden beperkt en de kennis over de optimale
depositie (dosis en verdeling) in een gegeven situatie moet worden verbreed om te komen
tot lagere doseringen. Meettechnologie ten behoeve van en de vaststelling van depositie en
emissies, nieuwe toedieningstechnieken, verwerking van restanten spuitvloeistof en een
veilige toepassing zijn een belangrijke rol toebedeeld om tegemoet te kunnen komen aan de
geschetste doelstellingen van het MJP-G.
Doel

1. Ontwikkeling van meetmethodieken voor het vaststellen van depositie, verdeelpatronen
en emissies bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen en kwantificering van de
verschillende factoren die van invloed zijn op depositie en emissie van gewasbeschermingsmiddelen bij de toediening en het vertalen van de resultaten naar nieuwe technologieën
voor emissiebeperkende toediening;
2. Onderzoek naar basisprincipesvoor technieken entechnologie voor detoediening vangewasbeschermingsmiddelen met eenverbeterde depositie (lagere dosering, uniformere verdeling)
en vermindering van emissies naar omgeving (drift) en bodem, resulterend in nieuwe
ontwikkelingen in de vorm van prototypen die toepasbaar zijn in de gewasbescherming;
3. Maatregelen en kwantificering van de effecten (blootstelling) ten behoeve van de veiligheid
van de toepasser van gewasbeschermingsmiddelen.
De resultaten komenten goede van het beleid en de praktijk (landbouwbedrijfsleven, machinefabrikanten, waterschappen e.a.) en geven richting aan en stimuleren nieuwe ontwikkelingen
voor een emissie-arme en veilige toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Het effect van
detoepassing van de resultaten van de diverse onderzoeken zal bijdragen aan het verminderen
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, reducties van emissies en methoden voor
een veilige toepassing.

Planning

De meettechnologie ter vaststelling van depositie en emissie zal verder worden onderzocht en
verfijnd in laboratoriumproeven. In een aantal praktijkproeven worden metingen verricht aan
verbeterde toedieningstechnieken. In samenwerking met het PFW en PAGVworden emissie-
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en depositiemetingen uitgevoerd bij verschillende nieuwe spuittechnieken in respectievelijk
de fruitteelt en in aardappelen. Nieuwe emissiebeperkende toedieningstechnieken zullen
worden gerealiseerd in de vorm van prototypen voor emissiebeperkende bespuiting onder
andere van bollen geteeld op bedden.
Een studie wordt gemaakt van de technische maatregelen ten behoeve van de veiligheid van
de toepasser van gewasbeschermingsmiddelen. Hiertoe worden plannen gemaakt, waarbij de
uitvoering afhankleijk zal zijn van financiële ondersteuning.
Andere relevante
programma's

37, 101,134, 147,AT-1.07, AT-2.6, AT-3.04,AT-5.4,AT-6.5

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

12.1.10
12.1.20
820

Onderzoek naar en toepassen van meettechnieken m.b.t. depositie en emissies
in de gewasbescherming (IMAG)
Onderzoek naar nieuwe emissiebeperkende technieken en technologieën in de
gewasbescherming (IMAG)
De invloed van de toedieningstechniek op de effectiviteit van herbiciden (CABO,
C.M. Knoche, H. de Ruiter)
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Programma 48

Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw

Programmaleider

Keulen, prof. dr. ir. H. van - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Onderzoek naar de mogelijkheden van en beperkingen voor ontwikkeling, introductie en
toetsing van geïntegreerde produktiesystemen in land- en tuinbouw, waarbij rekening wordt
gehouden met stringente randvoorwaarden ten aanzien van emissies van stoffen naar de
omgeving, en waarbij wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke realisatie van de (vaak
conflicterende) doelstellingen van landbouw, milieu en natuur.

Aanleiding

Degangbare landbouwproduktiesystemen voldoen vaak niet aan het criterium van 'duurzaamheid', indezinvan hetvermijden op middellange en langetermijn van ongewenste economische,
ecologische, milieukundige en maatschappelijke effecten. Daarom bestaat er behoefte aan
het ontwikkelen van alternatieve produktiesystemen, die wel voldoen aan dit criterium.

Doel

Doelstelling van het programma is daarom het ontwerpen, analyseren en toetsen van
geïntegreerde teelt- en bedrijfssystemen, die niet alleen gericht zijn op economische doelstellingen, maar evenzeer rekening houden met maatschappelijke doelstellingen, zoals
voedselvoorziening, werkgelegenheid en milieu.

Planning

Voor 1993 zijn de volgende activiteiten gepland:
- Formalisering van het PSG/IMDP -framework; hierbij wordt een structuur gecreerd waarin
voor deverschillende sectoren op identieke wijze input/output-coefficiënten kunnen worden
gegenereerd, en direct in de LP-matrix kunnen worden opgenomen;
- Afronding van hetdatabase-systeemvoor bedrijfsregistratie,zodat dezedatabase toegankelijk
wordt voor verschillende deelnemers in het programma;
- Ontwikkeling van een PSGvoor de bloembollensector; hierbij wordt gestreefd naar
ontwikkeling van een modellensysteem dat voor verschillende gewassen die in deze sector
van belang zijn, isgeparametriseerd en gevalideerd;
- Analyse van de bedrijfsresultaten van de 'geïntegreerde introductiebedrijven' over de jaren
'87-'91. Als gevolg van communicatieproblemen en gebrek aan een goed uitgewerkte
analysetechniek, heeft deze evaluatie nog niet plaatsgevonden. In samenwerking met
PAGV en IKCzal deze analyse worden uitgevoerd;
- Met betrekking tot de rundveehouderij zal op het proefbedrijf een aantal experimenten
worden uitgevoerd, om het effect van verschillende beheersmaatregelen op realisering van
de verschillende doelstellingen te evalueren. Op basis hiervan zal het bedrijfssysteem
eventueel worden aangepast, om doelstellingen met een hoge prioriteit meer aandacht te
geven. Er zal tevens getracht worden een systeem te ontwikkelen dat het mogelijk maakt
de verzamelde gegevens te gebruiken voor extrapolatie naar andere omstandigheden.

Andere relevante
programma's

37, 50, 178, AT-1.04, AT-1.06, AT-1.08, VZ-1.04, VZ-1.06

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

a. Geïntegreerde plantaardige produktiesystemen
795
Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw: optimale
bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief (CABO, J.Schans, B. Habekotté)
796
Ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen, toetsen en optimaliseren van
geïntegreerde plantaardige produktiesystemen (*, CABO,J.Schans, H. van Keulen,
W.A.H. Rossing (LUW))
804
Toetsing van ecologische akkerbouw- en gemengd-bedrijfsmodellen aan landbouwkundige en milieukundige criteria (CABO, P.Vereijken, H. Kloen)
818
Invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof (CABO,
L. ten Holte, J.J.Schroder)
b. Rundveehouderij en milieu: stikstofbenutting en -verliezen in ruwvoedersystemen
779
De ontwikkeling van een melkveebedrijf op zandgrond bij stringente
milieunormen (CABO, H.F.M. Aarts, E.E. Biewinga (CLM), R.A. Donker (PR))
840
Gebiedsgewijze integratie van veehouderij en akkerbouw: vormgeven aan
landbouw met verbrede doelstelling (CABO, G.W.J. van de Ven,J.Schans)
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Programma 49

Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosystematiek

Programmaleider

Stam, dr. P.-CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Ontwikkeling van modellen op basisvan evolutiebiologische en populatiegenetische inzichten.
Doel hierbij is een rationele fundering te geven aan het optimaliseren van selectiemethoden.
Eenzwaartepunt in het programma ishet gebruik van moleculaire merkers.Tot het programma
behoort ook het onderzoek op het terrein van de biosystematiek en de biométrie.

Aanleiding

Onderzoek naar de efficiëntie van selectiemethoden waarbij op grond van theoretisch inzicht
generaliseerbare resultatenworden beoogd,heeft, integenstelling tot deempirische benadering,
in het verleden weinig aandacht gekregen. De optimale benutting van genetische variatie
ten behoeve van plantenveredeling vereist theoretische ondersteuning vanuit de kwantitatieve
en populatiegenetica en de wiskundige statistiek. Wat betreft de toepassing van moleculaire
merkers in selectieprogramma's is er momenteel een kloof tussen enerzijds de know-how om
moleculaire merkers te genereren en anderzijds het daadwerkelijk optimaal gebruik van de
informatie die hieruit voortvloeit. Wat ontbreekt is statistische kennis en gereedschap om
deze kloof te dichten.
Waar het gaat om modellering van biologische variatie ten aanzien van ziekteresistenties is er
behoefte aan de ontwikkeling van een deugdelijk statistisch fundament. Resistenties worden
vaak gemeten op een niet-continue schaal en onttrekken zich aan standaard statistische
technieken.
In het biosystematisch deel van het programma staat het voorspellen van kruisbaarheid tussen
cultuurgewassen en hun wilde verwanten centraal. Kennis ontrent verwantschapsrelaties is
hierbij van nut.
Hetprogramma streeft naareenintegratievan moleculair-genetische enbiometrische methoden
om de doelmatigheid van selectie in veredelingsprogramma's te vergroten.

Doel

Doelstellingen:
- vorming en toetsing van theorie ten behoeve van de optimalisering van selectiemethoden
en populatieveredeling.
- ontwikkeling van expertise voor het gebruik van moleculaire merkers bij
- indirekte selectie;
- ontrafeling van complexe landbouwkundige kenmerken in genetische componenten
- de analyse van verwantschapsrelaties.
Tebeantwoorden vragen:
* Op welke wijze kan, gebruik makend van biométrie en populatiegenetica, eenalide, doch
niet te complex, rekenmodel worden ontwikkeld voor het optimaliseren van selectieprocedures?
* Op welke punten schieten bestaande statistische methoden voor localisatie van genen voor
landbouwkundige kenmerken (QTL mapping) te kort en hoe kunnen door verdere theorievorming deze beperkingen worden weggenomen?
* Hoe kunnen gegevens omtrent plaag- en ziekteresistenties (ordinale gegevens) op
statistisch verantwoorde wijze worden verwerkt voor bovengenoemd doel (genlocalisatie)?
* Kan de genotypische waarde ten aanzien van complexe kenmerken statistisch worden
voorspeld op grond van associaties met (gelocaliseerde) moleculaire merkers?
* Bieden geavanceerde modellen voor genotype-milieu interactie uitzicht op een adequate,
interpreteerbare beschrijving en kunnen hiermee de belangrijkste externe biotische en
abiotische factoren welke de interactie veroorzaken, worden achterhaald?
* In hoeverre draagt kennis omtrent variatie op DNA-niveau bij tot inzicht in verwantschap
en kruisbaarheid van cultuurgewassen en wilde verwanten?

Planning

Evaluatie van statistische methoden voor het localiseren van genen betrokken bij kwantitatieve
kenmerken met behulp van moleculaire merkers. Maximum likelihood methoden, regressietechnieken en combinaties van beiden zullen worden vergeleken.
Modelvorming voor het gebruik van ordinale gegevens (waarderingscijfers) ten behoeve van
genlocalisatie.
Evaluatie van modellen voor genotype-milieu interactie, met name die klasse van modellen
waarin externe (fysische) variabelen worden toegelaten ter beschrijving van de interacties.
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Inventarisatie van variatie in chloroplast DNA bij het geslacht Tulipa ter opheldering van de
verwachtschap tussen T. gesneriana en wilde Tulipa soorten.
Andere relevante
programma's

25, 28, 70, 149

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

04131
04132
04161
04181
04182

Gebruik van moleculaire merkers in de plantenveredeling (*, CPRO, P.Stam)
Chloroplast-DNAvariatie enbiosystematiek bijTulp (*, CPRO,L.W.D.vanRaamsdonk)
Ontwikkeling en introductievan kwantitatieve methoden in hetplantenveredelingsonderzoek (*, CPRO, P.Stam)
Genotype milieu interactie en multivariale Strategien (*, CPRO,P.Stam)
Biosystematiek van cultuurgewassen in relatie tot kruisbaarheid wilde verwanten
(*, CPRO, P.Stam)
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Programma 50

Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige
produktie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Mogelijkheden vanwiskundige modellen worden verbreed om groei vangewassen in produktiesystemen te simuleren, om de efficiëntie van inputs te analyseren en om de invloed van de
omgeving te kwantificeren. Het zwaartepunt voor vernieuwing zal liggen op het vaststellen
van mogelijkheden en beperkingen om gewasgroeimodellen te combineren met geografische
informatiesystemen en met optimaliseringstechnieken, en op de intrinsieke nauwkeurigheid
van modellen. Toepassing van geteste modellen vindt hoofdzakelijk in projecten van andere
programma's plaats.

Aanleiding

Modellen worden gebruikt als onderzoeksinstrument om alternatieve hypothesen ten aanzien
van gewasgroei te testen, om teelt- en produktiesystemen te analyseren, en als hulpmiddel
bij het ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen. Bij verdiepend onderzoek worden
modellen richtinggevend gebruikt om belangrijke lacunes in kennis te identificeren. In snel
toenemende mate worden goed geteste modellen gebruikt voor voorspelling, beleidsvoorbereiding en planning binnen en buiten Nederland ten aanzien van agro-ecologische zonering
en verkenning van gevolgen van scenerio's van ontwikkeling.
Voor elk van deze toepassingen worden aan modellen specifieke eisen gesteld voor wat
betreft structuur, systeemgrenzen, mate van detaillering en gebruikersvriendelijkheid. De
voortschrijdende ontwikkeling in kennis, techniek en gegevensbestanden biedt enerzijds
voortdurend uitdagingen voor nieuwe toepassingen, en vergt anderzijds continue aandacht
om wetenschappelijk verantwoord en efficiënt gebruik van modellen te bewaken.

Doel

Simulatietechnieken en agro-ecologische zonering
Onvoldoende is bekend hoe gewasgroeimodellen, die als regel het gedrag van een gewas en
van het water en nutriënten in de bodem gedurende een groeiseizoen en op een veld
simuleren, opgeschaald moeten worden in tijd (bijvoorbeeld bij het simuleren van klimaatveranderingen) en ruimte (bijvoorbeeld in gewassen met een ongelijkmatige ziektedruk).
Deze kennis is nodig wanneer simulatiemodellen ingezet worden voor toepassing in andere
disciplines en voor het verkennen van scenario's voor beleid en planning. Ook is het daarbij
nodig om de nauwkeurigheid van modelberekingen onder verschillende omstandigheden en
met verschillende soorten weer- en bodemvariabelen te bepalen.
Verwacht resultaat: wetenschappelijke artikelen over een theorie en werkwijze voor het
combineren van gewasgroeimodellen met Geografische Informatie Systemen en Interactive
Multiple Goal Linear Programming, waarbij nauwkeurigheden van invoer en uitvoer aan
elkaar gerelateerd worden.
Ontwikkelen gebruikersvriendelijker modellen
Inhoudelijk gezien zijn de huidige gewasgroeimodellen voor een groot aantal gewas- en
systeemgerichte onderzoekers toepasbaar. In de praktijk blijken ze echter vaak onvoldoende
toegankelijk. Erisbehoefte aaneengebruikersvriendelijke interfacevoor modellen,die enerzijds
routinegebruik en bewerking van resultaten met standaardprogramma's toelaat, en anderzijds
degeavanceerde gebruikertoegang blijft geventot het basismodel. Daarnaast isstandaardisatie
van meer componenten die het basismodel vormen, gewasgroeimodules, gewenst.
Verwacht resultaat: een eerste operationele versie van een dergelijke interface, alsmede een
tiental standaard gewasgroeimodules.
Aanpassen van modellen en modeltoepassingen voor niet-standaard situaties
In een aantal onderzoekingen moeten het gewasgroeimodel worden uitgebreid of nieuwe
technieken uitgezocht. In de komende jaren betreft dit onder meer enkele specifieke
gewasproblemen, invloed van opbrengstbeperkende en opbrengstkortende factoren,
oogstvoorspelling en effect van klimaatsverandering.
Verwachte resultaten: de projecten zullen elk worden afgesloten met publicaties waarin de
gestelde vragen volledig danwei voorlopig worden beantwoord.
Daarnaast is er nog een aantal belangrijke onderwerpen waaraan wegens tijdgebrek onvoldoende aandacht kanworden besteed. Dit betreft met name de simulatie van aantalsdynamiek
van plantorganen, van morfologie en van veroudering.
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Planning

Enkeleprojecten gericht op concretevragen worden afgerond (betreffende koolzaad,opbrengstvoorspelling in Europa), andere lopen voort terwijl nieuwe projecten worden gestart.
Onderzoek betreffende de interface en standaard-modules zal een volle omvang bereiken,
om in 1994 afgerond te worden, terwijl van het onderzoek met betrekking tot het opschalen
en nauwkeurigheid de diepgang vergroot zal worden.

Andere relevante
programma's

30, 48, 110, 122, 178,AT-1.10

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

763
771
772
785
787
802
805
817
823

837
839

855

856

Integratie van fysiologische modellen ten behoeve van de optimalisering van de
kasteelt (CABO,J.G. Gijzen)
Statistische ondersteuning van het onderzoek (CABO,J.Withagen, M.J.W. Jansen
(GLW)
Informatica-ondersteuning van het onderzoek (CABO, D.W.G.van Kraalingen)
Aangepastheid en oogstzekerheid van de aardappelteelt in (sub)-tropische
gebieden (CABO, P.L. Kooman, A.J. Haverkort, F.W.T.Penning de Vries)
Modelontwikkeling voor adviessystemen ter ondersteuning van geïntegreerde
onkruidbeheersing (CABO, B.J. Schnieders, L.A.P. Lotz)
Analyse en modellering van de stikstofdynamiek in bodem en plant van
gerrigeerde rijstvelden (*, CABO, N.C. Stutterheim (DLO-AIO), H.F.M. ten Berge)
Kwantificering van schade door aaltjes bij aardappelen met behulp van
groeimodellen (CABO, M. van Oijen)
Toepassing van de ERS-1-satelliet in de landbouw (CABO, B.A.M. Bouman)
Wiskundig onderzoek naar de intrinsieke nauwkeurigheid van resultaten van
simulatiemodellen (*, CABO, M.J.W.Jansen (GLW), F.W.T.Penning de Vries,
D. van Kraalingen)
Agro-ecologische zonering met gewasgroeimodellen en geografische informatiesystemen (CABO, G.H.J. de Koning, B.A.M. Bouman, F.W.T.Penning de Vries)
Vergroting van de toegankelijkheid van weersgegevens ten behoeve van
gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch onderzoek (CABO,W. Stol,
D.W.G. van Kraalingen)
Verbetering van modellen voor onderzoek naar het functioneren van gewassen
ennaargewas-milieu-interacties (*,CABO,F.W.T. PenningdeVries,D.van Kraalingen,
J. Goudriaan (LUW))
Toepassing van gewas- en bodemmodellen voor onderzoek naar duurzame
plantaardige produktiesystemen, met name in ont wikkelingslanden (CABO,
H. van Keulen, F.W.T.Penning de Vries, RRabbinge (LUW))
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Programma 55

Agrotechnologie en agribusiness

Programmaleider

Meijaard, ir. D. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het verstrekken van informatie aan het agribusiness management over markt economische en
technisch economische aspecten van handel, verwerking en marktvoorziening in agrarische
sectoren van bedrijvigheid, de visserij, de voedingsmiddelenindustrie en de industrie voor
agrarische grondstoffen.

Aanleiding

De agrarische sector ontwikkelt zich van een produktiegerichte naar een marktgerichte sector
van bedrijvigheid waardoor marktinformatie cruciaal wordt. Dit wordt nog versterkt door de
sterke exportgerichtheid van de Nederlandse agribusiness. Overproduce verschuift bovendien
het accent van kwantiteit naar kwaliteit, marktsegmenten en marktgerichte produkt- en
procesontwikkeling. Handel en verwerking zijn grotendeels het terrein van het midden- en
kleinbedrijf dat voor zijn informatievoorziening afhankelijk isvan overkoepelende organisaties.
Individuele ondernemingen functioneren steeds meer als schakel in het samenhangende
geheel van een keten. Het onderzoek binnen dit programma tracht inzicht te geven in de
factoren die bijdragen aan een optimale structuur van de (waarde)keten.

Doel

Doelstelling is het bepalen en kwantificeren van factoren die bijdragen aan de waardevermeerdering van (verwerkte) agrarische produkten. Het onderzoek richt zich daarbij met
name op concurrentie-analyse, strategische planvorming en marktinformatiesystemen.
Integrale ketenbeheersing (1KB), agrologistiek en de economische em marktkundige aspecten
van agrificatie vormen daarbij voor de planperiode belangrijke thema's.

Planning

De'voornemens'voor onderzoekingen in 1993worden sterk bepaald door concrete opdrachten.
Geprogrammeerd zijn:
- onderzoekingen m.b.t. marktperspectieven voor karwij, vlas en hennep;
- marktonderzoek in het kader van het nationale programma oliën vetten;
- distributie, transport en logistiek van hardfruit in en naar Duitsland;
- strategische marketing van jute op West-Europese markten;
- ontwikkeling van een Europees oogstramingssysteem voor fruit;
- actualisering van het beeld van Nederlandse agribussiness-complexen;
- perspectiefonderzoek visverwerkende sector.

Andere relevante
programma's

AT-1.04

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

20807
20802
20806
31201
31202
31203
31205
31801
50801/4
50802/1
50802/5
XXX
XXX

Ketenstructuur in produktie, verwerking en marketing (*, LEI)
Marktonderzoek Sloten (LEI)
Actualisatie agribusinesscomplexen (LEI)
Perspectieven akkerbouwgewassen (LEI)
Henneponderzoek (LEI)
Oliën en vetten (LEI)
Vezelplaten uit vlas (LEI)
Strategische marketing voor jute op een aantal West-Europese markten (LEI)
Prijzenstatistiek visserij (LEI)
Contractonderzoek Nationaal Visbureau (LEI)
Onderzoek visverwerkende sector (LEI)
Perspectieven in de Nederlndse perenteelt in internationaal verband (LEI)
Ontwikkeling en raming van een Europees oogstramingssysteem voor fruit (LEI)
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Programma 56

Agrificatie: industriële verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten
en lipiden

Programmaleider

vacature -ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma is gericht op het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden voor landbouwprodukten door industriële verwerking tot hoogwaardige half- en eindprodukten. Hiertoe
wordt onderzoek verricht voor het vaststellen van specifieke eigenschappen van plantaardige
grondstoffen voor industriële verwerking, het ontwikkelen van speciale modificatie-methoden
en procestechnologieën en het ontwikkelen van economisch haalbare applicaties in nauwe
samenwerking met de industrie.

Aanleiding

De nederlandse akkerbouw kampt met grote problemen als gevolg van overproduktie, een te
nauw bouwplan en bodemmoeheid. Een van de belangrijkste bijdragen aan de structurele
oplossing hiervan wordt het ontwikkelen van nieuwe processen en produkten (voedsel- en
niet-voedseltoepassingen) voor industriële verwerking van bestaande en nieuwe gewassen als
granen, veldbonen, koolzaad, vlas, aardpeer, cichorei, hennep, gierstmelde en oliehoudende
gewassen als crambe e.a. Het verwerkingsonderzoek is het scharnierpunt van de agrificatie en
richt zich vooral op hoogwaardige toepassingen middels industriematige valorisatie van vezels
en cellulose, koolhydraten, eiwitten, vetzuren en lipiden en secundaire metabolieten. Dit
programma wordt deels uitgevoerd in nauwe samenwerking met een aantal nederlandse
bedrijven inclusief landbouwcoperaties.
Het onderzoek issterk multidisciplinair van karakter omdat economisch rendabele industriële
toepassingen veelal slechts ontwikkeld kunnen worden middels ketenbenadering van oogst,
kwaliteit, bewaarcondities, extractie- en verwerkingsmethoden en distributietechnieken. Dat
betekent dat ook het effect van ras, teelt, oogst en bewaring op de grondstofkwaliteit, het
verwerkingsproces en de produktkwaliteit moet worden bestudeerd. Veel aandacht dient te
worden besteed aan het karakteriseren van de plantaardige grondstoffen, omdat kennis over
chemische, morfologische enfysische eigenschappen ervan voor industriële toepassingen meestal
ontbreekt. Vergelijking van deze eigenschappen met de specificaties van de huidige door de
industrie gebruikte of gewenste grondstoffen is noodzakelijk evenals het ontwikkelen van
specifieke chemische, fysische en enzymatische modificatie- en verwerkingstechnieken.

Doel

Binnen de planperiode wordt veel aandacht besteed aan het vaststellen van criteria die de
kwaliteit van agrarische grondstoffen bepalen, teneinde de specifieke voordelen die deze
grondstoffen voor bepaalde industriële toepassingen bezitten, te kunnen exploiteren. Voorts
worden morfologische, chemische en fysische specificaties vastgesteld die voor industriële
toepassingen zeer belangrijk, doch meestal nog onbekend zijn.
De biosynthese van waardevolle plantecomponenten zoals vezels, eiwitten en koolhydraten
wordt bestudeerd in relatie tot de kwaliteit bij en na de oogst, de winbaarheid van de
componenten en de bewerking of modificatie ervan. Tevens is onderzoek van de relaties
tussen structuren en chemische en fysische eigenschappen van de componenten essentieel.
Chemische, fysische en biotechnologische processtappen worden ontwikkeld en via ketenmodellering vergeleken en geëvalueerd, teneinde nieuwe milieuvriendelijke energie-zuinige,
rendabele processen te ontwikkelen. Bovendien wordt onderzoek uitgevoerd naar de
ontwikkeling en toepassing van afbreekbaarheidstoetsen voor o.a. polymeren. Nieuwe
activiteiten hebben betrekking op o.a. oxidatie van koolhydraten en stabiliteit van smeermiddelen uit oliën. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met akkerbouw,
verwerkende industrie, landbouwschap, produktschappen en beleidsdirecties van het ministerie
van LNV. Het programma heeft een relatie met ATO-programma 57.
Op het einde van de planperiode mag verwacht worden dat aanzienlijke kennis verzameld is
van chemische structuren en technische specificaties van een aantal belangrijke plantaardige
grondstoffen voor industriële verwerking m.n. van vlas voor bouw- en composietmaterialen,
hennep voor pulp en papier, zetmeel voor thermoplastische materialen, inuline voor voedselen niet-voedseltoepassingen, eiwitten voor coatings en foliën, lipiden voor smeermiddelen,
cosmetica, lakken en componenten voor de oleochemische industrie. Tevens zal voor het
verwerkingsonderzoek noodzakelijke kennis beschikbaar zijnoverde relatiestussendechemische
samenstellingen en structuren van agrovezels, zetmeel, inuline en lipiden en hun kwaliteit
voor de technische toepassingen. Methoden voor het efficiënt bepalen van kwaliteitscriteria
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en eigenschappen zullen zijn ontwikkeld en verder op korte termijn beschikbaar komen voor
zowel grondstoffen als half- en eindprodukten. Het applicatie-onderzoek zal voor een aantal
toepassingen, veelal i.s.m. de industrie, tot proefprodukten hebben geleid. Voorts mag
verwacht worden dat enkele nieuwe industriële produkten op basis van agrogrondstoffen
einde 1994 op commerciële basis op de markt zijn of komen.
Planning

Agrovezels: onderzoek naar specifieke en preferente vezelkarakteristieken verschuift van
chemische karakterisering naar moleculair-fysische karakterisering. Een betrouwbare methode
voor het meten van de modulus zal worden ontwikkeld, ontwikkeling van milieuvriendelijke
ontsluitingsmethoden voor agrovezels zal zich gaan concentreren op het (de) meest perspectief
biedende proces(sen), produktie van (hoogwaardige) pulp en testpapier en onderzoek naar
vezelkarakterisering wordt voortgezet. De ontwikkeling van modificatie methoden voor
toepassing in nieuwe industriële produkten zal zich vooral op goedkope en milieu-acceptabele
processen richten. Begin van applicatie-onderzoek.
Eiwitten: ontwikkeling van bioafbreekbare coatings en structuur-functie relatie onderzoek,
het applicatie-onderzoek i.s.m. de industrie zal veel aandacht krijgen, exploren van nieuwe
eiwitgewassen wordt voortgezet.
Koolhydraten: structuur-functie relatie onderzoek via NMR van thermoplastische zetmelen
wordt geïntegreerd met röntgendiffractie-onderzoek, om inzicht in (de)structurering tijdens
het plastificatieproces te verwerven, karakterisering van de ontwikkelde plastics m.b.v. DSC,
TMA, FTIRen sterktemetingen. Applicatie-onderzoek i.s.m. bedrijfsleven bij zowel zetmeel als
inuline. Onderzoek naar afbreekbaarheid van biodegradeerbare industriële produkten op
basis van agrarische grondstoffen wordt uitgebouwd en verdere ontwikkeling van afbreekbaarheidstoetsen zal plaatsvinden.
Structuuropheldering van inuline m.b.v. NMR en moleculaire dynamica en studie van relatie
tussen structuur en fysische eigenschappen zal worden uitgebouwd teneinde de ontwikkeling
van nieuwe toepassingen voor inuline mogelijk te maken.
Nieuwe eiwit c.q.veevoedergewassen: ontwikkeling van een microbiologische/enzymatische
methode voor afbraak van ANF's zal zich concentreren op neutralisatie van protease inhibitors.
Naast selectie van schimmelstammen zal gewerkt worden aan isoleren van selectieve
bacteriën in speciale ophopingsmedia in (semi-continu)reactoren. Anaerobe schimmels voor
enzymproduktie zullen worden gekweekt voor labschaalproduktie van specifieke enzymen,
welke zullen worden geëvalueerd voor hun specifieke celwandafbrekende activiteit, maar
ook in verband met mogelijkheden voor ontsluiting van vezels en omzetting van organische
reststoffen.
Oliën: optimalisatie van een nieuwe en veel efficiëntere membraanreactor en (ontwikkeling
en) toepassing van efficiënte lipasen voor modificatie van triglyceriden uit o.a. koolzaad en
Crambe, studie naar de samenstelling en kwaliteit van oliën en glyceriden in relatie tot
oogsttijdstip wordt afgerond en verschuift richting bewaring en extractie. Ontwikkeling van
pervaporatiemethoden voor efficiënte processing van oliën en vetzuren.

Andere relevante
programma's

31, 55, 57, A

Indicatie omvang

50 mensjaar

Projecten

5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.01.09
5.01.10
5.01.11
5.01.20
5.01.21

Biochemisch en morfologisch solv-onderzoek aan bast- en houtvezels in hennep
(*, ATP,J.E. Harsveld v.d.Veen)
Onderzoek naar de perspectieven van gescheiden verwerking van bast- en
houtvezels van hennep (ATO,A.K. Janssen/P.V. Bartels
Anaerobe voorontsluiting van vezels uit hennep (*, ATO)
Biodegradatie van lignine uit hennep (*, ATO, F.P. de Vries)
Alkalische delignificering van éénjarige gewassen (*, ATO, B. de Groot)
Ontwikkeling van organosolv-pulping voor hennep (*, ATO,F.H.A. Zomers)
Thermo-Mechanische en Chemo-Thermo-Mechanische verwerking van hennep
(ATO, S.J.J. Lips)
Planning en ontwikkeling van een pilot plant voor hennepverwerking (ATO,
M.J. de Smet)
Anaerobe zuivering van afvalstromen van hennepverwerking (ATO)
Winning, modificatie, karakterisering en toepassing van vezels uit vlas (ATO,
J.M. van Hazendonk)
Onderzoek naar kwaliteit, ontsluiting en toepassing van vlasvezels (ATO,
J.M. van Hazendonk)
Ontwikkeling van eenvoudige, snelle toetsmethoden voor het bepalen van
kwaliteitscriteria voor vlasvezels (ATO,J.M. van Hazendonk)
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5.01.25
5.02.02
5.03.01
5.03.03
5.03.04
5.03.06
5.03.07
5.03.08
5.03.10
5.03.11
5.03.20
5.03.30

5.04.01
5.04.02
5.04.03

5.05.01
5.05.02
5.05.03
5.05.04
5.05.05
5.05.06
5.05.07
5.06.01
5.07.01
5.07.02
5.07.03
5.07.04

Modificatie van natuurlijke vezelsvoortoepassing in bouw-en composietmaterialen
(ATO,J.E.G.van Dam)
De relatie tussen de verwerkbaarheid van tarwe en de kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling van de opslageiwitten (*, ATO, P. Kolster)
Valorisatie van tarwegluten (*, ATO,J.M. Vereijken)
Modificatie van plantaardige eiwitten (*, ATO,J.M. Vereijken)
Biosynthese en modificatie van inulines, inclusief microbiologische omzettingen
(*, ATO, H. Tournois/D. de Wit)
Produktontwikkeling op basis van (bio)chemisch of fysisch gemodificeerde
koolhydraten (ATO, H. Tournois)
Onderzoek naar de relaties tussen structuur en eigenschappen van inuline
(*, ATO, H. Tournois/D. de Wit)
Biochemische en fysische modificatie van vetzuren en koppeling met eiwitten/
koolhydraten ter ontwikkeling van nieuwe produkten (ATO, H. Tournois)
Methoden voor opwerking (op industriële schaal) van hydroxy en epoxy vetzuren
(ATO, H. Tournois/F.P. Cuperus)
Oxydatievan koolhydraten ten behoevevanagrificatie (*,ATO,H.Tournois/D.deWit)
Milieuvriendelijke verpakkingen op basisvan tarwe (ATO,J.M. Vereijken)
Biologisch afbreekbare produkten (foliën, coatings en vormen) op basis van
thermoplastisch zetmeel voor toepassing in de tuinbouw en bij levensmiddelen
(*, ATO, H. Tournois)
Ontwikkeling van (bio-)technologische methoden voor enzymatische omzetting
van ANF's (*, ATO, M.M.T. Meijer)
Vergroting van de afzetmogelijkheden van koolzaadschroot door fysische
verwerkingstechnieken (ATO, M.M.T. Meijer)
Verbetering van de voederwaarde van veldbonen en andere leguminosen door
combinatie van ontblies-methoden, HTST-technieken en lineaire programmeringsmodellen (ATO, M.M.T. Meijer)
Invloed van oogsttijdstip, bewaarcondities en verwerkingstechnieken op de
winning van plantaardige oliën (ATO, B.G. Muuse)
Winning en zuivering van industriële oliën uit oliehoudende zaadgewassen (ATO,
J.T.P. Derksen)
Biochemische modificatie van plantaardige oliën met behulp van lipases en
membraantechnieken (*, ATO,J.T.P. Derksen/F.P. Cuperus)
Ontwikkeling van alternatieve en hybride procestechnologieën voor de winning/
modificatie van triglyceriden/specifieke vetzuren (ATO, F.P. Cuperus/J.T.P. Derksen)
Sub- en superkritische C0 2 extractie van oliën (ATO, F.P. Cuperus)
Enzymatische hydrolyse van triglyceriden uit oliehoudende zaden (*, ATO,
J.T.P. Derksen/F.P. Cuperus)
Opbrengst en kwaliteitsonderzoek van olie en vetzuren uit oliehoudende
zaadgewassen (ATO,J. Derksen)
Effectenvancelwand,celinhoudendeinteractie metenzymenen micro-organismen
op de verteerbaarheid van veevoeders (*, ATO, L. Sijtsma)
Alternatieve immunochemische labels voor snelle instant toetsmethoden voor
o.a. akker- en tuinbouwgewassen en levensmiddelen (*, ATO,J.H. Wichers)
Ontwikkeling van immunochemische toetsmethoden en -technieken (*, ATO,
A. van Amerongen)
Produktie van anti-lichamen voor toetsen van kwaliteit van tuinbouwgewassen
(ATO, A. van Amerongen)
Ontwikkeling van (instant) immunochemische toetsmethoden voor onderzoek
naar voedselveiligheid, kwaliteit en smaak van tuinbouwgewassen en -produkten
(*, ATO,A. van Amerongen)
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Programma 57

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

Programmaleider

Huizing, dr. H.J. - ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het onderzoek concentreert zich op microbiologisch en moleculair-biologisch onderzoek met
een sterke fysisch-chemische en biochemische ondersteuning en is gericht op omzetting en
ontsluiting alsmede de regulatie van de biosynthese van vezels, vetzuren, koolhydraten,
eiwitten, polyesters en secundaire plantestoffen. Hiernaast vormt de verwerking van de grote
hoeveelheden organisch afval uit de land- en tuinbouw een belangrijk aandachtspunt. Vrijwel
steedsstaat in hetonderzoek detoepassingvan (micro-)organismen en/of delendaarvancentraal.

Aanleiding

Het onderzoek richt zich in principe op de productie van hoogwaardige verbindingen uit
plantaardige grondstoffen en afvalstromen uit de verwerkende industrie. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de analyse van de structuur van begin- en eindproduct, ontwikkeling
van analysetechnieken die van belang zijn voor de berekening van conversiesnelheden en
yield optimalisaties. Ten behoeve van dit laatste aspect worden nieuwe fermentatie-technieken
ontwikkeld en onderzoek uitgevoerd naar de beperkende factoren in de biogenese van de te
produceren verbindingen, ook met toepassing van moleculair-biologische hulpmiddelen.
Voor een efficiënte sturing van het onderzoekprogramma is de organisatie gestructureerd in
een drietal clusters.
Deeerstecluster richt haar activiteiten op deontwikkeling van biochemische analysesen fysische
detectiemethoden door toepassing van moleculair-fysische methoden zoals kernspinresonantie
(NMR), molecular modeling en massaspectrometrie. Deze technieken worden ingezet in
studies naar vorming, afbraak entoepassing van koolhydraten, vetzuren, celwandcomponenten
en metabolieten. Zij vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel bij de bestudering van de
regulatie binnen het biosyntheseonderzoek en zo indirekt bij de isolatie van genen i.v.m.
onder andere het koolhydraatmetabolisme, de secundaire metabolietvorming en de produktie
van afbreekbare plastics.
Binnen de tweede cluster wordt aandacht besteed aan selectie en genetische recombinatie
van schimmels, bacteriën en wieren gericht op een efficiënte produktie van potentieel nieuwe
grondstoffen voor de industrie met gebruikmaking van koolhydraten, vetzuren, lignine als
substraat. Deverschillende projecten richten zich daarbij op de produktie en opwerking van
kort-keten vetzuren,onverzadigde vetzuren,dicarbonzuren, alcoholen,emulgatoren, polymeren
op basis van koolhydraten, biologisch afbreekbare plastics en kleefstoffen. Geïntegreerd in dit
onderzoek is de isolatie, produktopwerking en -zuivering van de diverse ontwikkelde nieuwe
Produkten. In aansluiting op het verwerkingsonderzoek (programma 61) worden de daar
geproduceerde organische afvallen als uitgangsmateriaal gebruikt voor het terugwinnen van
relatief waardevolle componenten als amylases, kleurstoffen en pectine. Reststromen die niet
voor hergebruik geschikt zijn worden door toepassing van afval(water)zuiveringstechnieken
omgezet in milieutechnisch gezien minder schadelijke componenten.
Dederdeclustertenslotte richt zichop onderzoek naarwinning engebruik vanplantestoffen voor
toepassing als milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en hulpstof bij de bewaring van primaire
Produkten. Binnen dit kader past eveneens een programma dat zich richt op de bestudering
van de biochemische achtergronden van de ophoping van suikers in aardappelen gedurende
lagetemperatuurbewaring. Beide projecten sluiten aanop het ATO-programma 58.Omde doelstelling van de verschillende onderzoeksvelden zo efficiënt mogelijk te kunnen bereiken is
een sterke interactie tussen de verschillende onderzoekers binnen de clusters gerealiseerd.

Doel

Het onderzoek is principieel marktgericht en tracht door een combinatie van meerdere
onderzoeksdisciplines een meerwaarde mee te geven aan bestaande of eventueel nieuwe
grondstoffen uit de land- en tuinbouw, alsmede nevenstromen uit de verwerkende industrie.
Het programma zal in een tijdsbestek van vier jaren uitsluitsel dienen te geven over de
technische haalbaarheid van de volgende items:
- ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmaterialen of andere formuleringen van bacteriële
bioplastics;
- toepassing van genetisch gemodificeerde olie-ophopende gisten voor de produktie van
nieuwe oliën en vetten of daarvan afgeleide producten;
- formulering van een veilig en natuurlijk kiemremmingsmiddel;
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- toepasbaarheid van laagwaardige nevenstromen uit bestaande processen voor de productie
van hoogwaardiger verbindingen met het oog op de verbetering van bedrijfsrendementen;
- verandering van de koolhydraatflux in aardappelen ten behoeve van de verbetering van
de bewaarbaarheid bij lage temperaturen.
Essentieel bij de projecten is dat het primaire product centraal staat en dat de programma's
zodanig worden gestuurd dat vergroting of bestendiging van de afzet van het nederlandse
primaire product de belangrijkste drijvende kracht voor de projectvoering zal zijn. Hierbij is
echter het ontbreken van een duidelijke market pull een factor die gerichte sturing langs één
enkele lijn en eindproduct niet vereenvoudigt.
Planning

ontwikkeling nieuwe bioconversiesystemen voor organische reststoffen alszetmeelhoudende
afvallen en afvallen uit de groentenverwerkende industrie gericht op de productie van
thermostabiele enzymen en biobrandstoffen (ABE en biogas)
ontwikkeling en opschaling bioconversiesystemen voor plantaardige grondstoffen als oliën
optimalisatie detectie-/meetmethoden met NMR in relatie tot bovenstaande
continuering onderzoek aan biochemische reacties alsglycolytische flux, malaatmetabolisme
en eiwitproductie in relatie tot de kwaliteit van verse plantaardige produkten, weefsels of
peptiden

Andere relevante
programma's

39, 55, 56,6

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

6.01.03
6.01.04
6.01.05
6.01.06
6.02.01
6.02.02
6.02.03
6.03.01

6.03.02

6.04.01
6.04.02
6.04.03

6.04.04
6.05.01
6.05.02
6.05.03
6.05.04
6.05.05
6.05.06
6.05.07
6.05.08
6.06.01
6.06.02
6.06.03
6.06.04

Verzamelproject instrumentele analyse (ATO, H.J. Huizing)
Niet-invasieve drie-dimensionale waarneming van de interne structuur van landen tuinbouwprodukten m.b.v. NMR (*, ATO, P.de Waard)
Bepalingen aandedynamiek van (gelabelde) natuurstoffen in tuinbouwprodukten
m.b.v. NMR (*, ATO, H.J. Huizing/P. de Waard)
Analyse van natuurstoffen m.b.t. voedingsveiligheid van tuinbouwgewassen
(*, ATO, H.J. Huizing)
Onderzoek naar de biochemische achtergronden van verzoeting gedurende
koude bewaring van de aardappel (*, ATO, P.A.M. Claassen)
Produktie van pentoselipiden/biosurfactants uit vetzuren (*, ATO, N.G. Grobben)
Onderzoek naar de mogelijkheden van produktie van hogere alcoholen uit
(vaste) afvallen van tuinbouwprodukten (*, ATO, H.J. Huizing)
Onderzoek naar de achtergronden van verzoeting gedurende koude bewaring
van de aardappel op moleculair-biologisch niveau, met de nadruk op PFK
(*, ATO,A. Mooibroek)
Onderzoek naar de achtergronden van verzoeting gedurende koude bewaring
van de aardappelop moleculair-biologisch niveau, met de nadruk op PFP(*, ATO,
G.J.A. Rouwendal)
Onderzoek naar de ontsluiting van carvon en de werking en toedieningsvorm
ervan bij de bewaring van aardappelen (*, ATO,J. Oosterhaven)
Winning van natuurstoffen voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie en
tijdens bewaring van grondstoffen (*, ATO,J. Oosterhaven)
Produktie van peptiden met preserverende eigenschappen voor toepassing in de
voedingsmiddelen-industrie en als biocide bij de bescherming van tuinbouwgewassen (*, ATO, H.J. Huizing)
Opwerking en valorisatie van mest (ATO,A.A.M. Smits/B. Bruyneel)
Verwijdering van zware metalen uit vaste organische afvalstoffen door middel
van tweetraps anaerobe vergisting (ATO)
Isolatie van natuurstoffen tijdens afvalzuiveringsprocessen van de groente- en
fruitverwerkende industrie (*, ATO, R.D. Wind)
Vastlegging van anorganische ionen uit gezuiverde afvalwaterstromen (ATO)
Epoxidering van vetzuren en hun verdere degradatie tot (di)carbonzuren (*, ATO,
G. Eggink)
Desaturering van verzadigde vetzuren (*, ATO,G. Eggink)
Produktie van polyhydroxyalkanoaten (PHA's) (*, ATO, G.N.M. Huijberts)
Valorisatie van (vaste) afvallen van tuinbouwprodukten (*, ATO, R.D. Wind)
Toegepast onderzoek in de aardappelverwerkende industrie, in het bijzonder
gericht op afvalstromen (ATO, H. Huizing/F. Corstjens)
Produktie van phycocolloïden (*, ATO, H.J. Huizing)
Produktie van xanthaangom-vervangers (*, ATO,H.J. Huizing)
ln-vitro produktie van biociden (*, ATO, H.J. Huizing)
Verzamelproject biokatalyse (ATO, H.J. Huizing)
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Programma 58

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

Programmaleider

Jongen, dr. W.M.F, en van Kooten, dr. O. -ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

De relatie van het plantaardige produkt met de omgeving vanaf het oogsttijdstip tot de
consument wordt via een multidisciplinaire aanpak bestudeerd. Centraal staat het meetbaar
maken van kwaliteit en veiligheid. Het gedrag van het produkt in relatie tot de kwaliteit en
veiligheid wordt op een modelmatige wijze onderzocht opdat de bouwstenen ontwikkeld
worden waarmee de kwaliteit inde ketenvoorspeld kanworden en eventueel worden beheerst.

Aanleiding

De waarde van primaire plantaardige produkten uit de Nederlandse land- en tuinbouw
bedraagt ruim f 15 miljard. Als gevolg van toenemende internationale concurrentie in een
verenigd Europa, hogere en veranderende eisen van de consument en milieu-eisen t.a.v.
verpakking en transport is er vanuit het Nederlandse bedrijfsleven een grote behoefte aan
energiezuinige, milieuvriendelijke en hoogwaardige bewaar- en transportsystemen gekoppeld
aan een maximaal behoud van kwaliteit van het verse of afgeleide produkt in de keten.

Doel

Ter realisering van deze doelstelling heeft ATO-DLO een onderzoekprogrammagericht op de
ontwikkeling van nieuwe bewaartechnologieën.
Het programma is onderverdeeld in een aantal deelprogramma's waarin diverse aspecten van
specifieke gewasgroepen worden bestudeerd. Gewasgroepen waaraan wordt gewerkt zijn
voedselgewassen zoals aardappels, uien, champignons, groenten, fruit en sierteeltprodukten
inclusief bloembollen en boomkwekerijprodukten.
Aspecten van onderzoek in de diverse deelprogramma's zijn bij Voedselgewassen:
- Fysiologisch/biofysisch/biochemisch/moleculair onderzoek gericht op: a) processen die
leiden tot het optreden van fysiologische afwijkingen bij uien inclusief de remming van
het uitlopen middels vluchtige oliën, b) lage temperatuur bederf (LTB) bij komkommers
waaruit reeds een mogelijkheid tot snelle toetsing van nog niet zichtbare LTBschade bij
chlorofyl houdende gewassen isvoortgekomen, c) verlies van stevigheid en optreden van
meligheid bij appelen en tomaten met een houdbaarheidstoets voor tomaat in een
vergevorderd stadium en een meligheidstoets voor tomaat op basisvan fluorescentie en
een stevigheidstoets voor appel op basis van kernspin-resonantie in ontwikkeling. Bij
tomaat isvoor het eerst het CV-PG2 actieve pectine afbrekende complex geïsoleerd.
- Biochemisch/biofysisch/histologisch onderzoek naar vitaliteitsverlies bij champignons,
waarbij het onderzoek zich voornamelijk richt op veranderingen in membraansamenstelling
en op vorm- en structuur veranderingen. Middels computer beeldanalyse technieken is een
kwantitatieve vaststelling van deze veranderingen mogelijk geworden.
- Het ontstaan van een climacterium in fruit en vruchtgroenten wordt met biochemische/
biofysische methoden bestudeerd onder anderen in relatie tot het oogsttijdstip.
- Ontwikkelen van toetsmethoden om kwaliteit en houdbaarheid van diverse gewassen
objectief vast te stellen in lijn met het ontwikkelen en optimaliseren van Controlled
Atmosphere (CA-) bewaarmethoden en koelsystemen voor een reeks van economisch
belangrijke land- en tuinbouwgewassen, zoals chlorofylfluorescentie voor komkommers en
groene paprika's en alcohol detectie voor Ultra Low Oxygen (ULO-) bewaring.
- Voedselveiligheidsonderzoek naar de aanwezigheid van ongewenste secundaire plantmetabolieten in relatie tot oogsttijdstip, bewaring en verwerking in o.a. aardappelen,
tomaten, aubergines, paprika's en taugé en de ontwikkeling van milieuvriendelijke
bewaarmethoden voor verse en versverwerkte produkten in relatie tot microbiëel bederf
voor o.a. aardappelen en groenten. Hierbij heeft onderzoek naar hypobarische bewaring
en bewaring met vluchtige oliën reeds tot goede resultaten geleid. Tevens wordt patent
aangevraagd voor een methode om de nitraatgehalten in sla met 20 tot 40%te laten
afnemen binnen enkele uren na de oogst met behoud van kwaliteit.
Het voedselveiligheidsonderzoek op ATO-DLO richt zich op aspecten van secundaire plantestoffen in relatietot bewaring enverwerking. Hettoxicologisch onderzoek op het RIKILT-DLO
richtzich meerop effecten van milieucontaminanten zoalsresiduenvan diergeneesmiddelen.
* Modelmatig (fysiologisch, thermodynamisch en biofysisch) onderzoek naar de produktomgevingsinteractie opdat vastgesteld kan worden aan welke eisen milieuvriendelijke
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verpakkingen moeten voldoen om gekoppeld aan de produkteisen tijdens bewaring of
transport de omgeving te creëren waarin optimale kwaliteit gewaarborgd kan worden.
Hiertoe wordt gewerkt aan de ontwikkeling van produktgroep specifieke kwaliteitsverloopmodellen (bv knolgewassen, paddestoelen, vruchten van tropische of van gematigde
oorsprong welke weer onderverdeeld worden in hard- en zacht fruit, etc).
- Ontwikkeling van alternatieve methoden voor kiemrustregulering door gebruik van
vluchtige oliën of Controlled Atmosphere bewaring. Tevens is een fundamenteel electrofysiologisch/moleculair biologisch onderzoek gestart naar de initiatie van de differentiatie
in de top van een aardappeloog, waarbij de vorming van de eerste bladprimordia via
symplastdomeinen in de top iszichtbaar gemaakt.
Bij sierteeltprodukten staat centraal:
- Fysiologisch/biochemisch/biofysisch en moleculair biologisch onderzoek naar (1) de invloed
van temperatuur op de ontwikkeling van bolgewassen, ook hier is de eerste stap in de
differentiatie in de scheuttop vastgelegd via het ontstaan van symplastdomeinen, en
(2) naar de veroudering gerelateerde processen zoals hormonale regulatie, membraan transport en -veranderingen, en signaaltransductie. Hierbij is de belangrijkste component
voor overdracht van het ethyleensignaal naar de kern in anjer waarschijnlijk gevonden.
Tevens zijn twee ACC-synthase genen en het Ethelene Forming Enzyme (EFE) gen middels
PCRtechnieken in anjer gevonden en gedoneerd. Hiermee kan de ethyleen geïnduceerde
genexpressie in de verschillende bloemdelen bestudeerd worden. Doelstelling van dit
onderzoek isom via fundamentele kennis van de processen die leiden tot bloemverwelking
te komen tot houdbaarheidsverlengende methoden of systemen.
- Bestrijding van bewaarpathogenen bij bloembollen door toepassing van o.a. vluchtige
oliën, plantaardige metabolieten en antagonistische micro-organismen. Hierbij zijn zeer
overtuigende resultaten geboekt die zeker zullen bijdragen tot een oplossing van de
problematiek van het bestrijdingsmiddelengebruik in de bloembollensector.
- De invloed van stress (droogte, licht, temperatuur en beweging) op de kwaliteit en vitaliteit
van sierteeltprodukten, waaronder boomkwekerijprodukten en de ontwikkeling van
objectieve toetsmethoden om stress te meten, dit mede gericht op de ontwikkeling van
milieuvriendelijke verpakkingen en op het meetbaar maken van het kwaliteitsverloop in
de verschillende schakels van de keten. Een uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling
van een voorspellende vitaliteitstoets op basis van chlorofylfluorescentie voor de 20
economisch belangrijkste potplanten is medio '92 van start gegaan.
- Ontwikkeling van kwaliteitsverloopmodellen voor o.a.potplanten,snijbloemen enbloembollen.
Planning

- experimenteel en modelmatig onderzoek van controlled atmosphere effecten op produktgroepen, waarbij vooral gezocht wordt naar factoren die de CA- werking verklaren in
meerdere produkten binnen eengroep. Hierbijgaat deaandacht primair uit naar ademhaling
en respiratie coëfficiënt, pH veranderingen in het weefsel en de invloed daarvan op
metabole en catabole processen en de diffusie eigenschappen van verschillende weefsel
voor gassen en waterdamp.
- fundamentele entoegepaste aspecten vanchlorofylfluorescentie,fotosynthese en membraaneigenschappen in relatie tot stress bij komkommers, paprika's, potplanten, snijbloemen en
weefselkweekplanten.
- experimenteel en modelmatig verpakkingsonderzoek aan champignons, broccoli en
bloembollen in relatie tot een optimale houdbaarheid over de verschillende schakels van
de keten heen.
- werkingsmechanisme en toepassing van alternatieve kiemremmers bij aardappelen en
uien. Inclusief vroege kieminduktie bij pootaardappelen bedoeld voor export.
- energie besparing door het ontwikkelen van intelligente bewaarregiems bijzowel consumptie
als pootgoedaardappelen, waarbij een verhoogde kwaliteit de daadwerkelijke praktische
toepassing moet garanderen.
- bestudering van de ouderdomsverzoeting in de aardappel in relatie tot de apicale
dominantie, het transport binnen de knol en de ademhaling van de verschillende weefsels.
- fysische, anatomische en microbiologische achtergronden van waterhuishouding bij
sierteeltprodukten.
- intercellulaire en intracellulaire factoren in relatie tot stevigheid, veroudering en meligheid
inclusief de rol van celwanden, membranen en membraantransport van CA2i en Hi, en
diverse enzymen bij appel en tomaat. De regulering via de actieve complexvorming van CV
en PG2 zal bij tomaat bestudeerd worden.
- electrofysiologie, signaaloverdracht via plasmodesmata en differentiatie van weefsels tijdens
bewaring bij de aardappel.
- histologisch en moleculair biologisch onderzoek naar differentiatie en ontwikkeling van
bloembollen, met name de iris.
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effecten vanbewaring enverwerking op desyntheseenafbraakvandetoxische componenten
zoals agaritine in champignons en alkaloidglycosiden in diverse nachtschaden.
het effect van oogsttijdstip bewaring en transport op nitraatgehalte in sla en de praktische
toepassing van een geforceerde reductie van dit gehalte na de oogst.
ontwikkeling van snelle immunochemische testmethoden voor smaak van groenten, o.a.
radijs en witlof.
Andere relevante
programma's

32, 60, AT-1.

Indicatie omvang

45 mensjaar

Projecten

1.01.11
1.01.12
1.01.13
1.01.14
1.01.15
1.01.16
1.02.11
1.02.12
1.03.11
1.03.12
1.03.13
1.04.11
1.04.12

1.06.06
1.06.11
1.06.12
1.06.13
1.06.13a
1.06.14
1.06.15
1.06.16
1.07.11
1.07.12
2.01.10
2.01.11
2.02.10
2.02.11
2.03.10
2.03.11
2.03.12

Veroudering, gasmilieu en cel-cel communicatie bij de bewaring van aardappelen
(*, ATO,C. van der Schoot)
Veroudering, gasmilieu en cel-cel communicatie bij de bewaring van voedingstuinbouwprodukten (*, ATO,C. van der Schoot)
Veroudering, gasmilieu en cel-cel communicatie bij de bewaring van bloembollen
(*, ATO,A.C.J. Bergmans)
Effecten van gasmilieus bij de bewaring van consumptie-aardappelen (ATO,
S.P. Schouten)
Effecten van gasmilieus bij de bewaring van groenten en fruit (ATO,S.P.Schouten)
Fysiologie van het kwaliteitsverloop van bewaarde appelen en de ontwikkeling
van meetmethoden (*, ATO, F. Koppenaal)
Effecten van licht tijdens bewaring, inclusief chlorophyl-fluorescentie, van
sierteeltprodukten (ATO, O. van Kooten)
Effecten van licht tijdens bewaring, inclusief chlorophyl-fluorescentie, van
voedingstuinbouwprodukten (*, ATO, O. van Kooten)
Waterhuishouding tijdens bewaring en transport van sierteeltprodukten
(*, ATO,W.G. van Doorn)
Uitvloeiers en anti-ethyleenmiddelen voor snijbloemen (ATO,W.G. van Doorn/
P.J.M. Belde)
Waterhuishouding tijdens bewaring entransport van voedingstuinbouwprodukten
(ATO,W.G. van Doorn)
Effecten van lagetemperaturen, stressen biochemische, biofysische en moleculaire
aspecten bij transport en bewaring van potplanten (*, ATO,J. Harbinson)
Effecten van lage temperaturen, stress en biochemische, biofysische en
moleculaire aspecten bij transport en bewaring van voedingstuinbouwprodukten
(*, ATO,J. Harbinson)
Geschiktheid van aardappelrassen voor verwerking (ATO, P.S. Hak)
Effecten van waterpotentiaal, gassamenstelling en temperatuur op bewaring van
ui (ATO, P.S. Hak)
Histologische en fysiologische parameters van de kwaliteit van bewaarde uien
(*, ATO,C. Pak)
Effecten van temperatuurtrajecten op de kwaliteit van bewaarde consumptieaardappelen (ATO, P.S. Hak)
Fysiologischeveranderingen indeaardappeltijdens het bewaarproces en intrinsieke
parameters ten behoeve van kwaliteitsbewaking (*, ATO, M.L.A.T.M. Hertog)
Bestrijding van bewaarziekten bij aardappelen (ATO, P.S. Hak)
Uitbetaling naar kwaliteit van aardappelen (ATO, P.S. Hak/N. Buitelaar)
Structuur en stevigheid van consumptie-aardappelen vóór en na verwerking
(*, ATO,J.T.van Marie)
Effect van gasmilieus op spruitgroei van pootaardappelen (ATO, K.J. Hartmans)
Toepassing van carvon als kiemremmer (ATO, K.J. Hartmans)
Veroudering en vitaliteitsverlies in champignons; de rol van membranen (ATO,
A. Braaksma)
Calcium metingen in intacte cellen van champignons (*, ATO,A. Braaksma)
Hormonale regulatie tijdens de ontwikkeling van bloembollen (*, ATO,
A.D. de Boer/P.A. Balk)
Alpha-amylase en de forceerbaarheid van bloembollen (ATO,A.D. de Boer)
Ethyleen-biosynthese, -gevoeligheid en houdbaarheid van siergewassen (*, ATO,
E.J. Woltering)
Moleculaire aspecten van ethyleen-gevoeligheid bij siergewassen (*, ATO,
E.J. Woltering/J.A.M. Henskens)
Effecten van gassamenstelling op plantkwaliteit bij in vitro vermeerdering en
bewaring vansierteeltgewassen (*, ATO,E.J.Woltering/J.M.C. Buddendorf-Joosten)
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2.04.10
2.05.10
2.05.11
2.05.12
2.05.13

2.05.15
2.06.04
2.06.10
2.06.11
2.06.12

2.06.13
2.06.14
2.07.10
2.07.11
2.07.12
2.07.13

Membranen,signaaltransductieenveroudering insiergewassen (*, ATO,G.J.deVrije/
T. Munnik)
Glycoalkaloiden in nachtschaden: biosynthese en -regulatie tijdens bewaring en
verwerking (*, ATO,W.M.F. Jongen/E.A.J. Keukens)
Glycoalkaloiden in nachtschaden: toxische werking van verbindingen gevormd
tijdens bewaring en verwerking (*, ATO,W.M.F. Jongen/E.A.J. Keukens)
Toxicologische aspecten van glucosinolaten en hun afbraakproduk ten van
groenten tijdens bewaring en verwerking (*, ATO,W.M.F. Jongen)
Intercellulaire communicatie alstoxiciteitsparameter en de rol van natuurlijke
toxinen in bewaarde en verwerkte groenten (*, ATO,W.M.F. Jongen/L.A.M.
Jansen)
Integraal ketenonderzoek gericht op vermindering van nitraat-accumulatie in
kropsla (ATO,W.M.F. Jongen)
Microbiologie van snijbloemen biociden (*, ATO, L.G.M. Gorris)
Bestrijding van bewaarpathogenen in verse en vers-verwerkte groenten via
natuurlijke biociden en antagonisten (ATO,L.G.M. Gorris)
Toepassing van anti-microbiële, plant-eigen metabolieten bij de bewaring van
groente en fruit (ATO, L.G.M. Gorris)
Bestrijding van bewaarpathogenen bij bollen door onderzoek van infectie,
detectie en toepassing van secundaire plantestoffen, natuurlijke peptiden en
antagonisten (*, ATO, E.J. Smid/C.J. Tuyn)
Veilige bewaring van groenten en fruit onder matig vacuum (ATO, L.G.M. Gorris)
Botrytis in siergewassen tijdens bewaring en transport en de effecten van
transportmilieu en natuurlijke biociden (ATO, L.G.M. Gorris)
Stevigheid van tomaten in de na-oogst: biochemische en fysische factoren en de
ontwikkeling van snelle meetmethoden (*, ATO, H.C.M.P. van der Valk)
Meligheid van tomaten: fysische, biochemische en moleculaire aspecten en de
ontwikkeling van snelle meetmethoden (*, ATO, H.C.M.P. van der Valk)
Bitterheid in witlof: een chemische en sensorische analyse (ATO,
H.C.M.P. van der Valk)
Houdbaarheidsvoorspellend Model tomaat (ATO, H.C.M.P. van der Valk)
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Programma 60

Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Binnen dit programma worden onderzoekelementen en disciplines tot een meer integrale
aanpak samengepakt. Integraal omdat van grondstof tot eindprodukt wordt gewerkt en
omdat informatietechnologie, proceskunde, produktkunde en modelbouw integraal worden
beschouwd.
Dit betekent dat technologische aspecten als klimaatbeheersing en verpakkingsontwerp in
onderlinge samenhang bezien worden met logistieke en produktieplanning aspecten. Steeds
speelt produktkwaliteit en het verloop daarin een grote rol. Gesteld kan worden dat ontwerp
en besturing van produktie-en distributiesystemen inonderlinge samenhang worden onderzocht.

Aanleiding

Het systeemkundig onderzoek richt zich op besturingsvraagstukken van organisaties. De
vraag naar dit type onderzoek komt voort uit de logistieke en technische bedrijfspraktijk.
Daar ontstond, na een reeks van jaren waarin de onderzoeksvraag gericht was op produkttechnologisch onderzoek, ook de vraag naar een goede en efficiënte benutting van de
ontwikkelde produkttechnologie. Dit betekent, dat het systeemkundig onderzoek gericht is
op a) het geschikt maken van elders in de instituten ontwikkelde kennis voor gebruik bij de
besturing van (delen dan wel groepen van) organisaties in de agribusiness en b) het genereren
van nieuwe kennis in de vorm van algoritmes, technieken en technologieën, die via 'a' naar
de praktijk worden gebracht.

Doel

Het programma kent twee belangrijke invalshoeken: de bestuurlijke systeemkunde en de
fysischesysteemkunde. Debestuurskundige systeemkunde houdt zichbezig met het ontwikkelen
van modellen en systemen die de bestuurlijke besluitvorming in (groepen dan wel delen van)
organisaties kunnen ondersteunen enverbeteren. Defysischesysteemkunde beoogt, geredeneerd
vanuit het agrarische produkt, technische systemen (koelen, transport, ...) en biofysische
systemen (verpakken, kwaliteitsverloop) te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een
verbeterd functioneren van de agrarische bedrijfspraktijk.
Het programma dient in een periode van vier jaar een aantal konkrete onderzoeksprodukten
te leveren, namelijk
- een aantal prototypes van beslissingsondersteunende Decision Support Systems (DSS)
systemen voor (1) de inrichting en besturing van agribusinesscomplexen; (2) de bewaarplanning van hardfruit; (3) de tactische planning in de groenteverwerkende industrie;
(4) de besturing van mengladingen; (5) de inrichting en besturing van distributiecentrales;
(6) de inrichting van nog niet bestaande ketens voor nieuwe Produkten.
- eenaantal kwaliteitsverloopmodellen,diegebruiktworden ino.a.de beslissingsondersteunende
systemen. Het betreft de produktgroepen groenten en fruit, bloemen, potplanten,
champignons, bloembollen en hennep.
- een nieuwe generatie (adaptieve) besturingssystemen voor gekonditioneerde ruimten.
- alternatieve verpakkingssystemen.
- een nieuwe generatie systemen voor kwaliteitsbeoordeling, gebaseerd op computerbeeldanalyse.

Planning

Ontwikkeling technische systemen, zoals:
- Pilot-versie Fuzzy Controller voor bederfelijke voedingsmiddelen
- Operationele voorkoel test-site voor snel inkoelen van o.a. sierteeltprodukten
- Validatie diffusiemodel voor folie-onderzoek
- (Potplanten) classificatie op basis adaptieve beeldverwerkingstechnieken
- Operationele röntgen computer beeldanalyse voor uitwendige toestandanalyse
- Prototype aardappel bewaringsexpertsysteem in relatie met energiehuishouding
- Mixed loads simulatiesysteem t.b.v. onderzoek onderlinge kwaliteitsbeïnvloeding
- Koel-verpakkingsmodel voor diverse sierteeltprodukten in relatie tot inkoelefficiëntie en
produktkwaliteit
Onderzoek aan bestuurlijke systemen:
- Praktijkkoppeling DSS knelpuntbewaking
- Ketenanalyse sierteelt m.b.v. van beleidsondersteunend systeem
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User interface DSSsierteelt voor interactieve scenario-analyse
Simulatie gereedschapsontwikkeling voor procesindustrie in relatie tot produktkwaliteit
Kwaliteitsverloopmodellen voor potplanten en verse voedingsmiddelen (plantaardig)
Mixed loads vloot-beheersingssysteem, een eerste prototype voor containerbelading
Ketenevaluatie afronding voor de hennepketen
Integrale kwaliteit en logistiek in de diverse DSS-prototypen, combinatie van ontwerp en
besturing
Andere relevante
programma's

50, 55, 58, 61,AT-3.11, AT-4.6,AT-5.5, AT-6.4

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

1.05.11
1.05.12
1.05.13
7.01.30
7.01.31
7.01.32
7.01.40
7.01.41
7.01.50
7.01.51
7.01.60
7.01.70
7.01.71
7.01.80
7.01.81
7.01.90
7.02.30
7.02.31
7.02.32
7.02.40
7.02.41
7.02.42
7.02.50
7.02.51
7.02.52
7.02.60
7.02.61
7.02.62
7.02.70
7.02.71
7.02.72
7.02.80
7.02.90
7.03.00

Verpakkingssystemen en -modellen bij voedingstuinbouwprodukten (*, ATO, H.W.
Peppelenbos)
Verpakkingssystemen en -modellen bij champignons (*, ATO, H.W. Peppelenbos)
Verpakkingssystemen en -modellen bij bloembollen (ATO, H.W. Peppelenbos)
DSSstrategische planning voor de groente- en fruitsector (*, ATO,
R.A.C.M. Broekmeulen/A.Hoogerwerf/M.P. Reinders)
Kwaliteitsverloopmodellen voor groenten en fruit (ATO, L.M.M. Tijskens)
Bewaarsystemen voor hard fruit (ATO,A.P.H. Saedt)
DSSstrategische planning voor siergewassen (*, ATO,A.E. Simons/A. Hoogerwerf/
M.P. Reinders)
Kwaliteitsverloopmodellen voor siergewassen (ATO, M. Sloof)
DSSstrategische planning voor champignons (*, ATO, R.A.C.M. Broekmeulen/
A. Hoogerwerf)
Kwaliteitsverloopmodellen voor champignons (ATO, L.M.M. Tijskens)
DSSstrategische planning voor ui (ATO,A. Hoogerwerf)
DSSstrategische planning voor bloembollen (*, ATO,M.P. Reinders/A. Hoogerwerf/
X.P.M. Urlings)
Kwaliteitsverloopmodellen voor bloembollen (ATO, L.M.M. Tijskens)
DSSstrategische planning voor pulp- en papierproduktie uit hennepvezels
(*, ATO,J.M. van Berlo/M.P. Reinders)
Kwaliteitsverloopmodellen voor hennepvezels (*, ATO,CG. Trienekens)
DSStactische/strategische planning voor de groente- en fruitverwerkende
industrie (*, ATO,W. Kroon/J.M. van Berlo/M.P. Reinders)
DSSmengladingen voor groente- en fruitprodukten (ATO,J.W.P.M.Vogels/
M.F.M. Janssens)
Verpakkingssystemen voor groente en fruit (ATO, R.G. Evelo)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van groente en
fruit (*, ATO,A.A. Hulzebosch)
DSSvoor koelen van siergewassen (ATO, H. Wang/J.W. Rudolphij)
Verpakkingssysteem voor siergewassen (*, ATO, R.G. van de Sman)
Computer-beeldanalyse ende inwendige en uitwendige kwaliteit van siergewassen
(*, ATO,A.J.M. Timmermans)
Bewaarsystemen voor champignons (ATO,J.W. Rudolphij)
Verpakkingssystemen voor champignons (ATO)
Computer-beeldanalyse ende inwendige en uitwendige kwaliteit van champignons
(ATO, B.H. van Zwol)
Verpakkingssystemen voor ui (ATO, R.G. Evelo)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van ui (ATO,
R.M.P.J. Willems)
Kwaliteitsbeheersing; het bepalen van de interne en externe kwaliteit van
agrarische produkten (ATO, G.H. Vriese)
Bewaarsystemen voor bloembollen (*, ATO, M.F.M. Janssens)
Verpakkingssystemen voor bloembollen (ATO, R.G. Evelo)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van bloembollen
(ATO, R.M.P.J. Willems)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van vezels
(*, ATO,A.J.M. Timmermans)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van verwerkte
groenten (*, ATO,A.A. Hulzebosch)
Statistiek (ATO, E.C. Wilkinson)
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Programma 61

Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen
met behulp van biochemische en microbiologische technieken

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Binnen dit programma worden onderzoekselementen, die achtereenvolgens gerelateerd zijn
aan de kwaliteitseigenschappen van het verse produkt, het verwerkingsproces en kwaliteitseigenschappen van het verwerkte produkt geïntegreerd. Samenbundelend, omdat moleculaire
biologie, biochemie, levensmiddelen- en organische chemie, proces- en produktkunde in zijn
geheel worden beschouwd.

Aanleiding

Aanleiding tot het onderzoek is het gegeven, dat de produktiewaarde van de aardappel-,
champignon, groenten-, en fruitverwerking etc. ongeveer hfl 2,5 miljard per jaar bedraagt en
nog verder stijgt. Een belangrijk probleem is echter de garantie van een constante produktkwaliteit op basis van een variabele kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Het onderzoek richt
zichop eenoptimale afstemming van het verwerkingsprocedé in relatietot het uitgangsmateriaal,
waardoor de toegevoegde waarde van de primaire land- en tuinbouwprodukten wordt
verhoogd tot hoogwaardige voedselprodukten.

Doel

Het programma richt zich op het verband tussen de invloed en de afstemming van het
verwerkingsproces op kwaliteitseigenschappen van zowel het verse als het verwerkte produkt.
Voor een effectieve uitvoering wordt het programma onderverdeeld in vier, onderling
gerelateerde thema's, te weten: 1) textuur, kleur en geur, 2) verwerkingstechnologie,
3) sensorisch onderzoek 4) de ontwikkeling van snelle meetsystemen: (bio)sensoren.
Het programma dient in een periode van vier jaar praktisch toepasbaar inzicht te verlenen
in/concrete produkten op te leveren ten aanzien van:
Thema:textuur, kleur en geur
- Karakterisatie van functionele pectinase genen, de expressie van deze genen en het
verband met kwaliteitseigenschappen in relatie tot verwerking;
- Expressie van gekloneerde genen en excretie van genprodukten in geschikte DNA-vectoren
en micro-organismen en hun toepasbaarheid in verwerkingsprocessen;
- Enzymologische aspecten van pectolytische enzymen en hun invloed op veranderde
textuureigenschappen en chemische samenstelling van celwanden in relatie tot toegepaste
verwerkingstechnologieën;
- Zuivering, karakterisering en lokalisatie van polyfenoloxidase (PPO) en van PPO-inhibitoren;
- Effect vandrogen op deverandering indechemische samenstelling van aromacomponenten,
de retentie van aromacomponenten en het rehydratatievermogen van het gedroogde
produkt.
Thema: verwerkingstechnologie
- Optimalisatie van conventionele champignon-, groente- en fruitverwerkingsprocessen;
- Toepassing van vaste stof fermentatie (SSF)en modellering van het proces t.b.v. maceratieonderzoek, sapbereiding, fermentatie van vaste bestanddelen, en verwerking van vaste
afvallen van land- en tuinbouwprodukten.
Thema: sensorisch onderzoek
- Dit onderzoek richt zich i) op de veranderingen in sensorische eigenschappen van een
produkt als gevolg van verwerking of bewaring en ii) op het verband tussen instrumenteel
meetbare parameters en plantprodukteigenschappen.
Thema: (bio)sensoren
- Onderzoek aan en ontwikkeling van biosensoren voor het meten van kwaliteitskenmerken
op basis van i) chemische componenten en ii) fysische kenmerken.

Planning

- Onderzoek naar molekulaire achtergronden van bruinverkleuringsreacties, zuivering van
het enzym tyrosinase, (verantwoordelijk voor de bruinverkleuring) in combinatie met een
enzymologische karakterisering van het enzym;
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De effecten van pectolytische enzymen op de textuur van het weefsel voor, tijdens en na
verwerkingsprocessen;
De effecten van verwerkingsprocessen op de verandering in chemische samenstelling van
het uitgangsmateriaal gerelateerd aan textuurveranderingen;
Moleculair biologisch onderzoek naar textuurbeïnvloedende enzymen, de karakterisering
van de expressie van de genen van deze enzymen voor, tijdens en na verwerkingsprocessen;
Identificatie en kwantificering van geur en smaakcomponenten verantwoordelijk voor
geur- en smaakveranderingen die optreden tijdens het drogen van groenten;
Optimalisatie van de verwerking van groenten en fruit;
Onderzoek naar het gedrag van mediatoren in enzym gekatalyseerde elektron-overdrachtsreacties;
Modelleren van enzym-gekatalyseerde maceratiereacties;
Andere relevante
programma's

55, 57, 62, A

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

3.01.01
3.01.02
3.01.03
3.02.03

3.02.04
3.02.05
3.02.06
3.02.07
3.03.01
3.03.02
3.04.01
3.04.02
3.04.03
3.05.01
3.06.01
3.06.04
3.06.05

3.07.01

3.08.00

De vitamine Cconcentratie in voedselprodukten; een vergelijking van HPLCen
autoanalyzer (ATO, G. Ebbenhorst)
Moleculair-biologische aspecten van pectolytische en cellulytische enzymen in
relatie tot verwerkingseigenschappen (*, ATO, K. Recourt)
Analyses van secundaire metabolieten met behulp van HPLC (ATO, G. Ebbenhorst)
Onderzoek naar het gebruik van (bio-)sensorenten behoevevan kwaliteitsaspecten
van verse (voor en tijdens bewaring) en verwerkte plantaardige grondstoffen
(*, ATO,C. van Dijk)
Karakterisering en oppervlakte-eigenschappen van semi-synthetische redoxenzymen ten behoeve van biosensoren (*, ATO,C.van Dijk)
Nieuwe typen redox-enzymen voor de produktie van chirale synthons (*, ATO,
C. van Dijk)
Ondersteunend sensorisch onderzoek (ATO, R.G. v.d.Vuurst de Vries)
Invloed van voorjaarstoediening van organische mest op de bewaar- en
verwerkingskwaliteit van aardappelen (ATO, C. van Dijk)
Enzymatische maceratie in relatie tot procesoptimalisatie en de ontwikkeling van
Produkten met veranderde functionele eigenschappen (ATO, E.S.A. Biekman)
Het enzymatisch schillen van koolrabi en asperges (ATO, E.S.A. Biekman)
Enzymatische melanogenese van groenten en fruit (*, ATO, H.J. Wichers)
Kwaliteitsverbetering van groenteconserven (*, ATO, H.J. Wichers)
Advisering van het groente- en fruit-verwerkende bedrijfsleven (ATO, HJ. Wichers)
Het aroma van verse en gedroogde groenten (*, ATO,P.A. Luning)
(Bio)chemischeen histologische karakterisering ten behoeve van de optimalisering
van de verwerking van champignons (ATO, E.P.H.M. Schijvens)
Gebruikswaarde-onderzoek van verwerkte groenten (E.P.H.M. Schijvens)
Onderzoek naar verbetering van de helderheid van de opgiet van doperwten
(ATO, E.P.H.M. Schijvens)
Veranderingen in de celwandstructuur en (bio-)chemische eigenschappen van
groenten als gevolg van procesomstandigheden in relatie tot sensorische eigenschappen (*, ATO,A.A.M. Smits)
Advisering bedrijfsleven (ATO,C. van Dijk)
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Programma 62

Verwerking en produktontwikkeling van voedsel en voeder en
niet-voedselgewassen met behulp van fysische technieken

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Dit programma is een onderdeel van het onderzoek dat wordt uitgevoerd ten behoeve van
de sectoren groenten- en fruitverwerkende industrie, alsmede de champignonverwerkers en
de aardappelverwerkende industrie. Het heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe processen,
het modelleren van processen om zodoende de beheersbaarheid te verbeteren en het
optimaliseren van processen wat betreft energie- en waterverbruik.

Aanleiding

Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling
Dit programma is een onderdeel van de instituutsprogramma's voor resp. vooral de groenteen fruitverwerkende industrie, de champignon- en in mindere mate de aardappelverwerkende
industrie.
Voor diverse produkten uit land- en tuinbouw is er een overproduktie, voor andere produkten
dreigt deze. Er isdan ook een grote behoefte aan een vergroting van de toegevoegde waarde
van primaire produkten door verwerking tot hoogwaardige produkten. De produktiewaarde
vande aardappel-,groente-enfruitverwerking etc.bedraagt ca.hfl.3miljard perjaar en groeit.
Er iseen sterk groeiende behoefte aan kennis omtrent de relatie tussen de kwaliteit van verse
en verwerkte produkten en de ontwikkeling van nieuwe verwerkingsmethoden en produkten.
Het onderzoek richt zich daarbij met name op groentegewassen als sperzieboon, kool, ui, op
fruit, champignons en aardappelen. Het beoogt doortoepassing vanfysischever-en bewerkingsmethoden plantaardige produkten beter te conserveren of om te zetten in half- of eindfabrikaten.
Detechnologieën worden ontwikkeld en toegepast met als doel verwerkingsprocessen te
begrijpen, onder andere door fysische modellering en daarmee tot optimalisatie van de
verwerking en een betere beheersbaarheid van de processen te komen. Doel is ook om
processen te ontwikkelen die de realisatie van nieuwe, kwalitatief hoogwaardiger produkten
mogelijk maken.
Optimalisatie van de verwerkingsprocessen wordt mede bepaald door vermindering van het
huidige energie- en waterverbruik en door vermindering van de emissie aan stof en afgassen.
Dit betekent voor extrusie-onderzoek een modelmatige studie van de interactie tussen
verschillende fysische procesparameters en subtraatparameters inclusief druk, temperatuur,
stroomsnelheid, koolhydraat en eiwit- samenstelling en -gehalte enz. De extruder zal hierbij
ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van diverse typen pasta's, als een reactor bij
enzymatische reacties en koolhydraatomzettingen in bio-afbreekbare plastics en voor de
ontsluiting van vezels, zoals uit hennep.
Microgolfverhitting zal worden toegepast voor de ontwikkeling van gedroogde groenten,
hoogwaardige snacks, diverse kant-en-klaar produkten en voor optimalisatie van sterilisatie,
pasteurisatie, blancheer-, verwerkings- en verpakkingssystemen inclusief aseptisch verpakken.
Een deel van dit onderzoek zal via model- en simulatiestudies worden uitgevoerd.
Het frituuronderzoek zal gericht zijn op de studie van de relatie tussen kwaliteitsparameters
van verse en verwerkte produkten, op de ontwikkeling van energiearme produkten en het
gebruik van meervoudig onverzadigde vetzuren en op de ontwikkeling van geheel nieuwe
produkten/snacks ook van groenten en fruit.

Doel

Het programma heeft in principe een looptijd van vier jaren. Aan het einde van deze periode
moet inzicht zijn verkregen in detoepassingsmogelijkheden (via het ontwikkelen van modellen)
en de technische haalbaarheid van een economisch mogelijk aantrekkelijk alternatief voor
sommige op dit moment veel gebruikte verhittingstechnieken. Verder zal de bruikbaarheid
van extrusietechnieken en verhittingstechnieken bij de productie van nieuwe typen snacks en
grondstoffen voor industriële toepassingen kunnen worden ingeschat. Tenslotte zal door een
modelmatige benadering vanverwerkingstechnieken inzicht zijnverkregen inde mogelijkheden
van een efficiënt gebruik van energie en water en een verminderde uitstoot van afgassen.
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Planning

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

Andere relevante
programma's

61, AT-3.11, AT-4.6, AT-6.4

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

4.01.01
4.01.02
4.02.01
4.02.02
4.02.03
4.02.04
4.02.05
4.02.06
4.03.01
4.03.02
4.03.03
4.03.04
4.03.05
4.03.06
4.03.07
4.03.10
4.03.11
4.04.01
4.04.02
4.04.10
4.04.15
4.05.01
4.05.02
4.05.03
4.05.05
4.05.07
4.05.08
4.05.09
4.05.10

Extrusie en modelmatig en experimenteel onderzoek van de relatie tussen grondstof en eindprodukt van land- entuinbouwprodukten (ATO,G.J.M, van Laarhoven)
De relatie tussen extrusiemethoden en celstructuur van het eindprodukt van
plantaardige origine (ATO, G.J.M, van Laarhoven)
Ontwikkeling van nieuwe produkten uit groenten via extrusie (ATO, G.J.M, van
Laarhoven)
Toepassing van de extruder als reactor (*, ATO, P.V. Bartels/G.J. van Roekei)
De extrusie van hennep tot papierpulp (ATO, G.J.van Roekel/P.V. Bartels)
Valorisatie en recycling van afvalstromen in de groente- en aardappelverwerkende
industrie m.b.v. fysische procestechnologieën (ATO, P.V. Bartels)
Ontwikkeling van extrusietechnologie voor een tegendraaiende extruder (ATO,
P.V. Bartels/G.J.M. van Laarhoven)
Ontwikkeling van extrusietechnologie voor een gelijkdraaiende dubbelschroefsextruder (ATO, P.V. Bartels/G.J. van Roekei)
Modellering en simulatie van de toepassing van electromagnetische energie in
verwerkingsapparatuur (ATO, H.H.J. van Remmen)
Ontwikkeling van electromagnetische energie-apparatuur en meetsystemen (ATO,
H.H.J. van Remmen)
De invloed van electromagnetische energie op veranderingen in plantaardige
grondstoffen (*, ATO,CT. Ponne)
Toepassing van electromagnetische energie voor het blancheren van plantaardige
produkten als groenten (ATO,C.T. Ponne)
Toepassing van electromagnetische energie voor het drogen van plantaardige
produkten als groenten (*, ATO, P.V. Bartels/H.M. Torringa)
Toepassing van electromagnetische energie voor de ontwikkeling van snacks en
convenience food (ATO, H.H.J. van Remmen)
Toepassing van electromagnetische energie voor pasteurisatie en sterilisatie van
plantaardige produkten (*, ATO,C.T. Ponne)
Advisering voedingsindustrie voor toepassing van electromagnetische energie
(ATO, P.V. Bartels)
Advisering aardappelverwerkende industrievoortoepassingvan electromagnetische
energie (ATO, H.H.J. van Remmen)
Modellering van de relatie tussen grondstof en eindproduktkwaliteit bij het
frituren van pommes frites (*, ATO, P.C.M, van Eijck)
Ontwikkeling van nieuwe frituurprodukten (ATO, P.C.M,van Eijck)
Verwerkingsonderzoek aan nieuwe aardappelrassen (ATO, P.C.M, van Eijck)
Advisering over de verwerking van aardappelprodukten (ATO, P.C.M, van Eijck)
Modellering en simulatie van stofoverdrachtsprocessen bij de verwerking van
land- en tuinbouwprodukten (*, ATO,P.V. Bartels/H.H. Nijhuis)
Ontwikkeling vandroogapparatuur voor plantaardige produkten (ATO,H.H. Nijhuis)
Deontwikkeling vandroogprocessenvoor plantaardige produkten (ATO,H.H. Nijhuis)
Ontwikkeling van ontbliesmethoden voor zaden (ATO, H.H. Nijhuis/J.J.M. Ogink)
Ontwikkeling van superkritische extractiemethoden voor de winning van plantaardige grondstoffen (ATO, H.H. Nijhuis)
Ontwikkeling vanfysischeen mechanische meetmethoden en scheidingstechnieken
voor plantaardige vezels (ATO, P.V. Bartels)
Ontwikkeling van membraanprocessen voor het scheiden of modificeren van
stoffen van plantaardige origine (*, ATO, H.H. Nijhuis)
Verwijdering van negatief-flavours bij de bereiding van champignoncompost
(ATO, M.E. Veldkamp)

101

Programma 63

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Dit programma betreft één der kerntaken van het CDI en richt zich op de doelgroep rundveehouderij. Doel is een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden
vandeeconomisch meestschadelijke infectieziekten binnen dezesector middels epidemiologisch
onderzoek, verbetering van de diagnostiek en de ontwikkeling van werkzame en veilige
'biotech' vaccins.

Aanleiding

Virale en bacteriële infecties vormen een constante bedreiging voor de gezondheid, welzijn
en rentabiliteit van de veehouderij. Ze veroorzaken sterfte, ziekten van het ademhaling-,
spijsvertering- en zenuwstelsel, vruchtbaarheidsstoornissen en, direct of indirect, daling van
de melk- en vleesproductie. Leptospirose en Mycoplasma infecties zijn wijd verbreid onder
onze veestapel. Door de toenemende handel binnen Europa vormt Brucellose weer een reële
bedreiging voor onze rundveehouderij. Demeeste melk- en vleesveebedrijven zijn geïnfecteerd
met bovine virus diarree virus, bovine herpesvirussen en pinkengriep virus. De beschikbare
vaccins tegen deze virusziekten zijn onvoldoende werkzaam. Erwordt gediscussieerd over het
opzetten van een bestrijdingprogramma voor bovine herpesvirus 1 infecties, mede omdat
EEG-partner Denemarken vrij isvan deze ziekte. Dit programma betreft één der kerntaken
van de CDI-missie en richt zich op de doelgroep rundveehouderij.

Doel

Het algemene doel van dit programma is een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het
voorkomen en bestrijden van de economisch meest schadelijke infectieziekten middels
epidemiologisch onderzoek, verbetering van de diagnostiek en de ontwikkeling van moderne
'biotech' vaccins.
Tijdens de programmaperiode worden de volgende specifieke projecten bewerkt:
Doel van het onderzoek aan bovine herpesvirus infecties is het ontwikkelen van (1) een
deletiemutant voor gebruik als discriminerend vaccin, (2) een methode om onderscheid te
maken tussen gevacineerde en geïnfecteerde runderen, (3) een deletiemutant als vector voor
heterologe antigenen zoals BRSV, BVDV en (4) inzicht te vergroten in het latentie-mechanisme.
Doel van het onderzoek aan bovine virus diarree virus infecties is (1) het testen van bestaande
vaccins op hun vermogen congenitale infecties te voorkomen en (2) het bestuderen van de
Pathogenese van mucosal disease.
Doel van het onderzoek aan respiratoir syncytieel virus (pinkengriep) infecties is (1) het
ontwikkelen vaneenwerkzaam enveilig biotechvaccin,(2)dePathogeneseverderte ontrafelen,
(3) de verspreiding van het virus op een bedrijf te bestuderen en (4) na te gaan of er meerdere
subtypen circuleren.
Biotechnologische methoden worden ingezet bij de ontwikkeling van moderne technieken ter
detectie van zowel micro-organismen als antilichamen ertegen.
Een ELISA zal ontwikkeld worden voor het aantonen van antistoffen tegen Brucella abortus,
respectievelijk mellitensis in rundermelk en bloed alsmede in bloed van kleine herkauwers.
Daarnaast zal een gestandaardiseerd brucelline preparaat ontwikkeld worden t.b.v. een
diagnostische huidtest.
Op het gebied van Leptospirose infecties (melkerskoorts) wordt een serologische confirmatietest voor ELISA uitslagen ontwikkeld t.b.v. een eventueel in te voeren certificeringsprogramma.
M.b.v. een te ontwikkelen PCRvoor de detectie van L. hardjo in urine en weefsel zal de
effectiviteit van antibioticum therapie en vaccinatie geëvalueerd worden ter onderbouwing
van bestrijdingsmethoden. Dewijze van verspreiding van L. hardjo infecties zal bestudeerd
worden.
Daarnaast wordt onderzoek verricht over het meten en manipuleren van hormonen die
betrokken zijn bij de stoornissen in de voortplanting van landbouwhuisdieren.
De negatieve effecten die arthropoden hebben, direct via stress of indirect via overdracht van
ziektekiemen, op welzijn en gezondheid (schade in de USA in 1976: $ 3045 miljoen) zijn ook
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onderwerp van studie binnen dit programma. Na identificatie van lok- en afstoot-stoffen zal
getracht worden bestrijdingsmethoden voor plaagvliegen te verbeteren o f t e ontwikkelen.
Zonder extra financiering zal dit onderdeel t.z.t. beëindigd worden.
Doel van het onderzoek aan bovine spongieuze encefalopathie (BSE) iste voorzien in de
laboratorium diagnostiek op post-mortem materiaal, de evaluatie van de effectiviteit van in
Nederland gebruikte destructieprocessen, inzicht invóórkomen, epidemiologie en gevoeligheid
met betrekking tot scrapie bij schapen en de ontwikkeling van preklinische diagnostiek. Dit
laatste onderdeel is zeer moeilijk en funderend van aard. Tevens voorziet dit project in de
advisering van het ministerie van LNV,WVC, de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren en de
veehouderijsector.
Planning

Het evalueren van veiligheid en werkzaamheid van kandidaat bovine herpesvirus type 1
deletiemutant vaccins, zowel in het laboratorium als in het veld;
Validerenvaneendiagnostische testter onderscheidvan BHV1-geïnfecteerdeen gevaccineerde
runderen;
Construeren van recombinanten van bovine herpesvirus type 1en bovine respiratoir
syncytieel virus en uitvoeren van de eerste veiligheid- en werkzaamheidstesten;
Ontwikkelen van een BVDV-challengemodel en testen van bestaande vaccins;
Opzetten van ELISAsvoor het aantonen van epitoop-specifieke antilichamen tegen BRSV;
Karakteriseren van een nieuwe feromoon component bij huisvliegen;
Verbeteren van de diagnostiek van Brucellose bij herkauwers middels optimalisatie van
ELISAsen huidtesten;
Evalueren van antibiotica en monovalente vaccins tegen Leptospira hardjo;
Ontwikkelen van reagentia t.b.v. een preklinische diagnostische methode voor BSE;
Overleg over integratie van het project reproductiestoornissen in een gezamenlijk IVO/CDI
programma 'Voortplanting en Reproductiestoornissen'

Andere relevante
programma's

64, 65, 66, 6

Indicatie omvang

45 mensjaar

Projecten

10
19A
22
30
31 A-D
70 A-D
72
91
107

Reproductiestoornissen, endocrinologie (*, CDI, R. Oonk)
Mycoplasma-infecties (*, CDI, E.A. ter Laak)
Gedragsfysiologie, oecologie en bestrijding van ziekteverwekkende arthropoden
(*, CDI, G. Thomas)
Brucelllose (CDI, Z. Bercovich)
Leptospirose (*, CDI,A.J.M. Olijhoek)
Bovine virus diarree (CDI,J.Th.van Oirschot)
Pathogenese en immunologie van RS-virusinfecties (*, CDI,J.Th.van Oirschot)
Bovine herpesvirussen (*, CDI,J.Th. van Oirschot)
Bovine Spongieuze Encefalopathie (*, CDI, B.E.C. Schreuder)
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Programma 64

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij

Programmaleider

Gielkens, dr. A.L.J. - CDI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het onderzoekprogramma beoogt bij te dragen aan een verbetering van de gezondheid en
het welzijn van varkens en daarmee aan de kwaliteit van het eindprodukt. Het programmaonderzoek richt zich met name op preventie en bestrijding van (infectie)ziekten van de
luchtwegen, het maagdarmkanaal en het centrale zenuwstelsel van het varken.

Aanleiding

Infectieuze en niet-infectieuze ziekten zijn voortdurend een belangrijk gezondheids- en
economisch risico voor de varkenshouderij. Vooral bestrijding en eradicatie van ziekten die
endemisch zijn en/of een multifactoriële oorzaak kennen, vormen grote knelpunten. De
economische schade van de varkensziekten, welke binnen dit programma worden bestudeerd,
bedraagt minimaal 190 min per jaar:
1. aandoeningen van de luchtwegen t.g.v. infecties met Actinobacillus pleuropneumoniae
(App), Pasteurella multocida (Pm), Mycoplasma's en het virus van de Ziekte van Aujeszky
(ADV) (schade meer dan 80 min per jaar.
2. aandoeningen van het centraal zenuwstelsel t.g.v. infecties met ADV en Streptococcussuis
type 2 (schade meer dan 50 min per jaar).
3. aandoeningen van het darmkanaal t.g.v. speendiarree, enterotoxine producerende E.Coli
(ETEC),transmissible gastroenteritis virus (TGEV) en porcine epidemie diarrhoea virus
(PEDV) (schade meer dan 60 min per jaar).
Respiratoire aandoeningen veroorzaakt door App en Pm worden bestreden met farmaca en
via vaccinatie. Deze maatregelen blijken nog onvoldoende effectief. Daarom wordt bij
atrophische rhinitis tevens gekozen voor een bestrijdingsaanpak, waarbij bedrijven (her)bevolkt
worden vanuit fokbedrijven die vrij zijn van de pathogène Pm bacterie. De bijdrage van
Mycoplasma's aan de respiratoire problematiek is onvoldoende onderzocht -bekend is dat
5-10% van de slachtvarkens longlesies heeft kenmerkend voor enzoötische pneumonie.
De experimentele bestrijdings- en eradicatie-strategie tegen de ziekte van Aujeszky, maakt
gebruik van vaccinatie met een deletiemutant markervaccin. Met dergelijke vaccins is het
mogelijk om geïnfecteerde dieren op te sporen in een gevaccineerde populatie. Belangrijke
knelpunten bij de bestrijding zijn de onvoldoende effectiviteit van beschikbare vaccins, waardoor vooral biggen met maternale antilichamen onvoldoende beschermd kunnen worden
tegen een veldvirusinfectie, en de onvoldoende kennis over de transmissie van het virus.
Een groeiend probleem vormt ook de door S.suisveroorzaakte meningitis en arthritis in
jonge biggen. Deze recent geïntroduceerde ziekte iseen zoönose met een risico voor de
mens. Therapeutische en preventieve maatregelen hebben slechts beperkt effect.
Van de darmaandoeningen isspeendiarree het belangrijkst. Deziekte waarvan de oorzakelijke
factoren slechts deels bekend zijn, veroorzaakt veel schade kort na het spenen van biggen.
Onderzoek heeft nog niet geresulteerd in effectieve preventiemaatregelen. De bij diarree
betrokken agentia ETEC, rotavirus en een aantal coronavirussen (TGEV, PEDV) komen op de
meeste varkensbedrijven voor. Deze agentia vragen een voortdurende aandacht om tijdig in
te kunnen spelen op veranderingen in de veldsituatie.
Samengevat kunnen het ontbreken van kennis t.a.v. de agentia en van mogelijkheden voor
een effectieve bestrijding van de ziekten als belangrijkste problemen gezien worden.

Doel

Het programma heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de preventie en bestrijding van
economisch belangrijke ziekten bij het varken middels:
1. De ontwikkeling van adequate diagnostische methoden.
Diagnostische tests voor het aantonen van het agens met immunologische (o.a.ELISA), en
nucleinezuurdetectiemethoden (probes PCR), en het aantonen van antilichamen (o.a. ELISA)
(projecten Mycoplasma's, App, Pm, S.suis type 2, ADV, TGEV/PEDV).
2. Opheldering van etiologie en Pathogenese.
Onderzoek naar de agens en gastheerfactoren welke een rol spelen in de verschillende stadia
van een ziekteproces, en de sequentiële veranderingen die daarbij optreden (speendiarree,
App, E. Coli, S.suistype 2, ADV). Identificatie en moleculaire analyse van virale en bacteriële
virulentiedeterminanten (App, S.suis type 2, ADV). Dit onderzoek levert kennis en tools voor
diagnostiek, epidemiologie, bestrijding en vaccinontwikkeling.
3. Epidemiologisch onderzoek, en het ontwikkelen van bestrijdingsstrategiën.
Onderzoek aan de epidemiologie binnen (App, S.suistype 2, ADV) en tussen bedrijven
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(ADV), alsmede onderzoek ter ondersteuning van de bestrijding in de praktijk (ADV).
4.Onderzoek naardeimmunologische mechanismenvanziekteresistentie envaccinontwikkeling.
Opsporen van antigenen welke van belang zijn voor een beschermende immuunrespons (App,
5. suistype 2, ADV). De ontwikkeling van biotechnologische subunit- en levende vaccins (App,
Pm, S.suis type 2, ADV). De ontwikkeling van een drager-virus voor vreemde genen en van
een niet spreidend levend vaccin (ADV).
Planning

Diagnostiek:
Het diagnostisch onderzoek t.b.v. ETECen virale diarree is beperkt tot referentietaken,
monitoring van de praktijksituatie en verhogen van de specificiteit van testen (TGEV). De
ontwikkelde PCR-testen voor pathogène Pm en S.suis kiemen worden gevalideerd voor
praktijktoepassing. Voor de ontwikkeling van agens en antilichaam-detectietesten voor
Mycoplasma's en App wordt gestart met de bereiding van monoclonale antilichamen en/of
sera. De gevoeligheid en specificiteit van de S.suistype 2 ELISA'svoor antigeendetectie en
sérologie zullen worden bepaald.
Etiologie en Pathogenese:
In kader van project maagdarmziekten wordt onderzocht of spenen van biggen invloed heeft
op de produktie van vluchtige vetzuren en de vochtresorptie in de dikke darm. Verder wordt
bepaald welke ETECtoxinen de vochtbalans in de dunne darm verstoren en bijdragen aan het
ontstaan van diarree. De rol van (potentiële) virulentiefactoren van App en S.suis bij de
Pathogenese zal worden onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gezuiverde of via
ree DNA weg geproduceerde virulentiefactoren, dan wel van bacteriën waarvan één of meer
virulentie-genen zijn geïnactiveerd. Het Pathogenese onderzoek ADV richt zich vooral op
neurovirulentiefactoren.
Met het IVVO-DLO vindt overleg plaats over een verdergaande samenwerking op het gebied
van de pathofysiologie van het maagdarmkanaal.
Epidemiologie en bestrijding:
Het veldonderzoek gericht op de verspreiding van App in een endemisch besmette populatie
en de rol van carriers daarbij wordt voortgezet. De experimentele bestrijding van de ziekte
van Aujeszky in de regio Diessen wordt vervolgd. In dit kader vindt onderzoek plaats naar de
relatie tussen immuunstatus en transmissie van het virus (DLO programma 68).
Immunologie en vaccinontwikkeling:
Debijdragevande(virulentie)antigenen vanApp enS. suisaandeinductievaneen beschermende
immuniteit zal worden vastgesteld. De antigenen worden via conventionele en ree DNA weg
geproduceerd.
Veel aandacht zal worden geschonken aan de ontwikkeling van een effectief en niet
spreidend Aujeszky vaccinvirus, tevens bruikbaar als veilig dragervirus voor vreemde genen.

Andere relevante
programma's

66, 68, 74, \

Indicatie omvang

35 mensjaar

Projecten

03
19B
20
21
23
25
54A,B,D,F
55

Maagdarmziekten van het varken (*, CDI, M.J.A. Nabuurs)
Mycoplasma-infecties (CDI, E.A. ter Laak)
Actinobacillus-infecties varken (CDI,J.M. van Leeuwen)
Atrofische rhinitis bij het varken (CDI, E.M. Kamp)
Colibacillosis bij biggen (*, CDI, F.van Zijderveld)
Streptococcus suis type 2 infecties bij varkens (CDI, U. Vecht)
Ziekte van Aujeszky (CDI,Tj. Kimman)
Virale diarree bij varkens (*, CDI,C. Terpstra)
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Programma 65

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij

Programmaleider

Zaane, dr. D. van -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

De duurzaamheid en rentabiliteit van de pluimveehouderij worden continue bedreigd door
infectieziekten. Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan de preventie en bestrijding
van economisch belangrijke infectieziekten bij bedrijfspluimvee. Het accent ligt op de
ontwikkeling en verbetering van diagnostische methoden en bestrijdingsstrategieën.

Aanleiding

De duurzaamheid en rentabiliteit van de pluimveehouderij worden continue bedreigd door
infectieziekten. De bestrijding ervan vereist een blijvende aandacht voor de effectiviteit van
bestaande preventie- en bestrijdingsstrategieën, die bedreigd wordt door zich wijzigende
omstandigheden in het veld (bijv. nieuwe varianten van pluimveepathogenen, andere
houderijsystemen). Daarnaast vraagt het optreden en de bestrijding van nieuwe ziekten om
wetenschappelijke ondersteuning van de doelgroepen. Een belangrijk probleem daarbij is het
zeer intensieve vaccinatieschema dat vooral in de legsector wordt toegepast. Dit schema
vraagt om vereenvoudiging terwijl een aantal vaccins verbetering behoeven.

Doel

Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan de preventie en bestrijding van economisch
belangrijke infectieziekten bij bedrijfspluimvee. Een gedegen kennis van de ziekte van het
dier (agens - gastheer - omgeving) vormt de basis voor de ontwikkeling van preventie- en
bestrijdingsstrategieën. Binnen deze doelstelling worden de volgende projecten uitgevoerd:
90
Bepaling van virulentie van NDV isolaten m.b.v. monoclonale antistoffen (MAbs)
en intracerebrale pathogeniteits test en van influenza isolaten m.b.v.
intraveneuze pathogeniteits test in het kader van de referentie etc. Typering van
IBV isolaten m.b.v. neutraliserende MAbs in een ELISA.
106
Ontwikkeling van een vaccin en ELISA voor detectie van antistoffen t.a.v. CAV.
Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de persistentie, de target cel en de
persisitentie vanCAV.Hetverbandtussen inductievanantistoffen in moederdieren,
de transfer van deze antistoffen naar de nakomelingen en de daaruit voortkomende bescherming tegen kippe-anemie zal worden bepaald.
Reovirus infecties: bepaling van virulentie van reovirus isolaten al dan niet in
combinatie met CAV infectie, serologische karakterisatie van reovirus isolaten.
Reovirus isolaten zijn afkomstig uit de praktijk uit dieren met verschijnselen van
malabsorptie syndroom en tenosynovitis.

Planning

De projecten Aviaire leukose (57) en Ziekte van Marek (58) en infectieuze bronchitis (60) zijn
in 1992 beëindigd. Het onderhouden van de verworven expertise in het kader van de
referentietaken zal in 1993 uitgevoerd worden in het project 'Derdelijns ondersteuning van
de preventie en bestrijding van pluimveeziekten'. Detaak als door de EEGen VD aangewezen
Nationaal Laboratorium voor klassieke en pseudo-vogelpest zal in nauw overleg met deGezondheidsdienst voor Pluimvee uitgewerkt worden. Binnen het kwaliteitsbeheersingssysteem voor
diagnostisch onderzoek zal Sterlab certificeringaangevraagd worden. Het project 'Infectieuze
Anémie' kan met hernieuwde externe mede-financiering voortgezet worden. Devirulentie van
eenaantal inhetafgelopenjaargeïsoleerde reo-enadenovirussenzullenworden getestinééndagskuikensdiealdan nietof tegelijkertijd metCAVworden geïnfecteerd. Erwerden inde afgelopen
jaren ondanks herhaalde pogingen geen nieuwe MAbs tegen CAVverkregen. Vermoedelijke
oorzaak was te weinig antigeen of geen goede Screeningtests. Met het beschikbaar komen
vanm.b.v.recombinant DNAtechnieken geproduceerde antigenen kan hierinverbetering worden
gebracht. Depersistentie vanCAVindieren metverschillende immuunstatusenvan verschillende
leeftijd zal bestudeerd worden,alsmede de leeftijdsresistentie vanthymocyten voorCAVinfectie.
Op basisvan de opgehelderde genoomstructuur en sequentie zullen CAV-eiwitten tot expressie
gebracht worden in het baculovirussysteem en middels een te ontwikkelen MDV vector. De
producten zullen op antigene en immunogene eigenschappen onderzocht worden ter
voorbereiding van de ontwikkeling van een vaccin. Na de overdracht van een nieuwe Elisa
voor de detectie van Salmonella enteritides (programma 168) zal onderzocht worden welke
kennis voor de bestrijding van deze ziekte nog ontbreekt. Het onderzoek ter verbetering van
de bestrijding van de ziekte van Gumboro en enkele andere belangrijke pluimveeziekten zal
ter hand genomen worden nadat aanvullende middelen zijn verkregen. Eendaartoe geschreven
nota is in behandeling. Gestreefd wordt naar een versterking van dit programma.
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Andere relevante

63, 64, 66, 69, 168 (70, 77), VZ-3.3

programma's
Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

90
106
xxx

Advisering enad-hoconderzoekten aanzienvanziekten bij pluimvee (CDI,G.Koch)
Infectieuze anaemie bij de kip (CDI, G. Koch)
Derdelijnsondersteuning van de preventie en bestrijding van pluimveeziekten
(CDI)
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Programma 66

Immunologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij
landbouwhuisdieren

Programmaleider

Bokhout, drs. B.A. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Vergroting van kennis omtrent de mogelijkheden tot een goede stimulatie van het slijmvliesgebonden immuunsysteem iso.a. noodzakelijk voor een betere dierziektepreventie. In dit
programma wordt funderend onderzoek verricht naar het functioneren van humorale en
cellulaire immunologische afweermechanismen aan de mucosae in het algemeen en in het
bijzonder van varkens en kippen.

Aanleiding

Virale,bacteriële enparasitaire infectiesveroorzakensterfte,ziektenvano.a. het spijsverterings-,
ademhalings- en urogenitaalapparaat, en daling van melk- en vleesproduktie van landbouwhuisdieren. Bovendien beïnvloeden genoemde infecties het welzijn van deze dieren negatief.
Naastmaatregelen samenhangend met het management vanhet bedrijf, isde veehouderijsector
voor het voorkomen van bovengenoemde infecties aangewezen op preventieve maatregelen.
Deze stoelen voor een belangrijk deel op vaccinatiesystemen. Deze systemen hebben het
voordeel dat zij gebruik maken van de natuurlijke (!) potentie van de gastheer zich tegen
ziekteverwekkers te beschermen. Daarbij gebruikt men krachtige, veilige, en bij voorkeur
discriminerende vaccins.
Tot nu toe isslechts een beperkt aantal vaccins beschikbaar dat aan alle criteria voldoet,
omdat de kennis ontbreekt die nodig isvoor hun ontwikkeling. Het betreft hier enerzijds
kennis van de betreffende ziekteverwekkers (epidemiologie, moleculair biologische
gegevens, pathobiologie enz.), anderzijds kennis van het immunologisch potentieel van de
landbouwhuisdieren en de wijze waarop dit potentieel optimaal kan worden benut.
Uitbreiding van kennis van immunologische processen zoals deze zich m.n. aan de
slijmvliezen (mucosale immuniteit) afspelen, is essentieel voor de ontwikkeling van
genoemde vaccinatiesystemen, omdat vrijwel alle pathogène (micro)organismen en
allergenen het dier via de slijmvliezen bereiken.

Doel

Dit programma heeft tot doel de basale kennis te genereren die nodig isvoor de ontwikkeling
van betere systemen voor dierziektepreventie op basis van vaccinatiesystemen. Deze kennis
kan tevens bijdragen aan een betere beheersing van schadelijke immunologische processen
aan de mucosae, zoals overgevoeligheidsreacties. Daarnaast dragen de uitkomsten van dit
onderzoek o.a. bij aaneen lagerantibioticumgebruikenaanhetwelzijn van landbouwhuisdieren.
Op basis van funderend onderzoek, verricht naar het functioneren van immunologische
afweermechanismen van varkens en kippen, heeft de uitvoering van dit programma tot
resultaat devergroting van kennis over het mucosale immuunsysteem in het algemeen en m.n.
van varkens en kippen. Daarbij staat centraal de presentatie van antigenen via de mucosale
route.
Het funderend onderzoek in de planperiode is gericht op een onderbouwde keus van de
optimale methode van antigeenpresentatie. Daartoe wordt een aantal methoden vergeleken,
zoals methoden waarin gebruik wordt gemaakt van specifieke dragers die het antigeen in
contact brengen met het weefsel waar het antigeen moet worden opgenomen, methoden
waarin het antigeen tot een particulair deeltje wordt verpakt en methoden die gebruik maken
van een bacteriële vector. Deze methoden worden op basisvan hun immuunrespons vergeleken
met klassieke adjuvantia en met virale vectoren. De kennis verkregen uit het funderende
onderzoek wordt direct getoetst en gebruikt in meer toegepast onderzoek naar de interactie
van het immuunsysteem met specifieke pathogène agentia in varkens (colibacillose, ziekte
van Aujezky) en kippen (o.a. coccidiose en infectieuze bronchitis). De kennis voortkomend uit
dit onderzoek wordt waar mogelijk ook toegepast in onderzoek bij runderen (leverbot, virale
ademhalingsziekten). Erwordt onderzoek gedaan aan zowel de slijmvliesgebonden als de
systemische immuunreacties, alsmede aan de humorale en de cellulaire immuunrespons.
Om de uitkomsten van bovengenoemde vergelijking verantwoord te kunnen evalueren en op
termijn te incorporeren in vaccinatiesystemen, zijn methoden noodzakelijk voor het meten
van immuunresponsen o.a. aan de mucosae en is kennis vereist over de bouw en het functioneren van het immuunsyteem van varken en kip.
Voor het varken worden daartoe methodieken ontwikkeld voor de kwantificering van Igisotypen en voor de detektie van cytokineresponsen. Met deze tools kan de kennis worden
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vergroot over de manier waarop antigeenpresentatie op celniveau tot stand komt en waarbij
uiteindelijk T-cel activatie en cytokineresponsen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
de immuunrespons.
Parallel hieraan en in verband hiermee wordt kennis verzameld over de ontwikkeling van het
immuunsysteem langs de dunne en dikke darm van het varken in relatie tot huisvesting (GF,
SPFen Conventioneel) en bedrijfsvoering (speenmoment). Meer toepassingsgericht
onderzoek
richt zichop alternatieve vaccinatie routesvoor speendiarree waarvoor eerst een proefdiermodel
wordt ontwikkeld.
Voor de kip richt demethodiekontwikkeling zichop ELISA'so.m.voor kwantificering van diverse
cytokines (IL2 en gamma-IFN) op basis van monoclonalen die daartegen worden bereid. In de
planperiode zal tevens de meting van antigeenspecifieke cellulaire responsen worden
bewerkt. De antigeenpresentatie en -verwerking in de kip richt zich op de rol van populaties
niet-lymfode cellen bij de induktie van humorale immuunresponsen. In het kader van meer
toepassingsgericht onderzoek wordt de rol bestudeerd van intra-epitheliale en lamina
propria lymfocyten bij het begin en de beëindiging van coccidiose infecties.
Binnendit programma wordt tevensaandacht besteedaandepresentatievanparasitair antigeen
(F.hepatica = leverbot) aan de mucosae. Uiteindelijk richt dit onderdeel van Programma 66
zichopeenbeter inzicht inde mogelijkheden tot preventievan leverbotinfecties bij herkauwers.
Planning

Inverband met devergelijkende studievan methodenvoor antigeenpresentatie in het algemeen
krijgt in 1993 het DNA-recombinant werk een vervolg door het tot expressie brengen van DNT
van P.multocida (toxinen en toxoid) in een Salmonella plasmide en immunisatie
experimenten in een muismodel. Daarnaast wordt met een aantal adhesines (CTB en F41) en
particulaat antigeen in het varken vergelijkend onderzoek gedaan naar hun vermogen tot
inductie van een goede mucosale en systemische immuunrespons. In het muismodel wordt
studie verricht naar de relatie tussen de beïnvloeding van de T-cel respons bij verschillende
immunisatieprotocollen.
In het varken zal het onderzoek in 1993 zich hoofdzakelijk richten op de effecten van huisvesting en studie van de cytokineresponsen, waarbij de uitvoering van het laatste onderdeel
overigens nauw samenhangt met het verkrijgen van externe financiering.
In de kip worden o.a. studies verricht aan antigeen-specifieke cellulaire responsen tegen b.v.
viraal-genfecteerde cellen. Ook Tcel onafhankelijke type 1en 2, en particulate antigenen
worden bestudeerd.
Presentatie van parasitair antigeen aan de mucosae. In verband met het onderzoek aan
leverbotinfecties van herkauwers wordt in 1993 de evaluatie van een proefdiermodel
afgerond. Dit model moet in staat zijn een beeld te vormen van (immunologische)
mechanismen op darmniveau die een rol spelen bij de afweer van Fasciolahepatica (=
leverbot).

Andere relevante
programma 's

63, 64, 65, 69

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

29
34
54C
61
78

Mucosaal immuunsysteem van het varken (*, CDI, A.T.J. Bianchi)
Ontwikkeling van methodenvoor antigeenaanbieding (*, CDI,Ph.J.vander Heijden)
Ziekte van Aujeszky (*, CDI,Tj. Kimman)
Mucosaal immuumsysteem van de kip (*, CDI,S.Jeurissen)
Immunopathologie en immunodiagnostiek van Fasciola hepatica infecties (*, CDI,
vacature)
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Programma 68

Kwantitatieve modellering van de verspreiding van ziektekiemen;
het virus van de ziekte van Aujeszky in varkenspopulaties en de
invloed van vaccinatie daarop

Programmaleider

Jong, dr. ir. M.C.M, de -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Welke factoren hebben een kwantitatief belangrijke invloed op de verspreiding van het virus
van de ziekte van Aujeszky in varkenspopulaties? Met wiskundige modellen, experimenten,
en observaties worden de invloed van factoren als vac!1cinatie(s), maternale immuniteit, en
dierverplaatsingen gekwantificeerd. Daarbij wordt gezocht naar factoren die mogelijk de
eradicatie van het virus in de weg staan, (deel van DWT programma epidemiologie)

Aanleiding

Aanleiding: DeZiekte vanAujeszky iseconomisch en handelspolitiek bezien van grote betekenis
voor de varkenshouderij, zij komt endemisch voor in Nederland en beoogd wordt tot eradicatie van het virus te komen met behulp van discriminatievaccins en gerichte diagnostiek.
Probleemstelling: Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en (ondanks vaccinatie)
voortbestaan van de verspreiding van het virus van de Ziekte van Aujeszky, hoe groot is de
invloed van de verschillende factoren en hoe kan de verspreiding van het virus worden
stopgezet?

Doel

Kwantificeren van de transmissie van het virus van de Ziekte van Aujeszky onder varkensin en
de invloed daarop van interventies zoals vaccinatie volgens diverse strategieën en eventueel
verwijderen van besmette dieren.

Planning

T.a.v. het CDI-DLO gedeelte van het DWT programma isgepland:
1. wiskundige modellering
- In samenwerking met het Centrum voor Wiskunde en Informatica (NWO) wordt de
verspreiding van ziektekiemen gemodelleerd. Probleemstelling daarbij is hoe de samenstelling van de dierpopulatie (bv ten aanzien van dieren met verschillende immuunstatus)
en de ruimtelijke structuur van dierpopulatie (bv aangebonden zeugen versus groepshuisvesting) de verspreiding van ziektekiemen beïnvloedt.
- Direct gekoppeld daaraan worden statistische methoden ontwikkeld om parameters van
modellen te schatten en hypothesen ten aanzienvan het ontstaan van verspreidingspatronen
te toetsen. Deze methoden worden vervolgens toegepast op de data uit het experimenteel
en observationele werk.
2. experimenten
Deverspreiding van het virus van de Ziekte van Aujeszky wordt in kleine experimentele
populaties onderzocht. Deinvloedvan:vaccinatie, maternale immuniteit, populatie-omvang,
en virulentie van het virus op de verspreiding van het virus zullen worden gekwantificeerd.
3. observaties
De verspreiding van het virus onder de gevaccineerde zeugen van grote fokbedrijven
wordt geobserveerd; hypotheses over de mogelijk oorzaak van deze circulatie van virus
zullen worden getoetst.

Andere relevante
programma's

64, VZ-2.4

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

28
54 E

Overleving pathogenen in drijfmest (*, CDI, J.M. van Leeuwen)
Ziekte van Aujeszky (*, CDI,Tj. Kimman)
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Programma 69

Synthetische vaccins, diagnostica, en hormoonanaloga

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Definiëren en reconstrueren van de bouwstenen betrokken bij eiwit-eiwit interacties. Deze
bouwstenen vormen debasisvoor nieuwe synthetische vaccins,diagnostica en hormoonanaloga.

Aanleiding

Het beïnvloeden van biologische processen is één van de belangrijkste doelen van biotechnologische innovaties. De grondslag van vrijwel alle biologische processen wordt gevormd door
de eiwit-eiwit interactie die op haar beurt berust op de interactie van kleine stukken van de
eiwitten: peptiden. Peptiden vormen daarom essentiële bouwstenen voor nieuwe synthetische
vaccins, diagnostica, hormoon analoga, enzovoort. Bij het CDIzijn de afgelopen jaren nieuwe,
unieke methoden ontworpen die snel, systematisch en gedetailleerd de identiteit van zulke
sleutelpeptiden kunnen onthullen (PEPSCAN). De PEPSCAN methoden die nog steeds worden
uitgebreid samen met peptide-chemische en moleculair-biologische methoden, blijken
algemeen toepasbaar, zowel op medisch-biologisch gebied als op het gebied van de diergeneeskunde en de veeteelt.

Doel

In de planperiode zal getracht worden de peptide-chemische expertise verder te ontwikkelen
om haar voldoende op het huidige hoge nivo te houden. In zijn algemeenheid zal dit
onderdeel een geheel nieuwe benadering van diagnostisch onderzoek (miniaturisatie d.m.v.
ver gaande automatisering) mogelijk maken.
In het kader van onderzoek aan pathogenen zal getracht worden de regels die ten grondslag
liggen aan de relatie die er bestaat tussen de bouwstenen van pathogenen, verwerkt in een
vaccin, en de effec-tiviteit van zo'n vaccin te doorgronden. Hiertoe zullen neutraliserende
epitopen of sites gedefinieerd worden (ihb. Parvo, HIV); en neutraliserende epitopen worden
in een aantal synthetische vormen (single, multiple, circulair, geconjugeerd) getest op immunogeen vermogen (ihb bij MKZ). Het bestaan en de rol van T-celepitopen zal worden bepaald
(MKZ).ln zijn algemeenheid zal dit onderdeel de aanzet kunnen geven tot een veilige derde
generatie vaccins ter verbetering van de gezondheid van landbouwhuisdieren.
Naast deze vaccin doelstelling bij virale ziekten zal in verband met BSEsystematisch gezocht
worden naar prion domeinen met pathogeen-specifieke structuur.
In het kader van endocrinologisch onderzoek zal het zelfde gedaan worden voor de onderdelen
van biologisch actieve eiwitten, verwerkt in een vaccin, en de effectiviteit van een dergelijk
vaccin. Met name zal gezocht worden naar regels die ten grondslag liggen aan het doorbreken van de eigen - niet eigen discriminatie. Een immuno-castratie vaccin voor varkens zal
hier het tastbare doel zijn. Verder zullen op basis van de structuur - functie relatie van eiwithormonen peptiden worden ontworpen die endocrinologische processen kunnen moduleren.
Met name zal getracht worden agonisten en antagonisten voor de hormonen van de
fertiliteits-as te ontwerpen. In zijn algemeenheid streeft dit onderdeel naar de modulatie van
endocri-nologische processen ter verhoging van het welzijn van landbouwhuisdieren en
modulatie van de vruchtbaarheid van landbouwhuisdieren.

Planning

Binnen het onderdeel peptide-chemische methoden zal getracht worden de miniaturisering
van de PEPSCANverder gestalte te geven en de PEPSCAN-split uit te werken en om te zetten
in een productielijn. Verder zal getracht worden om een moleculair synthetisch vehikel te
ontwerpen dat kan dienen als algemene drager voor biologisch actieve peptiden; i.e. het
basismolecuul voor alle nog te ontwerpen synthetische vaccins.
Binnen het onderdeel pathogenen zal gewerkt worden aan het definiëren en reconstrueren
van epitopen van PARVO-virus, HIV-1, BSEen MKZ. Voor Parvovirus zal getracht worden de
neutraliserende capaciteit vast te leggen van reeds gevonden en nog vast te leggen B-cel
epitopen. Middels bestaande gedetailleerde structuurinformatie zal inzicht in de onderlinge
relatie van deze epitopen op het virusoppervlak verkregen kunnen worden. Verder zullen
pogingen ondernomen worden om op basis hiervan synthetische vaccins te ontwerpen en uit
te testen in vivo. Voor HIV-1 zal getracht worden de belangrijke, tot nu toe ongrijpbare breed
neutralisatie opwekkende epitopen te identificeren en te reconstrueren. Algemeen wordt
aangenomen dat deze epitopen de 'missing link' vormen van een toekomstig effectief vaccin
tegen HIV. Omdat deze epitopen conformationeel en discontinu zijn en er nog geen
methoden bestaan om zete mappen, zullen de PEPSCAN methoden worden uitgebreid met
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random peptide libraries (berustend op het pEX en phaag M13 systeem).
Voor BSEzal getracht worden nieuwe epitopen op te sporen die gebruikt kunnen worden om
diagnostisch belangrijke anti-BSE sera te bereiden; deze sera zijn nu alleen op zeer kleine
schaal voor handen en moeten dan ook nog uit het buitenland betrokken worden.
Voor MKZ wordt tenslotte getracht geschikte T-cel epitopen voor een rundervaccin te
identificeren.
Binnen het onderdeel endocrinologie zal getracht worden een immunocastratievaccin voor
varkens, gericht tegen GnRH,te ontwikkelen. Verder zal getracht worden de peptiden met
FSH-achtige werking te verbeteren en toe te passen in vivo. Tevens zal getracht worden met
behulp van het FSHmodel de aminozuurvolgorde van de belangrijkste epitopen te definiëren.
Andere relevante

63, 64, 65, 166, 186

programma's
Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

110
111
112

Synthetische peptiden en endocrinologie (*, CDI, R. Oonk)
Synthetische peptiden en microbiologische agentia (*, CDI, R.H. Meloen)
Synthetische peptiden-methoden (*, CDI,W. Schaaper)
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Programma 70

Fokkerij

Programmaleider

Oldenbroek, dr.ir. J.K. - IVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het programma is gericht op het aangeven van mogelijkheden en consequenties van de
toepassing van nieuwe technologie in fokkerijprogramma's voor het biologisch en economisch
functioneren van het dier teneinde de efficiëntie en/of de kwaliteit van de dierlijke produktie
te verbeteren. Daartoe wordt binnen het programma fysiologisch, moleculair- en populatiegenetisch, statistisch en modelmatig onderzoek geïntegreerd. Met behulp van het fysiologisch,
moleculair-genetisch en statistisch onderzoek kan de erfelijke aanleg van het dier geschat
worden; met behulp van het modelmatige onderzoek worden de gevolgen van alternatieve
fokprogramma's doorgerekend.
Binnen het programma bestaan vier thema's:
1. Optimalisatie van fokprogramma's en theoretische aspecten van fokmethoden.
2. Fysiologische en moleculair-genetische regulatie van kenmerken.
3. Experimentele beproeving van nieuwe foksystemen en
4. Genetische parameters voor nieuwe kenmerken.

Aanleiding

Selectie indedierlijke produktie isgericht op hetverkrijgenvandierendieopeen maatschappelijk
en economisch verantwoorde wijze aan het produktiedoel (vlees en melk van nauw
omschreven samenstelling en kwaliteit en vruchtbaarheid) kunnen voldoen. Ontwikkelingen
op het gebied van reproduktietechnologie (in vitro winning van oöcyten, IVM, IVF), genemapping en transgene technieken zijn richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van het
genetisch onderzoek. Deze ontwikkelingen in de biotechnologie brengen samen met de
ontwikkelingen inde logistiek (chips) ende informatica groteveranderingen inde perspectieven
en de structuur van de fokkerij teweeg.

Doel

Inzichtverkrijgen indegenetisch-fysiologische reguleringvanproduktie- en produktkenmerken.
Bestuderen en implementeren van fokkerijmaatregelen waarmee gewenste veranderingen in
efficiëntie, gezondheid, vruchtbaarheid en kwaliteit bewerkstelligd kunnen worden.
In 1993 wordt de integratie het fokkerij-onderzoek van DLO en de LUW voorbereid met als
resultaat één onderzoekprogramma. Dit programma omvat dan het fundamenteel-strategische
en toepassingsgerichte fokkerij-onderzoek in Nederland. De onder punt 8 genoemde thema's
1 en 3worden dan opgenomen in het nieuwe thema 'Fokwaardeschatting en fokprogramma's'
en de thema's 2en 4 in het nieuwe thema 'Fysiologische en genetische regulatie'.
Doelstelling wordt het vaststellen van de mogelijkheden voor het verbeteren van de erfelijke
aanleg voor de efficiëntie van de produktie en de kwaliteit van het produkt met bijzondere
aandacht voor de gezondheid en de vruchtbaarheid van de produktiedieren.
Daarnaast te leveren prestaties per subgebied in 1993:
1. Optimalisatie van fokprogramma's en theoretische aspecten van fokmethoden.
Nieuwe voortplantingstechnieken bij runderen zijn infokprogramma's modelmatig en praktisch
uitgetest op mogelijkheden voor verbetering van efficiëntie en kwaliteit. Deze ontwikkelingen
en ontwikkelingen in de informatica en de moleculaire genetica (functionele genen en
merkers) hebben grote gevolgen voor de structuur van fokprogramma's en voor de mogelijkheden van fokwaardeschatting. Nieuwe methoden voor de optimalisatie van fokprogramma's
en voor de fokwaardeschatting voor rundvee, varkens en schapen zijn opgebouwd. Met
behulp van ontwikkelingen in de informatica, de kwantitatieve genetica, de statistiek en de
simulatieleer worden deze programma's verder verbeterd, waarbij met name aandacht besteed
wordt aan risico's en aan fitness-kenmerken (gezondheid, vruchtbaarheid).
2. Fysiologische en moleculair-genetische regulatie van kenmerken.
De mogelijkheden van recombinant DNA technieken voor de veredeling van varkens en
kippen zijn vanuit haalbaarheidsstudies omgewerkt tot vraagstellingen in een aantal gestarte
en gefinancierde projecten.
In het varkensonderzoek is samen met het bedrijfsleven een selectieproef opgezet die gericht
is op genetisch-fysiologische verschillen in vet- en eiwitaanzet. Het fysiologisch onderzoek
wordt in 1993 afgebakend en gestart. Het diermateriaal vormt tevens een goede basis voor
het moleculair-genetisch onderzoek naar vet- en vleesvorming en voor het onderzoek naar
positieve vleeskwaliteit.
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In de planperiode worden de erfelijke variaties van potentiële voorspellers voor melkproduktie
bij het rund gepubliceerd. De relatie tussen potentiële voorspeller en gerealiseerde produktie
wordt in studie genomen.
Bij de schapen worden de bestaande fokkerijprojecten geïntegreerd in één project rond de
relatie (het antagonisme) tussen vruchtbaarheid en vleesproduktie.
Bij slachtkuikens wordt de bijdrage die selectie aan de reductie van N-emissie kan leveren,
gekwantificeerd. De invloed van selectie op voederbenutting, respectievelijk groei op de
weefselstructuur van het maagdarmkanaal en de vertering van nutriënten, wordt onderzocht.
Gegevens verzameld over voederbenutting in relatie tot genotype en omgevingstemperatuur
zullen worden gebruikt om een model voor de energiehuishouding van de selectielijnen op
te stellen. De spermakwaliteit van de selectielijnen wordt onderzocht. Een reeds beschikbare
F2-populatie van de selectielijnen zal benut worden om te trachten DNA-merkers voor groei,
voederconversie en lichaamssamenstelling op te sporen. Bij leghennen wordt onderzoek
verricht naar erfelijke aspecten van de waterhuishouding.
3. Experimentele beproeving van nieuwe foksystemen.
De projecten bij rundvee naar de optimalisatie van de melk- en vleesproduktie worden
afgerond. Het ontwikkelen van een kernfokbedrijf voor vleesproduktie wordt voortgezet en
levert basismateriaal voor onderzoek naar voorspellers van vleesproduktiegeschiktheid. Het
schapenonderzoek onder dit thema wordt ondergebracht in een te formuleren project rond
het antagonisme vruchtbaarheid-vleesproduktie.
4. Genetische variatie voor nieuwe kenmerken.
Het onderzoek naar de genetische variatie in voeropname(patroon) bij varkens is afgerond.
De eerste resultaten van de genetisch-statistische analyse van het interval spenen-bronst bij
varkens wordt gepubliceerd evenals het onderzoek bij schapen naar het voorspellen van het
aantal ovulaties. Bij het rundvee wordt het project over de implementatie van de fokwaardeschatting voor vleesproduktie met behulp van slachtgegevens afgerond.
Planning

In het jaar 1993 vindt de overgang plaats van het DLO-programma 'Fokkerij en Biotechnologie'
naar het geïntegreerde LUW-DLO-programma 1994-1998. Begin 1993 wordt veel tijd gestoken
in de gezamenlijke formulering en (internationale toetsing van dat programma. Globaal
kunnen drie op elkaar aansluitende aandachtsgebieden in de Fokkerij onderscheiden worden
in dat programma, die door drie werkgroepen ook in onderlinge samenhang beschreven
worden: a. moleculair genetische aspecten van melkeiwitexpressie, spiervorming en ziekteresistentie (DNA-niveau); b. fysiologie van groei, onderhoud en lactatie (orgaanniveau);
c. kwantitatief genetische aspecten van fysiologische en moleculair genetische kenmerken en
gebruik daarvan bij de optimalisatie van fokprogramma's (dierniveau).
De projecten R4170, R4250, R4340, R4510, R4600, V4631, V4633, V4650, V4360 en 4380
worden afgesloten in 1993. Haalbaarheidsstudies en nieuwe projecten voor onderzoek naar
erfelijke aspecten van gezondheid en vruchtbaarheid worden opgestart.

Andere relevante
programma's

77, VZ-1.07, VZ-2.3, VZ-3,2, VF-Programma Veefokkerij LUW

Indicatie omvang

40 mensjaar

Projecten

61
64

84
93
94
1007
1020
1021
1037
R4251
R4252

Beheer van specifiek fokmateriaal en aanfok van dieren ten behoeve van diverse
projecten (COVP, R. Pit)
In stand houden en ontwikkelen van de kennis van kunstmatige inseminatie en
spermaconservering bij pluimvee voor toepassing onder experimentele en
praktijkomstandigheden (COVP,A. van Voorst)
Voorstudies in de toepassingsmogelijkheid van Recombinant-DNA-onderzoek bij
de veredeling van kippen (*, COVP, H.J.M. Aarts)
Bestudering van de ontwikkeling van het kippe-embryo (*, COVP,A.R. Gerrits)
Vererving van voederopname, voederconversie en lichaamssamenstelling bij
slachtkuikens (*, COVP, F.R. Leenstra)
Invloed van structuur en watergehalte van kippemest op NH3-emissie en
energieverbruik bij drogen van de mest (*, COVP,F.R. Leenstra)
Opsporen van DNA-merkers voor produktiekenmerken (*, COVP, H.J.M. Aarts)
Fysiologische en endocrinologische regulatie van eiwit- en vetaanzet bij
slachtkuikens (*, COVP, F.R. Leenstra)
Ontsmetten van broedeieren (COVP,A.R. Gerrits)
Heterogeniteit van varianties binnen bedrijven (*, IVO, T.H.E. Meuwissen)
Marker assisted selectie (*, IVO, T.H.E. Meuwissen)
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R4253
R4254
R4255
R4341
R4850
R4851
R4852
54180
54181
S4200
V4634
V4635
V4636
V4651

De grootte van effecten van mitochondrieel DNA, maternale erfelijke factoren
en gametic imprinting op kwantitatieve kenmerken (*, IVO,T.H.E. Meuwissen)
Selectie op produktie- en fitness kenmerken: een evenwichtige selectierespons
(*, IVO, T.H.E. Meuwissen)
Het ontwikkelen van een efficiënte zoekmethode om Quantitative Trait loci op
te sporen (*, IVO, T.H.E. Meuwissen)
Verbetering genetische aanleg vleesproduktie (*, IVO,J.K. Oldenbroek)
Ontwikkeling fysiologische criteria voor melkproduktie (*, IVO,J.K. Oldenbroek)
Kwantitatieve en kwalitatieve voorspellers voor rundvleesproduktie (*, IVO,
J.K. Oldenbroek)
Genetische varianten van hormonen en enzymen in relatie tot produktieeigenschappen (*, IVO,J.K. Oldenbroek)
Ontwikkeling van een synthetische ooienlijn (*, IVO, A.H. Vischer)
Ontwikkeling fokprogramma's voor schapen (*, IVO,A.H. Visscher)
Introgressie van het Booroola-gen in Texelaars (*, IVO,A.H. Visscher)
Snelle en magere varkenslijnen (*, IVO, A.G. de Vries)
Genetische regulatie van spiergroei bij het varken (*, IVO, M.F.W.te Pas)
Polymorfismen op de FABP locus en de invloed daarvan op intra-musculaire
vetdepots bij varkens (*, IVO, M.F.W.te Pas)
Genetische achtergrond van het interval spenen-bronst bij varkens (*, IVO,
A.G. de Vries)
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Programma 73

Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal

Programmaleider

Rypkema, dr. ir. Y.S.- IVVO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het programma is gericht op het vaststellen en schatten van de waarde van voeders voor
landbouwhuisdieren, waarbij niet meer in de eerste plaats energie en eiwit als maatstaven
worden gebruikt maar de aard en de hoeveelheden van de nutriënten, die uit de voeders in
het maagdarmkanaal van de dieren beschikbaar komen.

Aanleiding

Een beter inzicht in het proces van vertering en beschikbaarheid van nutriënten is essentieel
voor een doelmatige dierlijke produktie zonder milieubelasting. Deze kennis kan bestaande
voederwaardesystemen verbeteren of leiden tot vernieuwing.

Doel

Dit onderzoekprogramma heeft als doel het kwantificeren van de uit veevoeders voor het
dier beschikbaar komende nutriëntenstromen. Hierbij ligt de nadruk op het potentieel in de
veevoeders, dat na vertering in het maagdarmkanaal kan worden vrijgemaakt en de factoren,
inclusief de interacties, welke daarop van invloed zijn. Tevens wordt binnen dit programma
aandacht besteed aan de conservering van ruwvoeders door ensileren. Conservering van
ruwvoeders vermindert in het algemeen devoederwaarde invergelijking tot het oorspronkelijke
gewas. Het onderzoek richt zich op het beperken van het verlies aan nutriënten dat plaats
vindt als gevolg van ongewenste aërobe en anaërobe processen bij het inkuilen. Tevens
worden snelle en eenvoudige methoden om de beschikbaarheid van nutriënten te voorspellen
ontwikkeld in dit programma.
Het onderzoek binnen dit programma wordt uitgevoerd volgens een drietal hoofdlijnen:
Dierexperimenteel onderzoek bij herkauwers, varkens en pluimvee:
Om nutriëntenstromen in kaart te brengen is informatie nodig over de plaats van vertering
en over de aard (chemisch, fysisch) van de eindprodukten van die vertering. Dit geldt voor
zowel organische als anorganische nutriënten. Ook de rol van diverse interacties dient te
worden opgehelderd, o.a. de beïnvloeding van nutriënten onderling en de invloed van
leeftijd, voerniveau en diercategorie.
Laboratoriumonderzoek aan nutriënten beschikbaarheid:
Via in-vitro methoden kunnen de afbreekbaarheid, de afbraaksnelheid en de uit de afbraak
gevormde produkten van voeders onderzocht worden, o.a. door incubatie met pens- of
darmsappen of met enzymen van schimmels en bacteriën. In-vitro onderzoek richt zich
enerzijds op de chemische en fysische karakterisering van voerbestanddelen en anderzijds op
een zo goed mogelijke simulatie van verterings- en omzettingsprocessen in het dier.
Mathematische beschrijving van het proces van vertering en fermentatie:
Beoogd wordt de processen van vertering en fermentatie in de verschillende compartimenten
van het verteringskanaal en de onderling samenhang van die processen met behulp van
wiskundige simulatietechnieken te kwantificeren. Voor afleiding envalidatie van de rekenregels
wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van zowel dierexperimenteel als laboratoriumonderzoek. Hierdoor wordt het mogelijk voorspellingen te doen over het effect van verandering
van voerkenmerken op de hoeveelheid en de aard van de in het verteringskanaal beschikbare
nutriënten. Deze informatie zal leiden tot aanpassing van of ontwikkeling van alternatieven
voor de huidige systemen van voederwaardering voor landbouwhuisdieren. Dit zal in intensief
overleg met de relevante proefstations en het bedrijfsleven gebeuren.
Dit programma staat in nauwe relatie tot programma 74, waarin de benutting van de
geabsorbeerde nutriënten vanuit het maagdarmkanaal in de intermediaire stofwisseling van
weefsels en organen van het dier wordt onderzocht.

Planning

In 1993 zal veel aandacht worden geschonken aan in-vitro technieken om de beschikbaarheid
van nutriënten uit koolhydraten en eiwit in het dier te schatten. Modelberekeningen aan de
koolhydraatvertering in rundvee zullen worden voortgezet, evenals het onderzoek naar de
interactie van vet- en koolhydraatverteerbaarheid bij varkens en pluimvee. Voortgezet wordt
ook het onderzoek aan bijprodukten van nieuwe oliezaden in het kader van het Nationaal
Olie Programma.
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In samenwerking met de Vakgroep Microbiologie van de RU-Groningen wordt onderzocht
welke microbiologische veranderingen plaatsvinden in silage ten gevolge van luchttoetreding
en de invloed hiervan op de stabiliteit van de silage. Ook wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om met enzympreparaten de conservering en benutting van silage te verbeteren.
In EEG-verband wordt gestreefd naar ondersteuning van een project dat gericht is op de
bestrijding van Clostridia in silage door o.a. het inoculeren met bepaalde melkzuurbacteriën.
Andere relevante
programma's

74, 200, VZ-

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

98
1016
1017
1032

P106
P221
P222
P224
P240
P317
P318
P319
P320
P358
P363
P417
P418

P437
P439
P447
P448
P892
P..

Ileum-verteerbarheid van eiwit en aminizuren bij slachtkuikens en leghennen
(COVP,C.W. Scheele)
Beschikbaarheid van nutriënten in het maagdarmkanaal van pluimvee (COVP,
C.W. Scheele)
Vermindering van het voorkomen van pijnlijke pootgebreken bij pluimvee (COVP,
J.H. van Middelkoop)
Een aangepaste in vitro-methode om de voederwaarde van grondstoffen te
voorspellen, gebaseerd op grondstof-gebonden fysisch-chemische eigenschappen
(COVP,C.W. Scheele; IVVO, J. Cone; TNO, R. Orsel)
Ontwikkelen, toetsen en op peil houden van chemische bepalingsmethoden,
laboratoriumtechnieken en internationale standaardisering (IWO, L. de Jonge).
Factoren die de afbraak van voer in de pens bepalen (IWO, A. Steg).
Modelberekeningen van koolhydraatvertering in rundvee (*, IVVO, A. Bannink).
Nutriëntenbeschikbaarheid van schroot en schilfers van nieuwe oliezaden (IVVO,
A. Steg).
Gebruikswaarde van aardappelvezels (IVVO, H. de Visser).
Verteerbaarheid(sonderzoek) van (kracht)voeders bij mestvarkens (IVVO, B.Smits).
Ileale aminozuurverteerbaarheid van varkensvoeders (IVVO, N. Lenis).
De rol van de dikke darm in de vertering bij varkens (*, IVVO, G. Bakker).
Vertering van koolhydraten en beschikbaarheid van nutriënten in de
verschillende compartimenten van het maagdarmkanaal (IVVO, G. Bakker).
Gebruiksmogelijkheden van natte bij- en afvalprodukten voor varkens (IVVO,
B. Smits).
De netto energiewaarde van vet in afhankelijkheid van de soort koolhydraten
(IVVO, G. Bakker).
Ontwikkeling van een snelle in-vitro bepalingsmethode van het gehalte aan FOS
in ruwvoeders en krachtvoedergrondstoffen (*, IWO, J.Cone).
Ontwikkeling van methoden om de verdwijning van voedingsstoffen uit
verschillende delen van het maagdarmkanaal bij koeien kwantitatief te meten
(*, IWO, A. van Vuuren).
Veranderingen in de celwand en de celwandvertering ten gevolge van
verschillende manieren van drogen (IVVO, J. Cone).
Verdere ontwikkeling en optimalisering van de TRGT (*, IVVO, J.Cone).
Microbiële ecologie van silage (IVVO, F. Driehuis).
Ontwikkeling van de celwandafbrekend enzympreparaat voor toepassing in
grassilage (IVVO, F. Driehuis).
Activiteiten in CVB-verband (IVVO, A. Steg).
Voorspelling van de schijnbare verteerbaarheid van eiwit en organische stof in
voeders met in-vitro- en modeleringstechnieken (*, IVVO, J.Cone).
Endosporen in silage (*, IVVO, S.Spoelstra).
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Programma 74

Nutriëntenbenutting en -behoeftebepaling

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het onderzoek naar afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoefte bij herkauwers,
varkens en pluimvee. Nadruk wordt gelegd op behoefte en aanbod van aminozuren in de
intermediaire stofwisseling.

Aanleiding en doel

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

Planning

Met multi-gecatheteriseerde melkkoeien zijn voor 1993 proeven gepland om de
nutriëntenflux te bepalen in poortader en leverader. Hiermee kan het aanbod aan nutriënten
die voor melkproduktie beschikbaar zijn, worden gekwantificeerd. Bij dit onderzoek wordt
samengewerkt met USDA - ARS in Beltsville, VS. De gegevens van deze proeven zullen ook
gebruikt worden om bestaande modellen, die de nutriëntenstroom beschrijven, te valideren
en zonodig aan te passen. Met dezelfde proefdieren zijn proeven gepland om na te gaan of
verhoging van het glutamine-aanbod aan het uier kan leiden tot een verhoogde
melkeiwitsynthese en een betere stikstofbenutting bij melkvee.
Bij varkens zal de opname van voedingsstoffen, met name aminozuren, vanuit het maagdarmkanaal kwantitatief worden gemeten. In deze experimenten zal worden nagegaan welke
voedingsfactoren van invloed zijn op de verliezen aan aminozuren tijdens resorptie. Het
onderzoek spitst zich toe op de relaties tussen aminozuren onderling en tussen aminozuren
en koolhydraten.
Met dragende en lacterende ooien zijn voor 1993 proeven gepland om de behoefte en
benutting van aminogene voedingsstoffen te bepalen. Dit betreft een geplande herhaling
van de experimenten van 1992.
Voor pluimvee worden gegevens met betrekking tot de energiewaarde van aminogene,
ketogene en glucogene voedingsstoffen verwerkt tot een netto-energie waarderingssysteem.
Het onderzoek naar de optimale verhouding in eiwit- en vetaanzet wordt voortgezet door
het aanpassenvandeverhoudingen vandegenoemde voedingsstoffen en doorvoederbeperking
op jonge leeftijd.
In 1993 zal een vervolg voor dit programma geschreven worden in nauwe samenhang en
afbakening met ander IWO-onderzoek.
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Andere relevante
programma's

73, 77, 124, 200, VZ-1.05, VZ-1.08, VZ-2.1, VZ-3.4

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

056
057
P107
P110
P263
P264
P360
P471
P480.1
P480.2
P481
P482

Kwaliteitskenmerken van slachtkuikens in relatie tot de voeding (COVP,
J.P. Holsheimer).
Netto energiewaardering van pluimveevoeders (COVP,C.W. Scheele).
Aanpassen en ontwikkelen van chirurgische technieken bij (landbouwhuis-)
dieren ten behoeve van het veevoedingsonderzoek (*, IWO, A.M. van Vuuren).
Ontwikkeling en optimalisering van analysemethoden voor fysiologische
monsters (*, IWO, L.H. de Jonge).
Kwantificering van de produktie van vluchtige vetzuren uit koolhydraten bij
melkvee (IWO, H. de Visser).
Eiwitbehoefte van dragende en lacterende ooien (IWO, H. Everts).
Effectiviteit en werkingsmechanisme beta-agonisten (*, IWO, vacature).
Biotechnologische ontsluiting van celwandstructuren (*, IWO, S.F.Spoelstra).
Aminozuurbenutting door het varken (*, IWO, J.van der Meulen).
Onderzoek naar de relatie tussen energie-aanbod in de dunne darm en de
absorptie van aminozuren bij melkkoeien (*, IWO, A.M. van Vuuren).
Onderzoek naar het glutamine-metabolisme bij melkkoeien en: hoe essentieel is
een niet-essentieel aminozuur (*, IWO, G.A.L Meijer).
Onderzoek naar de rol van glutamine in de melkeiwitsynthese bij hoogproduktief
melkvee (*, IWO, G.A.L. Meijer)
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Programma 77

Kwaliteit en veiligheid van vlees

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het onderzoekprogramma 'Kwaliteit en veiligheid van vlees' richt zich op de positieve en
negatieve kwaliteitsaspekten bij de produktie van vlees.
Prioriteit binnen het programma wordt gegeven aan (1) het onderzoek gericht op de invloed
van primaire produktieomstandigheden, omstandigheden tijdens het transport, de wijze van
bedwelmen en de procesgang in de slachterij op fysiologische/biochemische processen in het
levende dier en de relatie met de vleeskwaliteit en (2) het onderzoek naar herkomst, preventie
en bestrijding van voor de mens pathogène microörganismen.

Aanleiding

Veiligheid
De microbiologische kwaliteit van vlees wordt in belangrijke mate bepaald door de microbiologische gesteldheid van het slachtdier.
Slachtdieren worden veelvuldig besmet bevonden met microörganismen die, of ziekteverwekkend voor de mens zijn, of bijdragen aan een geringe houdbaarheid van de produkten.
Bestrijdingsprogramma's voor Sa/mone//a-bacteriën zijn tot nu toe niet succesvol gebleken,
ondanks de kennis van de diverse besmettingsroutes. Bij Campy/obacrer-bacteriën, deze
veroorzaken bij de mens circa 2x zoveel gevallen van voedselvergiftiging dan de Salmonellabacteriën, kan vanwege het onvolledige beeld omtrent de besmettingsroutes nog niet aan
een bestrijdingsprogramma worden gewerkt.
Voor het beleid, alsmede voor consumenten, is dit een niet te accepteren gang van zaken.
Bij roodvlees heeft zich inmiddels een 'nieuw' probleem aangediend in de vorm van E. coli
0157:1-17,een kiem die door toxinevorming, vele gevallen van voedselvergiftiging bij de mens
heeft veroorzaakt. Bij pluimvee schijnt deze kiem geen toxine te vormen, echter het ultieme
bewijs ontbreekt.
Houdbaarheid van produkten is lange tijd geen probleem geweest. Door de instandhouding
van een goede koelketen konden de veelal verse produkten worden gedistribueerd over
grote afstanden. Onder invloed van de invoering van nieuwe verpakkingstechnieken blijkt de
houdbaarheid van produkten weer problematisch te worden en is geconstateerd dat de
kennis van het voorkomen van o.a. de bederfveroorzakende fteudomonas-bacteriën
onvoldoende is. Onderzoek naar residuen van diergenees/behandelingsmiddelen kan naar
aanleiding van het Nationaal Plan Pluimvee worden verricht.
Kwaliteit
Kwaliteit van vlees en vleesprodukten neemt in betekenis toe. De maatschappij vraagt steeds
nadrukkelijker om een herkenbare en goede kwaliteit, deels omdat in de afgelopen periode
de schaalvergroting en de produktiesnelheid de kwaliteit geen goed hebben gedaan, deels
omdat de technologie het mogelijk maakt in gunstige zin de kwaliteit te manipuleren. De
faktoren die kwaliteit beïnvloeden dienen daartoe te worden blootgelegd op verschillende
niveaus: de kwaliteit zoals die door de consument wordt gezien, dient gedefinieerd te worden;
de kwaliteit dient vertaald te worden in produkteigenschappen; de factoren die deze produkteigenschappen beïnvloeden moeten worden onderzocht.
Momenteel isvan belang te achterhalen welke de sensorische variabelen zijn die invloed
hebben op de kwaliteit. Globaal kan een onderscheid worden gemaakt in chemische eigenschappen (smaak en geur) en fysische eigenschappen (textuur, struktuur). Voor smaak en geur
geldt dat nog weinig bekend is omtrent de wensen van de consument en de factoren die
invloed hebben op smaak in positieve zin. Dit onderzoekgebied zal worden geëxploreerd via
consumentenonderzoek en chemisch aroma onderzoek.
Malsheid van vlees is een onderzoekgebied waarover reeds kennis bestaat. Echter, de voortgang in de processing maakt het noodzakelijk oplossingen te vinden voor problemen bij
hoge verwerkingssnelheden. Bovendien iste weinig bekend wat de processen in het spierweefsel zijn die verantwoordelijk zijn voor veranderingen in de Theologische eigenschappen
van vlees (produktfysiologie).
Verdoving van pluimvee is op EEG-niveau een punt van discussie om twee redenen: de
verdoving moet afgestemd worden op eisen van maatschappij en wetgever ten aanzien van
diervriendelijkheid; ten tweede moet de verdoving tegemoet komen aan eisen die gesteld
worden op basis van de kwaliteit van het vlees. Kwaliteit van met name borstfilet van
slachtkuikens wordt nadelig beïnvloed door het optreden van bloedingen in het spierweefsel.
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De oorzaken hiervan worden gezocht in de wijze van elektrische verdoving in interaktie met
andere parameters als sterkte van vaatwanden, stressbestendigheid, etc. Het onderzoek is
reeds gaande en behandelt thans de herkomst van de bloedingen. Het betreft fundamenteel
onderzoek naar een probleem dat voor de sektor van groot economisch belang is.
In het kader van 1KBis behoefte aan objectivering van beoordelingsmethoden van karkassen
aandeslachtlijn.Tedenkenvaltaanvideo-imaging.Ookvoor andere metingen inde slachterijen
is behoefte aan snelle methoden, die de mogelijkheid bieden tot procesbeheersing en selectie
van produkten.
Doel

Prestaties die in de planperiode van het programma geleverd moeten worden hebben zowel
betrekking op positieve als negatieve kwaliteitsaspecten van vlees.
* Positieve kwaliteit
Verkrijgen van inzicht in de verwerkingswaarde van slachtdieren en karkassen en het nastreven
van beheersing en eventuele sturing van positieve kwaliteitsaspecten. Vaststelling van de rol
van eiwitafbraak in spieren op kwaliteit van vlees. Vaststelling oorzaken spierbloedingen in
slachtdieren.
* Negatieve kwaliteit
Uiteenrafelen van de epidemiologie van Campy/obacter-bacteriën in de gehele pluimveeproduktieketen, waardoor gericht een plan van aanpak voor de bestrijding van deze kiem
kan worden uitgevoerd;
- Vergaren van kennis met betrekking tot de ecologie van pathogenen in het maag-darmkanaal, waardoor een beter begrip van de mechanismen van kolonisatie van pathogenen
ontstaat;
Ecologie van bederfveroorzakende bacteriën in de gehele pluimveeketen.
Vragen die in 1993 zullen moeten worden beantwoord om deze doelstelling te realiseren zijn:
Veiligheid:
1. Met betrekking tot het aanpakken van de Sa/mone//a-problematiek wordt de haalbaarheid
van de toepassing van een commercieel kolonisatie-resistentie bevorderende microflora in
een uitgebreide praktijkproef getest.
2. De haalbaarheid van de implementatie van bestaande kennis en technologie in de pluimveesektor en vaststelling van de effekten op de uiteindelijke besmetting van het produkt.
3. Het vaststellen van de besmettingsroutes van Campy/obacter-bacteriën.
4. Het bepalen van de invloed van de genetische herkomst van pluimvee op de kolonisatieresistentie van Salmonella en Campylobacter bacteriën, alsmede op de toxineproduktie
van E.coli 0157:H7.
5. Het vaststellen van de ecologie van Pseudomonas en andere bacteriën die bij het bederf
van vlees een rol spelen.
6. Het effekt van moderne conserverings- en verpakkingstechnieken op de houdbaarheid
van produkten.
7. Een monitoringssysteem voor Salmonella-onderzoek in de kalkoensektor wordt afgerond.
Kwaliteit:
8. Het effect van Elektro Stimulatie van karkassen op het verloop, gedurende meerdere
dagen, van de malsheid van kuikenvlees zal worden nagegaan.
9. Factorendie de malsheidvanvleesbeïnvloeden worden onderzocht op eiwit- enenzymniveau.
Eiwitafbraak en de rol die enzymen daarbij spelen staan hierbij centraal.
10.Onderzocht zal worden in hoeverre de onder 9. gevonden resultaten een verklaring
kunnen vormen voor het verloop van de malsheid (punt 8).
11. Een onderzoek naar alternatieve verdovingsmethoden zal worden gestart, onder voorbehoud van EEGsubsidiëring. Daarbij wordt onderzocht welke de optimale methoden zijn
qua effecten op stress bij de dieren en kwaliteit van het vlees.
12. Het aroma van diverse, in smaak en/of geur verschillende, typen slachtkuikens zal chemisch
worden vastgesteld.
13. Onderzocht dient te worden in hoeverre de thans uitgevoerde beoordelingen in het1KB
systeem geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. De kenmerken die nu visueel
worden beoordeeld dienen daartoe vertaald te worden naar interpreteerbare gegevens
die via video-imaging kunnen worden getraceerd.
14. Het onderzoek naar spierbloedingen vindt plaats in het kader van een promotie onderzoek
(AIO) en bevindt zich thans in het tweede van in totaal 4 jaar.
15. Het begrip kwaliteit-van-pluimveevlees zal worden ingevuld met behulp van consumenten
onderzoek, waarbij reaktiesworden geregistreerd op produkten dieopdemarktaanwezig zijn.
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Bij alle genoemde onderzoek zal rapportage in nationale en internationale tijdschriften
geschieden. Voor het Campylobacter-onderzoek geldt dat een proefschrift van de LUW dit
onderzoek zal afsluiten.
Planning

Bij de omschrijving van de doelstelling en de in de planperiode te realiseren 'produkten' is
reeds aangegeven welk onderzoek in 1993 zal (moeten) plaatsvinden om de programmadoelstelling te realiseren. Dit onderzoek heeft zowel betrekking op de veiligheidsaspecten van
vlees (punten 1 t/m 7)alsop de kwaliteitvan vlees (punten 8t/m 15). In 1993zal het programma
worden opgesplitst in twee programma's: een programma betreffende de positieve kwaliteit
van vlees en vleesprodukten en een programma betreffende de negatieve kwaliteit van vlees
en vleesprodukten.

Andere relevante
programma's

63, 64, 65, 170, 180, 181,182, VZ-1.07, VZ-2.3, VZ-3.2

Indicatie omvang

30 mensjaar

projecten

05
19
22
31
42
54
82
83
87
540
544
565
637
650
655
673
691

830
894
1012
2423
2689
2842
R370
R377
V688
xxxx

De invloed van bewerking op de kwaliteit en de functionele eigenschappen van
pluimveevlees (COVP,T.G. Uijttenboogaart)
Beoordelingscriteria voor de kwaliteit van slachtkuikens in het kader van1KB
(COVP, C.H. Veerkamp)
Onderzoek naar de produktiefactoren voor het produceren van slachtgevogelte
van herkenbare kwaliteit (COVP,A.W. de Vries)
Alternatieveelektrischebedwelmingsmethodenbijslachtvarkens(*, IVO,E.Lambooij)
Onderzoek naar nieuwe methodieken voor het reinigen van pluimvee in
conbinatie met het broeien en plukken (COVP,C.H. Veerkamp)
Profilering van aromacomponenten van vlees(produkten) en ei(produkten) met
behulp van gaschromatografie-massa-spectrometrie (COVP,A.W. de Vries)
Onderzoek naar het ontstaan van spierbloedingen in slachtdieren (*, COVP,
C.H. Veerkamp)
Ontwikkelen,testenenopwaarderen vanijklijnenvoor nabij-infrarood spectroscopie
(NIRS) (COVP,T.G. Uijttenboogaart)
Preventie en beheersing van de besmetting van pluimvee en pluimveeprodukten
met pathogène micro-organismen (COVP, R.W.A.W. Mulder)
Effectiviteit en werkingsmechanisme van 'repartioning agents' bij landbouwhuisdieren (*, IVO, G.J. Garssen)
De intracellulaire spiereiwitafbraak als een regelmechanisme van de spiergroei
(*, IVO, G.J. Garssen)
Effecten op de energievoorziening in de spieren van het slachtvarken en -kuiken
voor het slachten en het gevolg hiervan voor de vleeskwaliteit (*, IVO, E. Lambooij)
Alternatieve methoden voor het verdoven van pluimvee (COVP,C.H. Veerkamp)
Residuen van schadelijke stoffen en dierbehandelingsmiddelen in pluimvee en
pluimveeprodukten (COVP, CA. Kan)
Campylobacter in slachtpluimvee en pluimveeprodukten (COVP,W.F.JacobsReitsma)
De invloed van slachttechnieken en processen op de hygiëne in de slachterij en
de microbiologische kwaliteit van het eiprodukt (COVP, N.M. Bolder)
Het effect van een preventieve behandeling van eendagskuikens op de
besmetting van slachtkuikens en geslacht produkt met Salmonella-bacteriën
onder praktijkomstandigheden (COVP, N.M. Bolder)
Begeleiding van classificatie van slachtdieren (IVO, H. Nijeboer)
Vleeskwaliteitsmetingen kruislingvaarzen PR(*, IVO, P.Walstra)
Onderzoek naar de effecten van eiwitafbraak in (pluimvee)vlees gedurende
verwerking en bewaren (*, COVP,F.J.G. Schreurs)
Valorisatie zware lamskarkassen (*, IVO, A.H. Visscher)
Oorzaken van de variatie in vleeskleur bij varkens (*, IVO, G. Eikelenboom)
Ultrasone technologie en automatisering van classificatie van slachtvarkens
(*, IVO, P.Walstra)
Verbetering van de vleeskwaliteit bij vleeskalveren en runderen (*, IVO,
G. Eikelenboom)
De invloed van bewaring op de kleurstabiliteit van rund- en varkensvlees (*, IVO,
G. Eikelenboom)
De eetkwaliteit bij varkensvlees (*, IVO, G. Eikelenboom)
Biochemische en fysische veranderingen in spierweefsel in samenhang met de
laterale krimp van myofibrillen (*, IVO, P.G.van der Wal)
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Programma 79

Mestverwerking

Programmaleider

Derikx, dr. P.J.L. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Samenvatting

Onderzoek wordt verricht ter ondersteuning vandeontwikkeling van (nieuwe) mestverwerkingsprocedé's of processen. Het vrijkomen van vluchtige verbindingen uit mest tijdens drogen
onder verlaagde druk zal onderzocht worden. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden
naar de zuurstofoverdracht bij de beluchting van mestvloeistoffen, en naar nauwkeurigere
analysemethoden, die een meer gedetailleerd beeld van de samenstelling van mest en mestprodukten geven.

Aanleiding

Het programma Mestverwerking betreft onderzoek naar de technische en technologische
mogelijkheden van mestverwerking, vooral op centraal nivo, en optimaliseren van de
processen en proceslijnen.
De belangrijkste taak hierbij is het beschikbaar maken van fundamentele kennis ten aanzien
van processen in mest en de invloed van verwerkingstechnieken daarop. In het verleden is
onderzoek gedaan naar het vrijkomen van vluchtige verbindingen uit mest tijdens het drogen
onder atmosferische omstandigheden. In verband met energiebesparende maatregelen wordt
in de praktijk steeds vaker droging onder verlaagde druk toegepast.
Beluchten van mestvloeistoffen maakt van veel integrale mestverwerkingssystemen deel uit.
Gebleken is dat de zuurstofoverdracht bij mestvloeistoffen aanmerkelijk verschilt van de
zuurstofoverdracht in rioolwater. Nauwkeurige getallen hieromtrent zijn vereist teneinde
goede ontwerpparametersvoor te bouwen mestbehandelingsinstallaties beschikbaar te krijgen.
Zowel het onderzoek alsmede de praktijk stellen steeds hogere eisen aan de nauwkeurigheid
van analysecijfers van mest en mestprodukten. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door
enerzijds het gebruik van balansberekeningen als kontrole van emissiecijfers en anderzijds
door de belangstelling voor een mineralenboekhouding. Mest, afgezet via de mestbank,
wordt momenteel beoordeeld aan de hand van het drogestofgehalte. Deze parameter
vertoont evenwel een grote spreiding bij recent afgerond ringonderzoek. Daarenboven is
deze parameter voor de akkerbouwer vanuit bemestingsoogpunt van geringe waarde. Doordat
dë mest steeds vaker een behandeling ondergaan heeft, hetzij centraal hetzij op de boerderij,
wordt de relatie tussen drogestofgehalte en mineraleninhoud onzekerder. Een relatief eenvoudige bepalingsmethode voor de uit bemestingsoogpunt belangrijke komponenten is
derhalve zeer wenselijk. Aangezien het om relatief grote aantallen monsters gaat, dient naar
methoden gestreefd te worden, die in vergaande mate te automatiseren zijn.

Doel

Aan de hand van laboratoriummetingen zal nagegaan worden wat de invloed van de
verlaagde druk is op het gedrag van vluchtige komponenten tijdens het drogen van mest.
Daarbij zal de aandacht in eerste instantie gericht zijn op mest afkomstig van vleesvarkens en
slachtkippen. Indien de (materiële en personele) ruimte het toelaat zal ook mest afkomstig
van rundvee en leghennen in het onderzoek betrokken worden.
Gebruikmakend van mestvloeistoffen afkomstig uit verschillende reeds bestaande praktijk- en
proefinstallaties zal nagegaan worden hoe de zuurstofoverdracht bij het beluchten van deze
mestvloeistoffen samenhangt met de samenstelling van de mestvloeistof.
Ten aanzien van het beschikbaar maken van nauwkeurigere analysemethoden voor mest en
mestprodukten zal in eerste instantie de nadruk liggen op het meten van komponenten, die
voor de bemestingswaarde en de mineralenbalans van belang zijn (N, P,K). Het streven zal
zijn een bepalingsmethode te ontwikkelen waarbij de drie genoemde komponenten vrijwel
volledig automatisch gemeten kunnen worden uit één destruaat.
Als vervolg op bovenstaande zal nagegaan worden of door middel van aanpassingen aan
bestaande bepalingsmethoden ook andere komponenten in het verkregen destruaat gemeten
kunnen worden. Gedacht wordt hierbij o.a. aan chloride en zware metalen.

Planning

IMAG:
- Gedrag van vluchtige komponenten tijdens de droging van mest onder verlaagde druk.
- Samenhang van zuurstofoverdracht bij beluchten van mestvloeistoffen en de samenstelling
van deze vloeistoffen.
- Ontwikkelen van een nauwkeurige, zoveel mogelijk geautomatiseerde analysemethode
van N, Pen K, toepasbaar op mest en mestprodukten.
- Opstarten van onderzoek naar uitbreiding van bovengenoemde meettechniek voor andere
komponenten.
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Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek in 1992 zal in 1993 het onderzoek aan
een geïntegreerd lucht- en mestbehandelingssysteem voortgezet worden.
IB:
Ten aanzien van de ontwikkeling van een snelle en nauwkeurige N, P, K-analyse zal
fundamenteel onderzoek gedaan worden.
Andere relevante
programma's

114, 129,1140, 151,178, VZ-1.04, VZ-2.1, VZ-3.4

Indicatie omvang

5 mensjaar

projecten

36.4.08
36.4.09
36.4.10
410
1006
1060

Verwerking en afzet van mestvloeistoffen (IMAG)
Centrale verwerking van rundermengmest (IMAG)
Verhoging van de biogasopbrengst door verbetering van de ontsluiting van de
organische stof in dierlijke mest (IMAG)
Thermofiele compostering van mest (*, IB, R. Oldenhuis)
Kwantificeren van de N-dynamiek in diepstrooiselsystemen (IB, H.G. van Faassen)
De winning van zuivere N-, P-, K-meststoffen uit varkensdrijfmest (*, IB, J. Bril)
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Programma 80

Milieu- en mensvriendelijke visserij vanuit technisch perspectief

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

In het visserij-onderzoek is een koerswijziging ingezet van een economische optimalisering
van vis- en visbehandelingstechnieken naar een ecologische optimalisering richting duurzame
visserij. Vanuit een drietal thema,s wordt gewerkt aan het formuleren van technische alternatieven.

Aanleiding

Onder druk van een veranderend maatschappelijk beeld over de waarde van het milieu en de
plaats van devisserijsector daarin,zal devisserij in de komende jaren een procesvan aanpassing
moeten doormaken dat gericht is op minimalisering van nadelige effekten op aquatische
ecosystemen.Dit leidttot een koerswijziging in hettechnischevisserijonderzoek van economische
optimalisering van vis- en visbehandelingstechnieken naar ecologische optimalisering richting
duurzame visserij.
Centraal in het technisch onderzoek komen hierdoor te staan onderzoek naar selektievere
vistuigen ter beperking van de bijvangstproblematiek (thema 1), alsmede onderzoek naar
mogelijkheden voor visserijtechnieken en vangstverwerkingstechnieken (thema 2), die minder
nadeligeeffekten op met namebenthischeecosystemen hebbendandehuidige boomkorvistuigen.
Wat dit laatste betreft zal soortgelijk onderzoek worden verricht voor tevens de schelpdiervistuigen.
Mede in verband met inmiddels van kracht zijnde of binnenkort van kracht te worden
wettelijke maatregelen inzake veiligheid, arbeidsomstandigheden (ARBO), milieu en integraal
keten beheer (1KB)zal het visserijbedrijf technische ondersteuning moeten worden geboden
(thema 3, Kotter 2000).

Doel

Doelstelling van het programma (voor alledrie de thema's) is het leveren van bijdragen vanuit
de techniek aan het realiseren van een duurzame visserij. Deveranderingen die op de sector
afkomen, alsmede het palet aan technische mogelijkheden is zo groot dat een periode van
bezinning en herprogrammering op zijn plaats lijkt om in een nieuw te starten onderzoekprogramma gericht en efficiënt te werk te kunnen gaan.
Hoofdthema 1:Selektievere vismethoden
Een belangrijk uitgangspunt bij het visserijonderzoek is het scheppen van waarborgen voor
een duurzaam funktioneren van aquatische ecosystemen. In het bijzonder zijn de Noordzee,
de Waddenzee en de getijdegebieden van de Zeeuwse Stromen van belang. Het onderzoek
zal worden gericht op de minimalisering van de ecologische gevolgen door het vermijden van
het wegvangen van niet-toegestane of ongewenste bijvangsten door het ontwikkelen van
selektievere vismethoden met minder bijvangsten.
Selektieverevismethoden kunnen ook bijdragen aanhetverminderen vandediscard-problematiek
in het huidige TACen Quota systeem. Deze discards komen het bestand niet ten goede en
zijn bovendien frustrerend voor de betrokken vissers. De ontwikkeling van selektievere vistuigen die kleinere hoeveelheden ongewenste bijvangsten opleveren is daarom noodzakelijk.
Het onderzoek is onder meer gericht op de verbetering van de rondvisselektiviteit (scheiding
kabeljauw - wijting), de selektiviteit van pelagische netten (horsmakreel - makreel) en het
voorkomen van de bijvangst van mariene zoogdieren.
Hoofdthema 2: Natuurvriendelijker visserij- en vangstverwerkingstechnieken
Aanwijzingen uit de tot nu toe verkregen gegevens wijzen op belangrijke negatieve effekten
van de boomkorvisserij op vooral benthische ecosystemen, dat wil zeggen op organismen in
de zeebodem. Het beleid dat deze effekten wil beperken is onder meer gericht op het
verminderen van het aantal kettingen (de zgn. 'wekkers') bevestigd aan de boomkor. Van
belang is in dit verband onderzoek naar alternatieve wijzen van stimulering van de gewenste
platvis. Behalve minder schade aan natuurlijke ecosystemen mag van alternatieven voor het
gebruik van wekkerkettingen in de boomkorvisserij een aanzienl x vermindering van het
verbruik aan fossiele brandstoffen verwacht worden, leidende tr ' yvezelijke kostenverlagingen
bij deze visserijtechniek.
Naast het verminderen van de schade van bodemvistuigen aan natuurlijke ecosystemen door
het vermijden van mechanische schadetijdens het toepassen van deze visserijtechniek, kan ook
tot een bijdrage aaneen natuurvriendelijker visserijgekomen worden door de overlevingskansen
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voor meegevangen enweer overboordtezetten kommerciëelniet-interessante bodemorganismen
te vergroten.
Hoofdthema 3: Kotter 2000
De huidige boomkorkotters zijn weliswaar zeer moderne en geavanceerde vissersvaartuigen,
maar toch is er nog een aantal tekortkomingen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en de kwaliteitszorg. Het hoofdthema 'Kotter 2000' omvat alle
aktiviteiten, die erop gericht zijn deze tekortkomingen op te heffen. De 'Kotter 2000' zelf is
een volledig herontworpen kotter, waarvan de nieuwbouw uiterlijk tegen het jaar 2000
gerealiseerd zal moeten zijn. Veel deeloplossingen kunnen ook al op bestaande schepen
worden toegepast, in het bijzonder met betrekking tot werkdek, brug- en machinekamerlayout.
Het aantal bedrijfsongevallen aan boord van kotters is groot in vergelijking met beroepen
aan de wal, zoals bijvoorbeeld in de bouw. Typische ongevallen op zee zijn vallen of
uitglijden, bekneld raken bij slingerende lasten en een slag van een al dan niet brekende
kabel. Door het RIVO/DLO worden oplossingen aangedragen gericht op de ontwikkeling en
veiliger visserij- en vangstverwerkingstechnieken.
De invoering van de ARBO-wet voor vissersvaartuigen heeft onder meer gevolgen voor de
toegestane geluids- en versnellingsniveaus. RIVO/DLO en de Scheepvaart- en Arbeidsinspektie
zijn, in samenwerking met het bedrijfsleven, bezig te proberen enkele van de mogelijke
(deel)oplossingen voor de verbetering van de kwaliteit van de werkplek op bestaande vissersvaartuigen te realiseren.
Demilieubelasting diedoor debestaande boomkorkotterswordt veroorzaakt komt voornamelijk
door emissies naar lucht (uitlaatgassen) en water (specifiek visserijafval). Over dat aspekt van
de visserij zijn de meningen nog zeer verdeeld en verricht het RIVO/DLO veel voorbereidende
studies, zowel nationaal als internationaal.
Ten aanzien van de visverwerking zal door het RIVO/DLO, in nauwe samenwerking met het
IVP/TNO, aandacht moeten worden besteed aan alle aspekten van de kwaliteitsbewaking van
de produktieketen van vangst tot het aanlanden van de vis (integrale-keten-bewaking).
Planning

De doelstellingen voor het onderzoek in 1993 zijn per hoofdthema:
Selektievere vismethoden:
Verdere ontwikkeling in de selektiviteit in de zeevisserij als vervolg op het EG-project
'Improved selectivity of fishing gears in the North Seafisheries - beam trawling', van de uit
het onderzoek naar voren gekomen alternatieve vistuigontwerpen, rekening houdend met
effektiviteit, acceptatie door het bedrijfsleven, kosten voor introduktie en wettelijke
inpasbaarheid. Tevens zal onderzoek worden gedaan aan de relatie tussen vangsten en
optuiging van boomkortuigen (kettingmatten en wekkers), mogelijk in verband met
alternatieve stimuleringstechnieken.
Ter bepaling van de selektieparameters van bestaande vistuigen wordt in het kader van het
AIR-programma (EG) met België en Engeland onderzoek opgestart naar de selektieparameters
van boomkortuigen voor schepen met een motorvermogen kleiner dan 300 pk (Eurokotters)
en groter dan 2000 pk ten behoeve van bestandsopnamen.
Bestudering van het effekt vanverschillende boomkorlengten op de effektiviteit en selektiviteit
van de boomkorvisserij in de range van 6tot 12 meter.
Vervolg op het in samenwerking met SEAFISH-Hull (UK), Marine Laboratory-Aberdeen (UK) en
Institut für Fangtechnik-Hamburg (D) in uitvoering zijnde project 'Improved species and size
selectivity of midwater trawls'). De nadruk ligt op het onderzoek aan visgedrag in een
laboratoriumstudie en op toepassingsgericht onderzoek aan pelagische vistuigen. Het gebruik
van direkte observatietechnieken is nadrukkelijk in de plannen opgenomen.
Centraal staat de problematiek rond gemengde makreel-horsmakreelvangsten met ongewenste
discards van makreel.
Insamenwerking met het programma 82(Aquakultuuronderzoek) verbeterenvande effektiviteit
van de mosselkor voor oesters, de lengteselektiviteit van kokkelvistuigen en de verbetering
van de overleving van mosselzaad en ondermaatse kokkels.
Vermindering van de bijvangst van mariene zoogdieren (dolfijnen) bij het gebruik van grote
pelagische netten door onderzoek naar mogelijkheden om langs akoustische weg mariene
zoogdieren af te schrikken van de netopening. Met hetzelfde oogmerk onderzoek naar de
mogelijkheden met akoustische of lichtstimuli rondvis af te schrikken uit de netopening van
boomkorvistuigen.
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In maart-april 1993 zullen de uitgestelde metingen aan boord van de TRIDENS plaatsvinden
aan het volle-schaal 5600 mazennet in het kader van het EG-project 'Fishing gear model and
full-scale relationship'.
Natuurvriendelijker visserij- en vangstverwerkingstechnieken:
Pogen om alternatieve vormen van boomkorvisserij te ontwikkelen met een nadruk op de
mogelijkheden voor akoustischestimulatie. Daarnaast ook aandacht voor stimuleringsmethoden
op basis van elektriciteit, waterstralen en licht.
Zichtbaar maken hoe diep de wekkers van een boomkorvistuig door de zeebodem gaan door
als vervolg op de strandproeven te Umuiden een soortgelijke proef op zachtere, bij laag tij
droogvallende, grond in de Waddenzee uit te voeren.
Verbetering van de overlevingskansen van door boomkorvistuigen meegevangen bodemorganismen door zodanige verbeteringen in de routing en verwerking van de verse vis, dat
de extra mechanische schade aan deze organismen na het vangstproces zoveel mogelijk
wordt beperkt in een omgeving waar ook verder optimale overlevingskansen worden geboden.
Kotter 2000:
Afronding eindrapportage Veiligheidsprojectgroep (SI,Arbeidsinspektie, RIVO/DLO,bedrijfsleven,
visserijonderwijs). Begeleiding van de door SIbetaalde demonstratieproeven op nieuwbouwkotters (verlaging geluidsniveaus (naar 60-65 dB(A) en versnellingsniveaus). Introduktie van de
oplossingen met betrekking tot de vastgestelde veiligheidsknelpunten. Zowel voor de 300 pk
Eurokotters als voor vissersvaartuigen uit de kust- en binnenvisserij zal getracht worden
vastgestelde onveilige situaties te verbeteren door oplossingen in de sfeer van de ARBOwetgeving en implementatie van de nieuwe hygiënische EG-Richtlijnen. Aktieve ondersteuning
van de verschillende Ministeries en het bedrijfsleven is hiervoor noodzakelijk.
Inverband met het afvoeren van schadelijke stoffen aan boord vanvissersvaartuigen (afvalolie,
Chemikalien, huishoudelijk vuil) behartigt RIVO/DLO de visserijbelangen. Wat betreft de
uitstoot van schadelijke stoffen door de energieopwekking aan boord participeert het
RIVO/DLO in diverse studiegroepen geïnitieerd vanuit de Marine en de Koopvaardij.
Afronding EG-project 'Containerisatie II' (met het IVP/TNO) en verdere ontwikkeling Scholstrip
Unit-2000. Samen met de sektor worden de visserij gevolgen van de nieuwe richtlijnen voor
produktaansprakelijkheid en hygiëne verder geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst zal in
samenwerking met het IVP/TNOverder gewerkt worden aan een integrale aanpak van deze
problematiek zowel aan boord als aan de wal (1KB).
Indicatie omvang

15 mensjaar

projecten

70010
70011
70012
70014
70015
70016
70017
70019
70021
70022

Werkmethoden arbeidsomstandigheden (RIVO, F.A. Veenstra)
Visserij machinekamerinstall. (RIVO,A. Molijn)
Ontwerpverbetering visserijvaartuigen (RIVO, F.A. Veenstra)
Direktie observatie vistuigen (RIVO, D. de Haan)
Ontwikkeling selektievere vistuigen (RIVO, B.van Marlen)
Alt. stim. meth. boomkorvistuigen (RIVO, D. de Haan)
Technische ontwikkeling studies vistuigen (RIVO, B.van Marlen)
Visserij informatica-techniek (RIVO,F. Storbeck)
Instrumentatie biologisch onderzoek (RIVO, F. Storbeck)
Ontwikkeling akoestische surveymethoden (RIVO, F. Storbeck)
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Programma 82

Aquacultuuronderzoek

Programmaleider

Dijkema, drs. R. - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Onder dit programma wordt onderzoek verricht naar de volgende hoofdthema's:
1. Grootte, samenstelling , verspreiding en dynamiek van wilde en gekweekte schelpdierbestanden.
2. De sanitaire kwaliteit van water en schelpdieren in productie- en visgebieden.
3. Ontwikkeling en optimalisering van intensieve visteelt in recirculatiesystemen.

Aanleiding

Het onderzoek aan schelpdieren en de sanitaire kwaliteit van schelpdierwateren, heeft een
overwegend beleidsonderbouwend karakter. Het gaat daarbij om de optimalisering (efficiency,
kwaliteit) van de schelpdiervisserij in het licht van de gewijzigde omstandigheden en randvoorwaarden. De prioriteit die door de beleidsdirecties Visserijen en NBLFwordt gelegd bij
interacties tussen natuur en visserij maakt dat gevraagd wordt om jaarlijkse advisering over
de grootte en de opbouw van wilde en gekweekte schelpdierbestanden in de Nederlandse
kustwateren. Behalve van de kant van deze directies bestaat ook bij externe lichamen als het
Produktschap voor Vis- en Visprodukten (PVV), de Waddenadviesraad en de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat grote belangstelling voor advies op dit gebied.
Als nieuwe taak zal de monitoring van toxische fytoplanktonsoorten en de aanwezigheid van
schelpdiertoxinen in de Nederlandse kustwateren vanaf 1993 op de dependance te Yerseke
ter hand worden genomen.

Doel

Hoofdthema 1:Onderzoek schelpdierbestanden
Wilde bestanden mosselen, kokkels en nonnetjes.
Bestandsgrootte en -samenstelling van mosselen, mosselzaad en kokkels op de natuurlijke
banken in de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta zullen worden
onderzocht, inclusief die in gesloten gebieden. De bestandsopname van mosselzaad, die in
1991 voor het eerst en slechts in een deel van de westelijke Waddenzee werd uitgevoerd, zal
worden uitgebreid tot de gehele Waddenzee. Een survey van kokkels, mosselzaad en een
recent commercieel geworden schelpdiersoort, Spisuia subtruncata, zal in de de Voordelta
worden ontwikkeld. In de Waddenzee zal ook het bestand van nonnetjes (Macoma balthica)
weer worden geschat, een niet-commerciële soort die van belang is alsvoedsel voor vogels,
en dus indirect voor de regulering van de schelpdiervisserij.
Bestanden op kweekpercelen
Behalve onderzoek naar wilde bestanden zullen ook de 'tamme' bestanden op mosselkweekpercelen worden geïnventariseerd, zodat een totaalbeeld kan worden verkregen van de
biomassa van mosselen en kokkels in de productiegebieden. Dit is essentieel, omdat de
biomassa van mosselen op de kweekpercelen een belangrijk aandeel levert aan de totale
schelpdierbiomassa en dus ook aan de voedselvoorraad voor vogels. Het onderzoek vindt
plaats met de bodemhapper via een vooraf vastgesteld raster. Er zal deels gebruik worden
gemaakt van onderzoeksschepen, deels van vaartuigen van opzieners.
Procesonderzoek groei, sterfte
De processen groei, sterfte en conditie in de te onderzoeken gebieden zijn zeer variabel in
tijd en plaats. Voor het extrapoleren van de momentane bestandsinformatie naar de
visseizoenen zal hiernaar in alle productie gebieden onderzoek moeten worden verricht.
Door middel van periodieke bemonsteringen op vaste raaien in een aantal gebieden zullen
de processen worden gevolgd. Dit onderzoek zal te voet en met behulp van een onderzoeksschepworden uitgevoerd.
Onderzoek naar historische gegevens
Inzicht in het verloop van de broedval, de mortaliteit en het recruitment van mosselen en
kokkels over een zo lang mogelijke periode isvan groot belang voor het doen van prognoses
van de effecten van beperkende maatregelen op lange termijn. Omdat tot voor kort geen
bestandsonderzoek naarschelpdieren heeft plaatsgevonden,zijn deeffecten vande momenteel
in overweging zijnde vangstbeperkende maatregelen momenteel niet naar behoren in te
schatten. De enig mogelijke oplossing voor dit probleem vormt een analyse van die historische
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gegevens die nog wèl beschikbaar zijn, zoals logboeken van vissers en notities van opzieners,
hoewel deze benadering geen garantie van betrouwbaarheid biedt.
Voor een beter inzicht in de variaties in recruitment van mosselen en kokkels en de invloed
van milieufactoren daarop, werd in 1991 in Yerseke een internationale door de EG
gesubsidieerde workshop georganiseerd. In maart 1993 zal een tweede workshop over dit
thema worden georganiseerd.
Optimaliseren van methodieken voor bestandsopnamen
Degebruikte schattingsmethoden moesten snelworden ontwikkeld alsgevolgvanad-hocadviesvragen. Degroteoppervlakten die moetenworden onderzocht maakt uiterstefficiënte en accurate
bemonsteringsmethodieken en gegevensverwerking noodzakelijk. Verdere ontwiklkeling is
nodig, evenals verbetering van de efficiency, bijvoorbeeld door gebruik van luchtfotografie.
Onderzoek t.b.v.adviezen over effecten van maatregelen
In het kader van de tenuitvoerlegging van de Structuurnota Kust- en Binnenvisserij zullen ook
in 1993 nog een aantal vragen moeten worden beantwoord, bijvoorbeeld betreffende de
uitwerking van voorgenomen maatregelen op deelgebieden en op de visserijen op kokkels en
mosselzaad. Verder zal de uitwerking van een aantal te nemen maatregelen op de schaal- en
schelpdierbestanden en op de resultaten van de visserij c.q. de teelt worden geëvalueerd,
teneinde gerichte adviezen te kunnen geven ten behoeve van de uitvoering van de tweede
fase van de structuurnota-maatregelen.
Hoofdthema 2: Sanitair onderzoek
In de loop van 1993 zal, met de ingebruikname van de nieuwbouw van de dependance, het
monitoring-programma van de Nederlandse kustwateren op toxische fytoplanktonsoorten en
dat van schelpdieren in de productiegebieden op bepaalde schelpdiertoxinen, uit het
programma 83 worden overgenomen. Dit onderzoek, waaraan medewerking wordt verleend
door opzienersvan DirectieVisserijen,behelst microscopische analysevan fytoplanktonmonsters
en onderzoek naar de toxiciteit van schelpdiervlees doormiddel van proefratten op de
aanwezigheid van DSP.
De bacteriologische monitoring van thermotolerante faecale coli-bacterien in de Nederlandse
schelpdierwateren, dat deels wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, zal
worden voortgezet. Hierbij zal vooral aandacht worden geschonken aan het kustwater voor
Yerseke en dat in de oostelijke Waddenzee, op de locaties waar wordt overwogen mosselkweekpercelen aan te leggen. Aan dit project wordt door visserij-opzieners meegewerkt voor
de monstername.
Hoofdthema 3: Visteeltonderzoek
Hetvisteeltonderzoek,dat inUmuidenwordt uitgevoerd,zalzichin 1993richtenop de produktie
en eliminatie van afvalstoffen in intensieve visteeltsystemen, met name ten behoeve van de
ontwikkeling van een optimaal kweekmilieu in die systemen. Dit moet leiden tot een betere
definitie van de produktiekapaciteit in relatie tot visgezondheid en welzijn. In eerste instantie
zal het onderzoek zich richten op de relatie tussen waterkwaliteit en groei en visgezondheid
en van stress-veroorzakende metabolieten. Metingen zullen in proefopstellingen, maar ook in
bedrijfssituaties worden verricht.
Planning

Onderzoek schelpdierbestanden:
De doelstellingn voor het onderzoek in 1993 zijn per hoofdthema: Een deel van het bestandsopname-onderzoek zal in 1993 nieuw worden opgezet. Het geheel zal als routinematig
programma jaarlijks worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nog vast te
stellen perioden, afhankelijk van o.a. werkbare condities in het veld, de beschikbaarheid van
assistentie en de termijn, gesteld door de besluitvormingsprocedure. Eventueel na verkennend
onderzoek worden monsters genomen volgens vooraf vastgestelde rasters in dete onderzoeken
gebieden. Voor de monstername isverschillende apparatuur in gebruik, die door onszelf is en
nog verder wordt ontwikkeld. Aantal, gewicht en leeftijd van de gevangen schelpdieren
worden bepaald. De grote benodigde capaciteit aan schepen en personeel die nodig is om
dergelijke grote oppervlakten in een korte beschikbare periode (i.v.m. beleidsvorming) te
bemonsteren, maakt, naast het gebruik van een onderzoeksschip, de medewerking van acht
opzieners van beide beleidsdirecties en hun schepen onontbeerlijk. Voor de mosselzaadbestandsopname zal verder het charteren van een kokkelkotter gedurende een aantal weken
noodzakelijk zijn, evenals mogelijk verkenning vanuit de lucht.
Het onderzoek naar groei en sterfte zal in 1994tussentijds worden geëvalueerd, waarna over
de voortgang wordt besloten.
Het onderzoek naar historische gegevens zal in 1993 worden uitgevoerd.

129

Sanitair onderzoek:
Het sanitaire onderzoek zal, als voorheen, als monitoring-programma jaarlijks worden
uitgevoerd.
Visteeltonderzoek:
Het visteelt-onderzoek zal in 1994tussentijds worden geëvalueerd, waarna over de voortgang
en eventuele aanpassing zal worden beslist.
Het AlO-project gericht op de ontwikkeling van een teeltprogramma voor intensieve teelt van
tarbot wordt in 1993 afgerond. Getracht wordt dit onderzoek in een pilot-systeem voort te
zetten. Wegens de hoge investeringen en de benodigde mankracht wordt hiervoor participatie
gezocht bij het bedrijfsleven.
Indicatie omvang

10 mensjaar

projecten

60010
60011
60012
60014
60017
60024
60029
60030
60031
60032
60033

Oestercultuur en -visserij (RIVO, M.R. van Stralen)
Mosselcultuur en -visserij (RIVO, M.R. van Stralen)
Kokkelcultuur en -visserij (RIVO, M.R. van Stralen)
Mariene visteelt (RIVO,A. Kamstra)
Sanitair schelpdieronderzoek (RIVO, R. Dijkema)
Voeding glasaal (RIVO, A. Kamstra)
Produktie/verwerking afvalstoffen visteelt (RIVO, A. Kamstra)
Ontw. dim. intens, visteeltsys. (RIVO, A. Kamstra)
Houdbaarh. schelpd. recirc. bew. s. (RIVO, R. Dijkema)
Fytosanitair schelpdieronderzoek (RIVO, R. Dijkema)
Aquariumbeheer (RIVO, H.E. Bakkernes)
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Programma 83

Milieugericht visserijonderzoek

Programmaleider

Hagel, dr. P.- RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Onder dit programma wordt onderzoek verricht naar de volgende hoofdthema's:
1. Milieuaantasting en de kwaliteit aquatische ecosystemen.
2. Milieuaantasting en de kwaliteit van visserijprodukten.
De maatschappelijke aandacht voor de aanwezigheid van ongewenste en schadelijke stoffen
in voedingsmiddelen neemt nog steeds toe. Deze ontwikkeling heeft zowel binnen het
Ministerie van LNV als bij het landbouwbedrijfsleven geleid tot een verdere intensivering van
de aandacht voor residue-aangelegenheden en een herbezinning op het bestaande onderzoek. Georganiseerd binnen het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten (KAP) is in
samenwerking tussen het Ministerie van LNV (Direktie MKV), het agrarische bedrijfsleven,
RIKILT-DLOen RIVO-DLO een centrale verzameling en verwerking van monitoringgegevens
met betrekking tot milieukontaminanten in agrarische produkten en voedingsmiddelen
opgezet.
Naast het bepalen van de bekende kontaminanten gaat het daarbij om het tijdig signaleren
van nieuwe onderzoekvragen en het onderzoek van potentiële 'probleemstoffen'.
Het KAP sluit nauw aan bij de aktiviteiten van de LAC-Stuurgroep 'Visverontreiniging', waarin
onder leiding van de Direktie Visserijen het onderzoek wordt gekoördineerd en gestimuleerd
naar het voorkomen van milieukontaminanten in visserijprodukten. Het RIVO-DLO is in deze
verantwoordelijk voor de uitvoering van het indit LAC-kader ontwikkeld monitoringprogramma
op radioaktieve stoffen, anorganische en organische kontaminanten op een tiental kritisch
geachte lokaties in de Nederlandse kust- en binnenwateren.
Specifiek gericht op de mogelijke risiko's voor de gezondheid van voor eigen konsumptie
door sportvissers meegenomen gevangen vis is het monitoringprogramma van het RIVO-DLO
gericht op de gehalten aan milieukontaminanten in enkele tientallen door het Ministerie van
LNV (Direktie OR) aangegeven monsterlokaties. Dit landelijk kwaliteitsmonitoringprogramma
voor de sportvisserij, opgezet in nauwe samenwerking met de sportvisserijorganisaties, is in
eerste instantie gericht op de vissoorten aal en snoekbaars.

Doel

Hoofdthema 1- Milieuaantasting en de kwaliteit van aquatische ecosystemen
Milieuaantasting kan de kwaliteit van aquatische ecosystemen beïnvloeden wanneer door
menselijk handelen de fysische (waterstaatkundige werken, delfstofwinning, baggerspeciestorting, koelwaterlozingen, visserij, chemische (eutrofirende stoffen, verontreinigende
stoffen, zuurstofbindende stoffen) of biologische (ziekten, parasieten, exoten) hoedanigheden
van het oppervlaktewater worden gewijzigd.
Eénvan de aandachtsvelden van het Tweede BEON (Beleidsonderbouwend Ekologisch Onderzoek Noordzee)-Meerjaren-Onderzoekprogramma is de fysische verstoring van de bodem
door visserijaktiviteiten. Het in 1989 in gang gezette en aanvankelijk uitsluitend in BEONkader uitgevoerde onderzoek is inmiddels via een door de EGmedegefinancierd project op
een internationaal plan gebracht (België, Duitsland, Engeland en Nederland).
Een belangrijk aspekt van de chemische verstoring van aquatische ekosystemen isde mogelijke
invloed van waterverontreiniging op het voorkomen van ziekten, parasieten, tumoren e.d. bij
de aanwezige vispopulaties. In samenwerking met Rijkswaterstaat-Dienst Getijdewateren is,
aansluitend op een eerder door het RIVO-DLO uitgevoerde base-line visziektenmonitoringonderzoek over de periode 1981-1991, sinds 1991 een speciaal monitoringprogramma
opgezet voor het bepalen van afwijkingen bij vissen in het Nederlandse deel van de Noordzee
ten behoeve van de North SeaTask Force (NSTF).
Sedertde insleep vande katastrofaal verlopende oesterziekte Bonamia ostrea inde Nederlandse
oesterkultuurgebieden in het begin van de 80-er jaren, heeft het RIVO/DLO veel onderzoekkapaciteit gestoken in het ontwikkelen van kultuurtechnische maatregelen om opnieuw
tot het opzetten van een rendabele kuituur van de platte oester (Ostrea edulis) te kunnen
komen. De meeste aandacht gaat daarbij thans uit naar het ontwikkelen van een bonamiaresistente platte oester via selektie van overlevende oesters uit de sterkst aangetaste gebieden
en het gebruiken van dit materiaal voor het verkrijgen van een bonamia-resistenter
nageslacht.
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Hoofdthema 2 - Milieuaantasting en de kwaliteit van visserijprodukten
Beïnvloeding van de kwaliteit van visserijprodukten door milieuaantasting kan optreden
wanneer door menselijk handelen defysische (radioaktieve stoffen), chemische (akkumulerende
schadelijke stoffen) of biologische (menselijke pathogenen, biotoxinen) hoedanigheden van
het oppervlaktewater worden gewijzigd.
Onderzoek naar de aanwezigheid van radioaktieve stoffen in visserijprodukten van het RIVODLO vindt, gezien de uitermate kostbare en specialistische apparatuur die voor de eigenlijke
analyses nodig is, plaats in samenwerking met het RIKILT/DLO, alwaar de feitelijke metingen
worden uitgevoerd.
Grondslagen voor het onderzoek, alsmede de noodzakelijke monstername en monsterbewerking zal door het RIVO-DLO worden verzorgd. Belangrijkste radionukliden in dit
verband zijn Cs-137, uit het post-Tjernobyl onderzoek, en Po-210, zijnde de belangrijkste
natuurlijke radioaktieve stof met veruit de grootste bijdrage aan de stralingsbelasting van de
konsument van visserijprodukten van alle radioaktieve stoffen.
Van de veelheid aan chemische stoffen waarmee het milieu wordt verontreinigd isslechts een
betrekkelijk gering aantal instaatom de kwaliteitvan visserijprodukten negatief te beïnvloeden.
In alle gevallen gaat het dan om stoffen die een ongunstige kombinatie vertonen van de
eigenschappen persistentie, toxiciteit en bioakkumulatievermogen. Belangrijkste organischemikroverontreinigingen voor visserijprodukten zijn PCB's,toxafeen, DDTen dioxinen. Belangrijkste anorganische mikroverontreinigingen zijn kwik en -in mindere mate- cadmium en lood.
Vanuit de op het RIVO-DLO aanwezige deskundigheid op het gebied van de chemische
kontaminatie van vissen en andere aquatische organismen vinden regelmatig onderzoekaktiviteiten plaats voor waterbeheerders, in hoofdzaak via Rijkswaterstaat.
Via desbetreffende opdrachten, of in het kader van het Rijn Aktie Programma via het project
Ekologisch Herstel Rijn (RIVO-DLO, RIZA, RIVM), verkrijgt deze waterbeheerder dan inzichten
indeeffekten vanwaterverontreinging op inverontreinigde omgevingen aanwezige aquatische
organismen.
Voor de Noordzee en de Nederlandse kustwateren worden de aktiviteiten van het RIVO-DLO
op het gebied van de mikroverontreinigingen ook gekoördineerd door het BEON, waar
mikroverontreinigingen één van de aandachtsvelden voor het gezamenlijk uit te voeren
onderzoek vormt. Via dit BEON-verband en ook rechtstreeks wordt ook in internationaal
verband deelgenomen aan aktiviteiten van de ICESop het gebied van het milieuonderzoek,
meestal in verband met interkalibratie-aktiviteiten.
Via de lozing van onvoldoende gezuiverd rioolwater kunnen menselijke pathogenen in het
oppervlaktewater belanden. Door de rauwe konsumptie van hiermee verontreinigde visserijprodukten (bijvoorbeeld oesters) kunnen deze pathogenen weer bij de mens terugkeren en
aanleiding geven tot ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld besmettelijke geelzucht). Daarnaast
kunnen ook bepaalde van nature in het water aanwezige mikro-organismen of rechtstreeks
(Vibrio parahaemolyticus) of indirekt via de produktie van biotoxinen {Alexandrium spec,
Dinophysis spec, Nitzschia spec) problemen veroorzaken, in hoofdzaak via de konsumptie
van schelpdieren. Het onderzoek naar de aanwezigheid van potentieel schadelijke mikroorganismen in het water zal in hoofdzaak in het programma 82 worden uitgevoerd. In het
programma 83 zal de alleen (bio)chemische analyse op biotoxinen blijven gehandhaafd (met
HPLC-technieken of ELISA-methoden).
Planning

De planning voor het onderzoek in 1993 is per thema:
Milieuaantasting en de kwaliteit van aquatische ekosystemen:
In het kader van het Tweede BEON-Meerjaren-Onderzoekprogramma en in vervolg op het in
1992 gestarte door de EGmedegefinancierde internationale onderzoek zal in 1993 het
onderzoek naar de gevolgen van de visserij op bodemorganismen (IMPACT) worden voortgezet. Het zal daarbij gaan om nadere studies naar de hoeveelheden en de overlevingskansen
van discards op diverse plaatsen in de Noordzee (Oestergronden, Duitse Bocht, Vlaamse
Banken) en de Ierse Zee.
In samenwerking met Rijkswaterstaat-DGW zal het monitoringprogramma van visziekten in
relatie tot waterverontreiniging ten behoeve van de North SeaTask Force in 1993 worden
voortgezet: in februari de bemonstering van schar en in augustus de bemonstering van bot.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een bonamia-resistente platte oester zal in 1993
worden voortgezet, mits hiervoor eengoede medefinancieringsregeling kanworden gevonden.
Insamenwerking met CDI-DLOzal onderstaand onderzoek worden verricht ten behoeve van de
uitvoering van de nieuwe EG-regelingvoor de preventie vanvisziekten alsgevolg van de import
van vissen,schelp- en schaaldieren.
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Milieuaantasting en de kwaliteit van visserijprodukten:
In samenwerking met RIKILT/DLO, KEMA en RIZA zal in 1993 het onderzoek worden voortgezet naar de invloed van verhoogde natuurlijke cesiumgehalten (in het Rijnwater) op de
akkumulatie van cesium-137 in aquatische organismen. Het is de bedoeling deze op de
ontwikkeling van meer algemeen bruikbare modellen over het gedrag van radioaktief cesium
uiteindelijk in te brengen bij een internationaal (EG) opgezet onderzoekprogramma.
De monitoringprogramma's van milieukontaminanten is zee-, kust- en binnenvisserij in het
kader van de LAC-Stuurgroep 'Visverontreiniging' en ten behoeve van de sportvisserij worden
in 1993 voortgezet. Speciaal onderzoek zal worden gericht op de bepaling van polychloorterfenylen (PCT's),toxafenen en thallium in visserijprodukten.
In het kader van het sanitaire schelpdieronderzoek zal aan de hand van een aantal surveys in
de Nederlandse kustwateren in 1993 verder gezocht worden naar het eventueel voorkomen
van paralytisch schelpdiertoxine (PSP) producerende algensoorten van het type Alexandrium.
Ter vervanging van de rattetest op DSPzal een recent beschikbaar gekomen ELISAtestkit voor
dit type biotoxine uit algentoxine op zijn bruikbaarheid worden getest. Eénen ander in samenwerking met RIKILT/DLO, ook in het kader van een EG-project gericht op de geharmoniseerde
bepaling van DSP in schelpdieren in de EG-lidstaten.
Indicatie omvang

15 mensjaar

projecten

20010
20014
20015
20016
20017
20020
20022

Verstoring aquatisch milieu (RIVO, S.J.de Groot)
Biotoxinen (RIVO, P. Hagel)
Parasitologisch onderzoek (RIVO, P.van Banning)
Pathologisch onderzoek (RIVO, P.van Banning)
Organische microverontreiniging (RIVO,J. de Boer)
Anorganische micro's (RIVO, H. Pieters)
Radioaktiviteit (RIVO, P. Hagel)
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Programma 85

Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van
economisch onderzoek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het ontwikkelen van methodieken en expertise (database applicaties, modellen, analysemethoden en expertsystemen) ter verhoging van de efficiency en kwaliteit van het onderzoek
op het LEI-DLO en meer in het algemeen ook in het brede externe veld van landbouweconomisch onderzoek.

Aanleiding

Methodologische ontwikkeling vormt een essentiële investering in de continuering op de lange
termijn van hoog kwalitatief landbouw-economisch onderzoek. Met name op internationaal
niveau vindt een gedurige ontwikkeling plaats. Zowel om interne als externe (concurrentie)
redenen is het derhalve geboden om bij c.q. voorop te blijven.

Doel

Doel van het programma is de ontwikkeling van methoden van onderzoek voor de aanpak
van bestaande en nieuwe probleemstellingen in het landbouw-economisch onderzoek ter
- mede daardoor - verhoging van de efficiency en kwaliteit van het eigen onderzoek en ter
bijdrage aan de algemene methodologie-ontwikkeling in dit vakgebied.
In de planperiode staan met name onderzoek naar de methodologische aspecten voor de
afstemming van micro- en macro-economisch onderzoek, het ontwikkelen van bio-economische
modellen voor de glastuinbouw en Markov-ketens centraal.

Planning

- aandacht voor methodologieontwikkeling, -gebruik en-evaluatie voor landbouw-economisch
onderzoek;
- opzet databank voor methodologie landbouw-economisch onderzoek;
- ontwikkeling van methodologie prognose-onderzoek;
- onderzoek naar methodologische aspecten voor afstemming micro- en macro-economisch
onderzoek;
- redactie van diverse Newsletters:
European Association of Agr. Economists
Economische sector of Internationaal Society of Horticultural Science
Fisheries Economics Newsletter

Andere relevante
programma's

10, 55, 86, 87, 88, 89, 104, 112, 129, 156, 157

Indicatie omvang

0 mensjaar

Projecten

21601
31601
41601
51601
XXX
XXX

Markovketens (*, LEI)
Methodologie macro-micro-economisch onderzoek (*, LEI)
Bioeconomisch modellen glastuinbouw (*, LEI)
Fisheries Economics Newsletter (LEI)
Newsletter European Association of Agricultural Economicsts (EAAE) (LEI)
Newsletter Economic Section of the International Society of Horticultural Science
(ISHS) (LEI)
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Programma 86

EG-enoverig internationaal landbouw-, handels-enontwikkelingsbeleid:
voorbereidend en evaluerend economisch (model-)onderzoek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Onderzoek naar invloeden eneffecten vanalgemeen-economische entechnische ontwikkelingen
envan beleidsmaatregelen op internationaal niveau op deeconomische situatie en perspectieven
in de diverse nationale sectoren en bedrijfstakken in de agrarische sector, bosbouw en visserij
ten behoeve van de voorbereiding en evaluatie van internationaal beleid.

Aanleiding

Een groot aantal factoren isvan belang voor de inrichting van het EG-en overig internationaal
beleid. Zowel de beleidsmakers als de overige betrokkenen behoeven kennis en inzicht
omtrent de economische en overige effecten van die factoren op de nationale sector- en
algemene ontwikkelingen in wisselwerking met de getroffen en te nemen beleidsmaatregelen.

Doel

Doel van het programma is het geven van inzicht in de invloed en de effecten van algemeeneconomische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen op internationaal niveau op de economische situatie en perspectieven in de diverse nationale sectoren
en bedrijfstakken in de agrarische sector, bosbouw en visserij. De kennis die gegenereerd
wordt is met name gericht op de voorbereiding en evaluatie van het betreffende sectorbeleid
en algemeen beleid op internationaal niveau. Het daardoor nodige onderzoek richt zich op
de ontwikkelingen in deze sectoren als geheel of delen ervan, inclusief toeleverende en
verwerkende bedrijfstakken, zowel op nationaal en internationaal niveau, onder invloed van
relevante maatschappelijke ontwikkelingen en in relatie tot daarmee samenhangend beleid.
Dehierbij betrokken beleidsinstanties zijndenationale overheid,de EG enandere internationale
organisaties, het georganiseerde bedrijfsleven en andere bij het beleid betrokken organisaties.
De hoofdlijnen voor het onderzoek binnen dit programma voor de komende jaren kunnen
worden uitgezet vanuit de verwachte economische en politieke ontwikkelingen binnen en
buiten de EG.
De belangrijkste ontwikkelingen die op de verschillende niveaus aandacht zullen vragen zijn:
1. Mondiaal
- Internationaal handelsoverleg leidend tot een vrijer handelsverkeer en een groter
concurrentie op de markt voor agrarische Produkten (GATT).
2. De EGin Europees verband:
- Versterking van de samenwerking tussen de EGen andere westeuropese landen in de z.g.
Europese Economische Ruimte;
- Politieke en economische ontwikkelingen in oosteuropese landen, onder andere leidend
tot een meer marktconform economisch en landbouwbeleid en handelspolitieke
overeenkomsten met de EG.
3. De EGintern:
- Herziening van het EG-landbouwbeleid in de richting van een meer marktconform beleid
en realisatie van meer doelstellingen via nieuwe beleidsinstrumenten, zoals de Europese
commissie heeft voorgesteld;
- Verdere regionalisatie van het EG-landbouwbeleid en een meer op bepaald type regio's
en/of groepen gericht beleid;
- Invulling van het gemeenschappelijk visserijbeleid;
- Verdergaande integratie binnen de EG,met als mijlpaal de totstandkoming van de interne
markt (Europa 1992).
Dete leveren prestaties in dit verband is het realiseren van onderzoekresultaten tot het
verkrijgen en geven van relevante kennis en inzicht voor:
- de beleidsvoorbereiding en de standpuntbepaling van de Nederlandse overheid en het
georganiseerd bedrijfsleven ten aanzien van het te voeren beleid m.b.t. de landbouw, de
tuinbouw, de bosbouw en de visserij op EG-niveau en voor het overige internationaal
handelsoverleg;
- de beleidsvoorbereiding en -evaluatie door de EGen andere internationale organisaties.

Planning

- Berekening van effecten van EG-(MacSharry) en internationaal handels- (GATT)-beleid; met
o.m. ECAM-model (samen met CPB/SOW);
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Actualisatie van het onderzoek 'Less Favoured Areas' in de EGen uitbreiding naar de
laatsttoegetreden lidstaten;
Onderzoek in verband met voorgenomen toetreding tot de EGvan o.m. Scandinavische
landen;
Actualisatie van en berekeningen met EG-graan mengvoedergrondstoffenmodel en
uitbreiding naar ruwvoeders, oliezaden en peulvruchten;
Berekeningen met EG-rundvleesmodel;
Onderzoek naar beheerssystemen voor de Noordzeevisserij in de EG;
Afstemming diverse EG-rekenmodellen over sectoren en produkten;
Andere relevante
programma's

87, 88, 112

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

11401
11401
11402
11403
11405
11407
11410
31401
51404
51405
XXX

Evaluatie EGlandbouwbeleid (LEI)
Onderzoek EG-rundvleesbeleid (LEI)
Regionale effecten EG-landbouwbeleid (LEI)
EG-landbouwmodel (*, LEI)
Onderzoek 'Less Favoured Areas' in de EG(LEI)
Ontwikkeling agrarische handelsverkenningen (LEI)
Oost-Europa - EG(LEI)
EGgraan/mengvoer/veestapelmodel (LEI)
EG-Noordzee bevissingsmodel (*, LEI)
EG-onderzoek management shellfish-sectors (*, LEI)
Rekenmodellen EG landbouw (LEI)
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Programma 87

Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en
-evaluerend onderzoek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Onderzoek naar invloeden eneffecten van algemeen-economische entechnische ontwikkelingen
envanbeleidsmaatregelen opverschillende niveausop deeconomische situatie en perspectieven
in de diverse bedrijfstakken en produktkolommen in de agrarische sector, bosbouw en visserij
ten behoeve van de voorbereiding en evaluatie van het betreffende sectorbeleid en algemeen
beleid op regionaal en nationaal niveau.

Aanleiding

Een groot aantal factoren isvan belang voor de inrichting van het sector- en algemeen
beleid op regionaal en nationaal niveau. Zowel de beleidsmakers als de overige betrokkenen
behoeven kennis en inzicht omtrent de economische en overige effecten van die factoren op
de sector- en algemene ontwikkelingen in wisselwerking met de getroffen en te nemen
beleidsmaatregelen.

Doel

Doel van het programma is het geven van inzicht in de invloed en de effecten van algemeeneconomische ontwikkelingen,technischeontwikkelingen enbeleidsmaatregelen op verschillende
niveaus op de economische situatie en perspectieven in de diverse nationale sectoren en
bedrijfstakken in de agrarische sector, bosbouw en visserij. De kennis die gegenereerd wordt
is met name gericht op de voorbereiding en evaluatie van het betreffende sectorbeleid en
algemeen beleid op regionaal en nationaal niveau.
Het daarvoor nodige onderzoek richt zich op de ontwikkelingen in deze sectoren als geheel
of delen ervan, inclusief toeleverende en verwerkende bedrijfstakken, zowel op nationaal en
regionaal niveau, onder invloed van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en in relatie
tot daarmee samenhangend beleid. De hierbij betrokken beleidsinstanties zijn de nationale
en de provinciale overheden, het georganiseerde bedrijfsleven en andere bij het beleid
betrokken organisaties.
Dete leveren presentaties zijn in te delen in:
1. Verrichten van beschrijvend en analyserend onderzoek. Bijvoorbeeld het jaarlijkse
Landbouw-Economisch Bericht, regionale structuurrapportages.
2. Verrichten van toekomstverkennend onderzoek. Bijvoorbeeld regionale en provinciale
structuur -en perspectief studies.
3. Evalueren van beleidsmaatregelen, zowel ex-ante als ex-post. Bijvoorbeeld economische en
andere effecten van superheffing, veewet, subsidieregeling energiebesparing, productiebeheersing in de visserij, technologiebeleid op regionaal en nationaal niveau.
4. Beantwoording van beleidsvragen (ten dele ad hoc) op basis van beschikbare kennis en
inzichten.
5. Verschaffen van gegevens over de agrarische sector, bosbouw en visserij.
In de naaste toekomst zal de aandacht in belangrijke mate gericht zijn op beleidsvragen met
betrekking tot de ontwikkeling van een economisch en ecologisch duurzame landbouw,
tuinbouw, bosbouw en visserij.
De hoofdlijnen voor het daarmee samenhangende onderzoek zijn:
1. Onderzoek naar de invloed van een meer marktconform markt- en prijsbeleid.
2. Onderzoek naar de invloed van versterking van het structuurbeleid.
3. Onderzoek naar de invloed van een strengere regelgeving vanuit doeleinden van natuur
en milieu en gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen.
4. Onderzoek naar de sociaal-economische aspecten van technlogische ontwikkelingen
(Technology Assessment).
Daarnaast zullen ook andere thema's binnen het brede scala van beleidsontwikkeling met
betrekking tot de verschillende sectoren en de plattelandsontwikkeling aandacht (blijven)
vragen.
Het onderzoek zal ondermeer antwoord moeten geven op mogelijke effecten van deze
veranderingen in het beleid op:
- omvang en samenstelling van de vraag en het aanbod van agrarische Produkten in
binnen- en buitenland;
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- wijze van produceren en gebruik van de natuurlijke hulpbronnen;
- produktiviteits- en prijsontwikkeling;
- inkomensontwikkeling en inkomensverdeling;
- investeringen en besparingen in de betreffende sectoren;
- werkgelegenheid in de primaire en daarmee samenhangende sectoren;
- organisatie van de produktie en samenhang in de produktiekolom;
- regionale ontwikkeling.
Binnen het op nationaal niveau gerichte onderzoek zal vaak een regionale invulling gewenst
zijn.
Planning

Publikatie van het Landbouw-Economisch Bericht (LEB);
Onderzoek naar maatschappelijke aspecten van biotechnologie (technology assessment);
Onderzoek naar economische potenties voor een landbouw die voldoet aan strengere
eisen van natuur en milieu;
Onderzoek naar de concurrentiekracht en ontwikkelingsmogelijkheden van (sectoren van)
van land- en tuinbouw in diverse regios;
Onderzoek naar de (gecumuleerde) effecten van beleidsmaatregelen (landbouw effect
rapportage);
Onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse Landbouw op langere termijn
(Landbouw na 2010);
Ontwikkeling simulatiemodellen voor tuinbouwsectoren;
Effecten van beleidsmaatregelen voor de Nederlandse visserijsector.

Andere relevante
programma's

10, 55, 80, 88, 89, 129

Indicatie omvang

10mensjaar

Projecten

11301
11302
11306
11307
41302
41303
51301
XXX
XXX
XXX
XXX

Landbouw-Economisch Bericht (LEI)
Raming sector index (LEI)
Strengere eisen natuur en milieu (LEI)
Maatschappelijke aspecten van biotechnologie (*, LEI)
Ontwikkeling simulatie modellen van de afzonderlijke produktierichtingen in de
tuinbouw (*, LEI)
Ontwikkeling modellen i.v.m. doorrekenen beleidsmaatregelen (tuinbouw) (LEI)
Beleidsinformatie visserijsector (LEI)
Technologische ontwikkeling en assessment (LEI)
Perspectieven voor de vollegrondsgroenteteelt in Zuid-Oost Nederland (LEI)
Mogelijkheden van een regionaal bollencomplex in Zuid-West Nederland (LEI)
De Nederlandse landbouw na 2010 (LEI)
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Programma 88

Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en -besteding en
financiële positie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Verklarend en prognostiserend onderzoek over de financieel-economische en technischeconomische ontwikkelingen en de positie van agrarische bedrijven in de diverse sectoren van
land- entuinbouw, bosbouw envisserij. Het accent ligt op de bedrijfseconomische ontwikkeling
zoals rentabiliteit, produktiviteit en financiering. Onderzoek naar de continuteit van bedrijven
en sector.

Aanleiding

De beleidsontwikkeling op de diverse niveaus (EG, nationaal en sector) kan worden ondersteund door inzicht in de huidige economische situatie, de verwachtingen voor de nabije
toekomst en de gevolgen van het voorgenomen beleid voor de concurrentiekracht van de
sector en de bedrijven daarin. Bij het nationale milieubeleid wordt de relatie gelegd tussen
de duurzaamheid en veiligheid van de agrarische sector en haar concurrentiekracht. Het
vraagstuk van de continuteit van de sector en de bedrijven in de sector is hierbij een belangrijk
thema.
Het programma zal in de komende jaren door het verschaffen van regelmatige informatie
over de achtergronden van de ontwikkelingen op financieel-economisch en technischeconomisch gebied blijven bijdragen aan de ondersteuning bij beleidsvorming. Het verder
ontwikkelen van instrumenten voor de beoordeling van de continuïteit van bedrijven en
sector sluit aan bij de doelstellingen van het landbouwbeleid.

Doel

Het doel van het programma is:
a. het verschaffen van inzicht in de financieel-economische ontwikkelingen en positie van
land- en tuinbouwbedrijven (inkomen, vermogen, e.d.);
b. het bieden van inzicht in de ontwikkeling van technisch/economische relaties in land- en
tuinbouwbedrijven (produktiviteit, inzet arbeid, kapitaalmiddelen, vlottende
produktiemiddelen, opbrengsten, e.d.);
c. het (mede) verschaffen van informatie ten behoeve van beleidsontwikkelingen voor landen tuinbouw, in nationaal en internationaal verband;
d. het (mede) verschaffen van een basis voor (verder) fundamenteel en produktietechnisch
onderzoek.
Prognoses en ramingen voor de bedrijfsuitkomsten van land- en tuinbouwbedrijven, sectorramingen en informatie over de ontwikkelingen van volumes en prijzen worden jaarlijks
opgesteld. Voor de visserij wordt de financiële positie begroot. De bedrijfsuitkomsten en
financiële positie en de samenhang tussen grootheden worden jaarlijks geanalyseerd. Met
een frequentie van 1maal per 5jaar worden voor de diverse sectoren de langjarige
ontwikkelingen op financieel-economisch en technisch-economisch gebied beschreven en
geanalyseerd. Expertise en instrumentontwikkeling voor de beoordeling van de continuïteit
zijn belangrijke elementen binnen het onderzoekprogramma.

Planning

Naast een raming van de sectorrekening van de land- en tuinbouw zullen er aantal periodieke
rapportages verschijnen. Deze rapportages verschijnen volgens een strak schema (jaarlijks en
5-jaarlijks). Voortgang met expertise- en ontwikkelingsonderzoek met betrekking tot de
continuïteit.

Andere relevante
programma's

85, 86, 129, 156, AT-1.03, AT-2.2,AT-3.07, AT-3.12, AT-6.7, VZ-1.01, VZ-2.2,VZ-3.1

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

20302
20303
30301
30301
30301
30301

Continuïteit particulier bosbezit (*, LEI)
Institutionele belegging bos (*, LEI)
Prognose bedrijfsuitkomsten (landbouw) (LEI)
Ontwikkeling rentabiliteit (landbouw) (LEI)
Bedrijfsuitkomsten en financiële positie (LEI)
Analyse definitieve uitkomsten: Bedrijfsuitkomsten en financiële positie (LEI)
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30303
30310
40301
40302
40303
40306
50301
50302
50303
50305
30311
30312

Beheer en analyse EGinfonet (LEI)
Financiële positie jonge boeren en bedrijfsovername (LEI)
Ramingen bedrijfsuitkomsten diverse sectoren tuinbouw (LEI)
Analyse ontwikkeling van de rentabiliteit en produktiviteit in de tuinbouw (LEI)
Opstelling geaggreerde sectorr. glastuinbouw (LEI)
Financieel-economisch bedrijfsmodel opvolging (LEI)
Visserij in cijfers (LEI)
Bedrijfsresultaten kottervisserij (LEI)
Bedrijfsresultaten mosselcultuur (LEI)
Onderzoek financiële positie kottervisserij (LEI)
Fiscale positie agrarische ondernemer (LEI)
Rentabiliteit loonwerksector (LEI)
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Programma 89

Agrarische structuur en positie agrarische beroepsbevolking

Programmaleider

Douw, drs. L. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Onderzoek naar de structuur van land- en tuinbouw en bosbouw; dat wil zeggen naar de
ontwikkeling van aantal, aard en omvang van de bedrijven en de daarop ingezette
produktiefaktoren, naar de agrarische beroepsbevolking en naar het institutionele kader
waarbinnen de produktie plaats vindt.

Aanleiding

De structuur van de sektor iseen belangrijke bepalende faktor voor de te behalen resultaten
in termen van produktie, inkomen en werkgelegenheid. De concurrentiekracht ten opzichte
van andere landen, andere regio's of andere sektoren is afhankelijk van de wijze waarop de
produktie isgeorganiseerd, zowel op het niveau van de primaire bedrijven alsvan de daarmee
verbonden toelevering, afzet en dienstverlening. De omvang, samenstelling en kwaliteitvan
de (al of niet in gezinsverband) ingezette arbeid speelt daarbij een belangrijke rol. De keerzijde is dat de arbeidsomstandigheden, bedrijfsuitkomsten en perspektieven binnen de sektor
bepalend zijn voor het welzijn van een aanzienlijke bevolkingsgroep.

Doel

Doel van het programma is het verkrijgen van kennis over de ontwikkeling van de structuur
van de land- en tuinbouw en bosbouw; dat wil zeggen onderzoek naar de ontwikkeling van
aantal, aard en omvang van de bedrijven en de daarop ingezette produktiefactoren, naar de
agrarische beroepsbevolking en naar het institutionele kader waarbinnen de produktie
plaatsvindt. Het onderzoek is er mede op gericht vast te stellen hoe vraag en aanbod van
arbeid zich in samenhang met het aantal bedrijven in de toekomst zullen ontwikkelen.
In de planperiode zulen vooral projecten worden uitgevoerd binnen de volgend thema's:
Op het gebied van de ARBEIDSMARKT wordt de behoefte aan arbeid en de wijze waarop
daarin wordt voorzien regionaal en per subsektor in kaart gebracht; daarnaast worden de
karakteristieken van de arbeidsvoorziening in de landbouw ca. nader onderzocht tegen de
achtergrond van meer algemene arbeidsmarkttheorieën en wordt ingegaan op specifieke
regionale of sektorale knelpunten (zoals de glastuinbouw).
Wat de afzonderlijke beroepsgroepen betreft wordt in het bijzonder aandacht geschonken
aan de positie van de VROUW in de landbouw als medewerkster of mede-onderneemster
en aan de rol van de ONDERNEMER, vooral aan zijn ondernemersstijl als belangrijke
faktor voor het vermogen om zonodig drastische bedrijfsaanpassingen door te voeren,
bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in het landbouwbeleid of in de funktie van
landelijke gebieden.
Voor inzicht in de ontwikkeling van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid is het nodig
te weten hoe beslissingen over het beëindigen of CONTINUEREN VAN BEDRIJVENtot stand
komen en welke faktoren daarop van invloed zijn. Hiernaar zal onderzoek worden gedaan in
samenhang met de meer bedrijfseconomische benadering van programma 88.
De PRODUKTIVITEITSONTWIKKELING in de agrarische sektor over een langere periode wordt
eveneens geanalyseerd. Kennis van de faktoren die die ontwikkeling bepalen is gewenst om
bij regionale en sektorale toekomstverkenningen beter rekening te kunnen houden met
technologische en economische invloeden. Een onderzoekverslag op dit gebied moet in de
planperiode gereed komen.

Planning

Uitvoering onderzoek naar de arbeidsvoorziening in een aantal regio's en wellicht één of
meerspecifiekesektoren;verdere uitdieping vandetheorie en methodiek van het arbeidsmarktonderzoek; afronding lopend onderzoek naar produktiviteitsontwikkeling en voortzetting
onderzoek naar faktoren die de kontinuïteit van bedrijven bepalen en naar de betekenis van
ondernemersstijlen voor de flexibiliteit van bedrijven.

Andere relevante
programma's

85, 86, 87, 88

Indicatie omvang

5 mensjaar

141

Projecten

21102
21116
21118
21120
xxx
xxx

Ontwikkeling productiviteit (*, LEI)
Arbeidsvoorziening Noord-Brabant (LEI)
Ondernemersstijlen (LEI)
M/V-maatschappen in praktijk (LEI)
Arbeidsmarktonderzoek (*, LEI)
Continuïteit van bedrijven (*, LEI)
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Programma 101

Ontwikkeling van beoordelingsmethoden en normen voor de
arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Doel isde ontwikkeling van 'tools' ter analyse,verbetering en normering van de werkuitvoering
en de werksituatie vanuit de gezichtspunten gezondheid, productiviteit, kwaliteit, welzijn en
veiligheid. Het onderzoek betreft de gebieden fysieke belasting (o.a. lage rug, kort-cyclische
arbeid), omgevingscomponenten (o.a.stof, gewasbescherming), arbeidsbehoefte, productiviteit
(o.a.arbeidsgeschiktheidsbeoordeling, taakanalyse) en kwaliteitscontrole (o.a.visuele perceptie,
mentale belasting).

Aanleiding

Grote veranderingen met betrekking tot productietechnieken en -processen, mechanisatie en
automatisering kenmerken de Nederlandse agrarische sector gedurende het laatste decennium.
Gezondheidsstatistieken wijzen uit dat deze ontwikkeling gepaard gaat met in ongunstige
zin veranderde arbeidsomstandigheden. Voorbeelden zijn deeenzijdige belasting van bepaalde
lichaamsregio's, de toenemende blootstelling aan trillingen en schokken, het relatief groot
aantal bedrijfsongevallen, de blootstelling aan omgevingscomponenten en toxische stoffen
en de stijgende mentale belasting. Het gevolg is dat ook de agrarische sector kampt met een
toenemend percentage arbeidsongeschikten. Het overheidsbeleid ten aanzien van de preventie
hiervan heeft hoge prioriteit. Aandacht verdienen met name biologische omgevingscomponenten, fysieke belasting, veiligheid en toxische stoffen. Effectieve uitvoering van dit beleid
stuit echter op het ontbreken van beoordelingsmethoden en normen. Dit probleem is des te
meer nijpend geworden door het volledig in werking treden van de Arbowet in 1990, welke
voor tal van aspecten van de arbeid in de komende jaren nader ingevuld dient te worden.

Doel

Doelstelling is de ontwikkeling en toetsing van methoden voor de evaluatie van de arbeidsomstandigheden en de formulering van interventies in de agrarische sector. Hiermee levert
het onderzoeksprogramma een bijdrage aan de verbetering van de arbeid en de werkomgeving in de agrarische sector. Gezichtspunten die in dit programma betrokken worden
zijn gezondheid, veiligheid, welzijn, productiviteit en kwaliteit, zodat het programma ook
het beleid ter reductie van het ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsvolume ondersteunt.
Validiteit en bruikbaarheid in de praktijk zijn belangrijke criteria bij methode-ontwikkeling.
Toetsing vindt plaats d.m.v. interventie-studies, waarbij het effect van arbeidshygiënische,
arbeidskundige, ergonomische en organisatorische maatregelen wordt geëvalueerd.
Benadrukt dient hier te worden dat een evaluatie, uitsluitend op het aspect gezondheid van
de werkende, onvoldoende is; implicaties voor de arbeidsbehoefte en productiviteit, en voor
de kwaliteit van het agrarisch eindproduct moeten tevens worden beschouwd. Op langere
termijn zullen de resultaten van het programma voorzien in normen voor beroepsmatige
blootstelling aan belastende factoren. Eindresultaat van alle programmaonderdelen, modellen
zowel als methoden en hierna in meer detail genoemd, is steeds een beschrijving in de vorm
van wetenschappelijke artikelen en publicaties in vaktijdschriften.
Zoals in de probleemstelling is aangegeven wordt bij het beantwoorden aan de bovenstaande
doelstelling prioriteit gegeven aan onderzoek naar fysieke belasting, omgevingscomponenten
en toxische stoffen. De relatief hoge fysieke belasting in de agrarische sector heeft vooral
gevolgen voor de lage rug en nek/schouder regio. Het onderzoek gericht op de lage rug
heeft tot doel het opzetten van een model waarmee op basisvan mechanische en fysiologische
factoren het optreden van rugschade wordt voorspeld. Klachten in de nek/schouder regio
komenvoor een belangrijk deel voort uit kort-cyclisch repeterend werk. Hetonderzoek hiernaar
heeft tot doel een methode te ontwikkelen ter beschrijving van de veranderingen in de
spieren en deze te beoordelen in relatie tot het ontstaan van klachten. Hiermee kan worden
gekomen o.a. tot adviezen m.b.t. werk/rust-verhoudingen.
Het onderzoek naar omgevingscomponenten heeft tot doel het ontwikkelen van een meeten beoordelingsmethode van de voor de gezondheid relevante bestanddelen van organisch
agrarisch stof, en het beoordelen van maatregelen ter bescherming hiertegen. Onderzoek
naar toxische stoffen is gericht op de reductie van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen door toepassing van bestaande en gemodificeerde beoordelingsmethoden en het
formuleren van arbeidshygiënische, arbeidskundige en organisatorische maatregelen.
Aangegeven isdat binnen het programma aandacht voor de onderzoekaspecten productiviteit
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en kwaliteit essentieel is. Onderzoek naar arbeidsbehoefte en productiviteit richt zich op de
ontwikkeling van een eenduidige methode van taakanalyse en de aanleg en het onderhoud
van een arbeidsnormenbestand. Onderzoek naar de kwaliteit van het agrarisch eindproduct
heeft tot doel het opzetten van een model van kwaliteitscontrole in relatie tot de perceptiefmentale belasting van de sélecteur en hierbij relevante omgevingsinvloeden.
Planning

Bij het opstellen van de programmaplannen voor 1993 iservan uitgegaan dat een deel van
het onderzoek via externe financiering zal worden uitgevoerd. Gegeven de beschikbare
capaciteit betekent dit tevens een beperking in de beantwoording van onderzoeksvragen
komend vanuit de proefstations.
Fysieke belasting
Het model welke een beschrijving geeft van de reacties van de lage rug alsgevolg van arbeidsbelastingen zal worden afgerond en verslagen in een dissertatie. In een vervolgonderzoek zal
het model worden uitgebreid naar de invloed van de factor tijd, d.w.z. de duur van belasting
en de frequentie van voorkomen. Tevens zal het worden getoetst ten aanzien van de voorspellende waarde van het optreden van rugklachten. Toepassing van het model vindt plaats
d.m.v. de evaluatie van het effect van actuele maatregelen waaronder taakroulatie, verandering
van werk-rust schema's, toepassing van stasteunen en aanpassing van de werkhoogte en
-breedte, o.a. in de glasgroente-, bloembollen- en witlofteelt.
Deveranderingen in de spieren gemeten tijdens kort-cyclisch repeterende arbeid in een
laboratoriumsituatie worden vergeleken met die in de nek/schouder regiotijdens praktijksituaties,
met name tijdens oogstwerkzaamheden in de glastuinbouw, witlof- en champignonteelt. De
invloed van inter-individuele verschillen zal worden bekeken. Tevens wordt aangegeven wat
de invloed van verschillende pauzelengtes is in relatie tot gezondheid en productiviteit.
Omgevingscomponenten
Een inventarisatie zal plaatsvinden van de beschikbare meetmethoden voor de bepaling van
de samenstelling van agrarisch stof. Bestaande methoden zullen worden gemodificeerd of
nieuwe meetmethoden worden ontwikkeld. Toepassing hiervan zal primair plaatsvinden
binnen devolièrehuisvesting voor leghennen (programma 152).Heteffect van arbeidshygiënische
en bedrijfskundige maatregelen ter vermindering van de stofblootstelling wordt geëvalueerd.
Ter beperking van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen zullen arbeidshyginische
en arbeidskundige maatregelen worden geformuleerd. Het effect van deze maatregelen zal
worden geëvalueerd.
Arbeidsbehoefte en productiviteit
De revisie van de Professiogrammen voor de sectoren glasgroenteteelt, snijbloementeelt en
fruitteelt zal worden afgerond. Een begin zal worden gemaakt met de sectoren boomteelt,
potplantenteelt en bloembollen- en bolbloementeelt.
Deinventarisatie van bestaande methoden entechnieken vantaakanalyse zalworden afgerond.
Geformuleerd wordt een gestandaardiseerde en eenduidige methode van taakanalyse.
Kwaliteitscontrole
Relevante parameters m.b.t. de visuele perceptie en mentale belasting van sélecteurs worden
gekozen op basis van uitgevoerde experimenten tijdens selectietaken in de akkerbouw en
vleesverwerkende industrie. In een laboratoriumsituatie wordt het gedrag van deze parameters
onder gestandaardiseerde omstandigheden bekeken. Een begin zal worden gemaakt met de
beschrijving van een model van kwaliteitscontrole in relatie tot visuele perceptie en mentale
verwerking.

Andere relevante
programma's

105, 106, 141,152, 186, AT-3.07, VZ-3.3

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

20.1.13
20.1.14
20.1.15
20.1.16

Fysieke belasting en gezondheid in het agrarisch produktieproces: gevolgen van
organisatorische en technologische ontwikkelingen (IMAG)
Blootstelling aan schadelijke omgevingscomponenten in de agrarische sector:
ontwikkeling van beoordelingsmethoden en maatregelen ter reductie (IMAG)
Taakanalyse: beoordeling van arbeidsbehoefte en produktiviteit (IMAG)
Selectieprocessen (IMAG)
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Programma 104

Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management
van bedrijven

Programmaleider

Achten ir. J.M.F.H. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Onderzoek en ontwikkeling van op informatica gebaseerde systemen en hulpmiddelen voor
informatievoorziening,- verwerking en de bedrijfsbegeleiding en -sturing van bedrijven in de
primaire agrarische sector, de agribusiness en bedrijfsoverkoepelende besturende en beleidsorganen. Hiermeesamenhangend omvat het programma ook het onderzoek van doelstellingen,
funkties en efficiency van agrarische management.

Aanleiding

In het management van primaire bedrijven, agribusiness alsmede in produktketens wordt op
velerlei wijze informatie verzameld, en verwerkt voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie
van beslissingen. De informatica biedt op veel aspecten van de informatisering van het
management belangrijke ondersteuning door vele nieuwe mogelijkheden bij informatieverzameling en -verwerking. In dit programma richt het onderzoek zich op het management,
de informatiebehoeften en de mogelijkheden om daarin met behulp van informatica te
voorzien. De informatisering wordt beschouwd als een der belangrijkste technologische
vernieuwingen van deze tijd met grote gevolgen voor bedrijfsvoering en -struktuur en
bedrijfsoverschrijdende communicatie en logistiek.

Doel

Doel van het programma is om op basis van analyse en synthese van processen en systemen
hulpmiddelen te ontwikkelen voorde informatievoorziening, bedrijfsadministratie, bedrijfsbeheer
en planning voor primaire land- en tuinbouwbedrijven, bedrijfsoverschrijdende besturende
organen, zowel horizontaal als verticaal, alsmede de beleidsinstanties.
De miniaturisering van de computer heeft voor de primaire produktie en de toeleverende en
afnemende bedrijven grote invloed op de informatievoorziening, -verwerking en de bedrijfssturing. Dit vereist een interdisciplinaire aanpak, omdat automatische registratie (sensoren en
electronische gegevensuitwisseling) en handmatige vastlegging, een stroom van gegevens op
gang brengen die gestructureerd moet worden verwerkt. Gedurende dit proces wordt waarde
toegevoegd door middel van kennisintensieve systemen van verwerking. Tenslotte dienen de
resultaten van deze verwerking uit te monden in een hanteerbaar management advies. Een
en ander dient ter ondersteuning van de besluitvorming door het management in bedrijven
en instanties. Het management in primaire bedrijven istevens object van onderzoek met nadruk
op de doelstellingen,funkties en efficiency ervan.Tevenswordt in het kader van dit programma
meegewerkt aan de invulling, uitvoering en onderhoud van het Informatica Stimulerings Plan
voor de agrarische sector voor de landelijke standaardisatie van normen, definities en rekenregels en aan de bevordering van de informatisering van proces- en bedrijfsbeheer in de
gehele agrarische sector. De te leveren prestaties zijn in sterke mate afhankelijk van specifieke
opdrachtenvandeoverheid enbetaalde opdrachtenvanbedrijfsleven endaardoor gefinanceerde
instanties. Hoewel met name de fasering daardoor moeilijk is aan te geven, is het doel
onderzoek uit te voeren dat voorziet in inzichten hulpmiddelen en/of systemen voor:
Strategische planning
De probleemstelling is gericht op die beslissingen waarvan de gevolgen zich gedurende lange
tijd laten voelen. Problemen als bedrijfsopvolging, -uitbreiding, nieuwbouw en wijziging van
de produktierichting en investeringsbeslissingen behoren hiertoe. Het doel iseen marktgerichte
produktie met een goede afstemming tussen de produktiefactoren voor de lange termijn.
Tactische planning
Deze probleemstelling is gericht op beslissingen m.b.t. de inzet van het produktieapparaat op
middellange termijn. Het behelst vraagstukken van de technologie van de produktie met
technische begrenzingen en economische doelstellingen. De benutting van produktiemiddelen
en de keuze van de technologie in relatie tot de bedrijfstakresultaten speelt bij deze vraagstukken een belangrijke rol.
Operationeel beheer
De ontwikkeling naar een meer kennisintensieve landbouw maakt de dagelijkse sturing van
de produktie mogelijk, waardoor naast kostenbesparing ook een kwaliteitsverhoging kan
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worden bereikt. Ontwikkeling van meetmethoden maakt automatische registratie mogelijk
van gegevens over de produktie,vooral indeveehouderij.Aangevuld met handmatig verzamelde
gegevens en normen of streefwaarden, kan met behulp van geschikte beslissingsmodellen het
produktieproces worden gestuurd en tijdig het beslissingsmoment worden gesignaleerd. Door
middel van management informatiesystemen wordt de gegevensverzameling steeds meer
besdrijfsspecifiek. Dit heeft tevens consequenties voor de gedetailleerdheid van de modellen.
Systeemontwikkeling op bedrijfsniveau
Hieronder wordt verstaan de ontwikkeling van een sluitend stelsel van definities en begrippen
en de samenhangen daartussen op bedrijfsniveau binnen bedrijfsprocessen. Dit sluit aan bij
de doelstellingen van de takorganisaties waaraan door het onderzoek een ruime bijdrage
wordt gegegeven.
Bedrijfsoverschrijdende vraagstukken
Veellogistieke problemen hebbenvertakkingen buiten het bedrijf. Zovraagt de mestproblematiek
aanpassing van individuele bedrijven aan regionale coördinatie. Naast het beleidsaspect
speelt hier een logistiek probleem dat voordurende begeleiding en overleg behoeft. Ook
marketing en 1KBzijn bedrijfsoverschrijdende vraagstukken.
Methodologie
Belangrijk onderdeel van het programma isde ontwikkeling van methoden en technieken
voor de hulpmiddelen en systemen van informatisering. Het methodologische onderzoek kan
gedeeltelijk gebruik maken van het algemene informatica-onderzoek, maar vraagt voor de
situaties in de agrarische sector om specifieke aanpakken. Deze methodologische tak van het
onderzoek levert de standaards, de rekenregels etc. zonder welke de ontwikkeling van meet-,
registratie-plannings-, enevaluatiesystemenonmogelijk is.Eender belangrijke aandachtspunten
is de grote diversiteit in praktijksituaties en in doelstellingen van agrarische ondernemers.
Analyse en evaluatie
Een deel van de activiteiten richt zich op de verzameling van bedrijfskenmerken met het doel
de samenhang te bepalen met de bedrijfsuitkomsten. Hieruit volgen dan algemene uitspraken
omtrent gevonden relaties, die vervolgens bij individuele adviezen een handreiking kunnen
vormen of leiden tot beleidsrelevante informatie. Daarnaast is de aandacht gericht op
dynamische verbanden binnen en tussen de bedrijfsprocessen. Dit houdt in de ontwikkeling
van (wiskundige) modellen en het operationeel maken daarvan, waarin een sterkte-zwakte
analyse wordt uitgevoerd op basis van normen, kengetallen, tijdreeksen en relaties tussen
bedrijfskenmerken.
Planning

- Informatiebehoeften van ondernemers: welke systemen wensen zij en op welk besluitvormingensniveau (strategisch, tactisch en operationeel)
- Bio-economische modellen waarin milieuaspecten en verdere specialisatie hoge prioriteit
hebben
- Systemen voor milieu-management
- Onderzoek naarderedenenwaarom bedrijfshoofden informatiesystemen aldanniettoepassen
- Voor de veehouderijtakken verdere ontwikkeling van management-informatiesystemen op
de PC(met behulp van geavanceerde technieken en modulaire opbouw) op het gebied
van tactische planning en evaluatie van bedrijfsgegevens
- Koppeling van de in ontwikkeling zijnde systemen met andere systemen op strategisch,
tactisch en operationeel niveau.

Andere relevante
programma's

105, 106, 129, 134, 141,AT-1.06, AT-1.09, AT-2.5,AT-3.07, AT-3.08, AT-4.5,AT-5.5,AT-6.7,
VZ-1.01, VZ-1.07, VZ-2.2,VZ-3.1

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

22.1.04
22.1.07
22.1.08
22.3.03
22.3.05
22.4.05

Modelbouw en simulatie met PERSONAL PROSIM (IMAG)
Mestlogistiek op bedrijfsniveau (IMAG)
Onderzoek naar een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de evaluatie
van de werkorganisatie van bedrijfssystemen (IMAG)
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de boomteelt
(IMAG)
Beslissingsondersteunend systeem voor de plaatsingsplanning in de glastuinbouw
(IMAG)
Ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor het operationeel
graslandmanagement op rundveebedrijven (BOS-Grasland) (IMAG)
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30402
30403
30404
30405
30406
30407
30408
30409
30410
30411
30412
30413
30414
30416
30418
30419
40408
xxx
xxx

Grondslagen voor informatiemodellen (LEI)
Controle voor informatiemodellen (LEI)
Managementinformatiesysteem tact. planning melkvee/zeugenbedrijven (LEI)
Expertsysteem voor melkveebedrijven (LEI)
Tweede generatie expertsystemen (animal farmprogramma) (LEI)
Systemen voor bedrijfsanalyse (LEI)
Vleesstiermodel planning/analyse (LEI)
Afleverpatroon mestvarkens (LEI)
Oorzaken verschillen bedrijfsuitkomsten varkenshouderij (LEI)
Toepassing bedrijfsanalyse varkenshouderij (LEI)
Optimale aanhoudingsduur leghennen (LEI)
Model slachtkuikenmesterij (LEI)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek pluimveehouderij
Systemen bedrijfsanalyse pluimvee (LEI)
Milieu DETECTOR voor veehouderijbedrijven (LEI)
Milieu TACT-systemen voor melkveebedrijven (LEI)
Biologisch-economisch bedrijfsmodel fruit (LEI)
Ontwikkeling begeleidingssystemen voor ziektebestrijding management (LEI)
Besluitvorming agrarische ondernemers (LEI)
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Programma 105

Innovatieve technologie voor de melkveehouderij

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Onderzoek naar nieuwe technologische principes voor het melken, het voeren, de huisvesting
enhet management endeintegratie daarvanop het moderne melkveebedrijf metals belangrijke
voorwaarde positieve effecten voor de kwaliteit van de produktie, de arbeid, het welzijn der
dieren en het milieu.

Aanleiding

Op de Nederlandse melkveehouderijbedrijven is door een stijging van de mechanisatiegraad
de arbeidsbehoefte per koe op jaarbasis gedaald van 300 uur in de jaren vijftig tot 55 uur in
de jaren tachtig. Momenteel blijkt dat op het moderne melkveebedrijf toch nog gemiddeld
90 manuren per week nodig zijn.
Verderwordt doordehuidigegeneratieveehoudersdebedrijfsgebondenheid,vooral veroorzaakt
door een aantal dagelijks op min of meer vaste tijdstippen terugkerende werkzaamheden
steeds meer als een bezwaar ervaren.
Voor de Nederlandse melkveehouderij zal het ten behoeve van de internationale concurrentiepositie ook in de toekomst noodzakelijk blijven de produktie van melk zo efficiënt mogelijk
te laten plaatsvinden. Daarbij is het van belang dat het produktiepotentieel van de dieren
ook vanuit het oogpunt van dierlijk welzijn en milieu op een verantwoorde wijze kan worden
benut en dat de produktie plaatsvindt op een wijze die een hoge kwaliteit van het produkt
melk kan garanderen.

Doel

Bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de melkveehouderij door onderzoek naar en
integratie van nieuwetechnologische principes. Daarbij spelen bedrijfstechnische overwegingen
en doelstellingen op het terrein van de arbeid en management, welzijn der dieren en het
milieu een centrale rol.
Het programma is opgedeeld in aantal modules, waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd
in een of meerdere projecten. Dete onderscheiden modules zijn:
Sensortechnologie
Het onderzoek naar sensoren voor het opsporen van zieke en tochtige dieren is hierin een
belangrijke activiteit, die in samenwerking met andere onderzoekinstellingen (IVO-DLO,PR)
en het bedrijfsleven ter hand wordt genomen. Aangetoond is reeds dat de geleidbaarheid
van de melk een betrouwbare indicator isvoor het opsporen van mastitis. Sensoren voor het
bepalen van de melktemperatuur en de dieractiviteit zijn perspectiefvol voor de tochtigheidsen ziektedetectie en zijn reeds beschikbaar voor de praktijk.
In het onderzoek zal worden nagegaan welke mogelijkheden de nieuwste ontwikkelingen in
de (micro-) electronica bieden voor het eerder verkrijgen van betere informatie omtrent:
- de gezondheids- en vruchtbaarheidsstatus van individuele dieren (implanteerbare sensoren,
telemetrie) en
- de kwaliteit en samenstelling van melk (NIR-technieken).
Automatiseren melken en voeren
Door verschillende onderzoekinstellingen en industriële bedrijven in met name West-Europa
wordt onderzoek verricht naar automatisering van het melkproces. Het streven is daarbij dat
de koeien min of meer uit zichzelf een geautomatiseerde melkstal gaan bezoeken (melken in
zelfbediening).
Het onderzoek richt zich vooral op de technologische principes en voorwaarden, die van
belang zijn bij de inpassing van automatische melksystemen in een melkveehouderijbedrijf.
Antwoord dient daarbij te worden gegeven op de volgende vragen:
- aan welke voorwaarden dienen toegepaste technieken voor het geautomatiseerd meerdere
malen daags melken te voldoen ten einde tegemoet te komen aan de eisen gesteld vanuit
het dier (uier/speenkenmerken, gedrag en welzijn);
- op welke wijze dient de melkfrequentie gestuurd te worden rekening houdend met het
produktievermogen, de gezondheid en het welzijn van het dier en de capaciteit van het
melksysteem.
Een ander belangrijk proces binnen het melkveebedrijf is de voedering.
De geprogrammeerde krachtvoersystemen zoals die in de jaren 70 mede door het IMAGonderzoek tot stand zijn gekomen, worden reeds op grote schaal in de praktijk toegepast.
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Bij een verdere automatisering van het voeren zal in het onderzoek vooral worden gekeken
naar nieuwe technische mogelijkheden om te komen tot eenvoudigere (goedkopere)
systemen voor het gecontroleerd verstrekken van het gehele voerrantsoen aan individuele
dieren. Ook de vraag welke bijdrage informatie over het diergewicht kan leveren aan een
efficiëntere sturing van de voederverstrekking zal daarbij aan de orde komen.
Huisvesting
Ontwikkelingen in de automatisering en te verwachten maatregelen in het kader van de
milieuproblematiek zullen een grote invloed hebben op de wijze waarop de dieren gehouden
gaan worden.
In het onderzoek binnen dit programma zal vooral aandacht worden besteed aan de stalinrichting en de uitvoering van verschillende stalonderdelen (o.a.vloeren), en de optimalisering
van de gehele stal-layout in relatie tot automatisering van het melken en voeren. Voor het
automatisch melken is in dit kader onderzoek naar de invloed van de lay-out van de stal op
de beweging van de dieren in die stal (koeverkeer) van belang.
De consequenties voor de gezondheid en het welzijn van de dieren zijn belangrijke criteria
en zullen daarom worden aangegeven.
Arbeid en management
Automatisering van de processen melken en voeren zal belangrijke consequenties hebben
voor de arbeidsbehoefte en -organsisatie van het melkveebedrijf. Het is daarom van belang
reeds vroegtijdig inzicht te hebben in eventuele knelpunten hierin. Dit zal plaatsvinden door
middel van modelstudies en praktijkwaarnemingen.
Een centrale rol in de automatisering van allerlei processen op bedrijfsniveau wordt gespeeld
door het zogenaamde Management Informatie Systeem (MIS).
Het onderzoek richt zich vooral op de inpassing van in de hiervoor genoemde modules
ontwikkelde technieken en technologieën in het bedrijfsmanagement. Dit houdt in dat er
systemen zullen worden ontwikkeld ten behoeve van een gestructureerde verwerking van
data (op basis van modellen) afkomstig uit de verschillende processen.
Planning

Verdere ontwikkeling en toetsing van een prototype van een model voor het verwerken en
beoordelen van combinaties van met sensoren verkregen fysiologische en fysische parameters.
Daarin zal ook andere in een bedrijfsmanagementsysteem opgeslagen informatie worden
geïntegreerd.
De sensorontwikkeling zal zich richten op het verkrijgen van 'on line' informatie omtrent de
melksamenstelling. Bij de verwerking van sensordata zal ook meer aandacht worden besteed
aan de mogelijkheden van 'fuzzy logic' technieken.
De informatie uit sensoren is een wezenlijk onderdeel voor de verdere ontwikkeling van automatische melksystemen.
Binnen het AMS-onderzoek hebben verder een aantal activiteiten een hoge prioriteit. Dit
betreft optimalisering van de aansluittechniek, de detectie en reiniging van vuile spenen,
sturing van de bezoek- c.q. melkfrequentie, de lay out van de stal in relatie met koeverkeer
en arbeid (organisatie).
Tenbehoevevan het automatisch melken ishet niet noodzakelijk dedieren in produktiegroepen
in te delen; voor een adequate voedering is dit veelal wel gewenst. Onderzocht zal worden
in hoeverre middels automatisering van de voedering hieraan kan worden tegemoetgekomen.
Tenslotte zal worden nagegaan of een dagelijkse registratie van het diergewicht kan bijdragen
aan een efficiëntere melkproduktie per koe.

Andere relevante
programma's

104, 106, 14
141,150, 186, VZ-1.01, VZ-1.02, VZ-1.03

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

16.4.03
16.4.04
22.4.03
22.4.04
46.4.00
46.4.03
46.4.04
1560

Technologie voor dierspecifieke melkwinning (IMAG)
Technologieën voor optimalisering voedering melkvee (IMAG)
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de voortplantings- en gezondheidsbewaking bij melkvee (IMAG)
Evaluatie van de arbeidsorganisatie rondom het automatisch melksysteem (IMAG)
Ontwikkeling van apparatuur voor de automatisering en robotisering in de
veehouderij (IMAG)
Ontwikkeling van meettechnieken voor de veehouderij (IMAG)
Automatisch melksysteem (IMAG)
Onderzoek naar signaleringsdrempels voor bronst- en ziektedetectie bij
melkkoeien met behulp van sensoren (*, IVO, K. Maatje)
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Programma 106

Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Met het oog op het welzijn der dieren worden systemen van groepshuisvesting van zeugen
ontwikkeld, gebaseerd op onderzoek op het gebied van diergedrag en diergezondheid,
huisvestingstechniek, arbeid, automatisering en management. Toereikende produktiviteit,
economisch rendement en de inpassing van de milieu-normen zijn daarbij belangrijke
uitgangspunten.

Aanleiding

Door maatschappelijke groeperingen en het overheidsbeleid wordt het welzijn der dieren
gezien als een belangrijke doelstelling in de veehouderij. In Nederland en op EEG-niveau is
wetgeving in voorbereiding. Huidige systemen van individuele huisvesting voldoen volgens
heersende inzichten niet of niet voldoende aan aanvaardbare normen voor welzijn. Derhalve
isonderzoek gaande naar systemen van groepshuisvesting, waarbij de zeugen ten minste vrij
kunnen rondlopen, sociaal gedrag kunnen ontwikkelen, hun leefgebied zelf kunnen indelen
en gelegenheid hebben tot exploratie. Door het op de markt komen van elektronisch gestuurde
voersystemen en computermatige dierherkenning is het in beginsel mogelijk groepshuisvesting
toe te passen,terwijl toch de individuele voedering en diercontrole gehandhaafd blijven.
Binnen het onderzoek is in de eerste fase veel kennis opgedaan op het gebied van sociaal
gedrag, groepsvorming en de toepassing van voerstations bij guste en dragende zeugen.
Voor uiteenlopende aspecten zoals de huisvesting in de kraamfase, agressie rond de voerplaats,
kreupelheid, arbeid en management is nog geen adequate oplossing gevonden. Het lopende
onderzoekprogramma iser op gericht bestaande knelpunten op het gebied van diergedrag
en -gezondheid, techniek en management op te lossen om vervolgens de huisvestingssystemen
integraal te vergelijken en op hun haalbaarheid voor de praktijk ten opzichte van de individuele
huisvesting te toetsen. Bijzondere aandacht bij de systeemvergelijking heeft de bedrijfsvoering,
waarbij door de toepassing van automatisering de noodzaak van de inzet van extra arbeid
dient te worden ondervangen.

Doel

Via onderzoek op het gebied van diergedrag en -gezondheid, produktie, arbeid en arbeidsomstandigheden, het ontwerp van huisvestings- en inrichtingssystemen, automatiseringstechnologie en de integrale bedrijfsvoering wordt getracht systemen van groepshuisvesting
van zeugen te ontwikkelen die passen in de Nederlandse bedrijfssituatie en voldoen op het
gebied van dierlijk welzijn, arbeid, milieu-normen en economisch rendement. Met het oog
op dit doel en uitgaande van de reeds bestaande kennis wordt op een aantal geselecteerde
gebieden onderzoek verricht.
De bijdragen van de DLO-instituten en het Proefstation voor de Varkenshouderij worden
gezamenlijk in dit programma beschreven.
Huisvestingsonderzoek
Het onderzoek betreft ondermeer de vergelijking van voersystemen met volgtijdige en
gelijktijdige voedering, al of niet in combinatie met de verstrekking van ruwvoer. Belangrijke
doelen zijn: geringe agressie tussen de dieren en geen vulvabijten of ander ongewenst en
abnormaal gedrag, en een efficiënte individuele voertoedeling. Daarnaast wordt onderzoek
gedaan naar de oorzaken van veelvuldige kreupelheid bij zeugen in groepshuisvesting. Er
dienen voor dit probleem oplossingen te worden gevonden, wellicht vanuit de invalshoek van
de technische vloeruitvoering, vloerreinheid en mestafvoer, vocht en het (teveel) vechten van
de dieren. Verkleining van het voor mesten gebruikte oppervlak wordt nagestreefd.
Een belangrijke principe isdat de opfok en de huisvesting tijdens de kraamfase in lijn liggen
met de huisvesting in groepen van de droge en dragende zeugen. Sociale conditionering en
de toepassing van automatische voersystemen zijn in dit verband noodzakelijke onderzoekpunten bij dieren in de opfok. Voor de kraamfase gaat het om de mogelijkheid dat de zeugen
zich vrij in het kraamhok kunnen bewegen, ze het kraamhok ook kunnen verlaten en centraal
gevoerd kunnen worden, terwijl de biggen achterblijven.
Techniek
Sensor-technologisch onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een implanteerbare
miniatuur-sensor voor het meten van de dieractiviteit en de lichaamstemperatuur. De sensor
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wordt gebruikt als hulpmiddel voor de bronst- en ziekte-detectie bij zeugen gehouden in
groepen. Hiertoe dienen algoritmen te worden ontwikkeld voor de verwerking van de
sensorsignalen. Binnen het management wordt gestreefd naar de koppeling van de klimaatregeling, de elektronische voerverstrekking en de automatische bronst- en ziekteregistratie
aan het bedrijfsmanagement-informatie-systeem. Bestuurlijke automatisering is een belangrijk aspect om groepshuisvesting op grotere bedrijven te kunnen toepassen.
Praktijkonderzoek
Een wezenlijk element van het programma is de integrale vergelijking van groepshuisvestingssystemenonderling enmet dehuisvesting invoerligboxen.Vergelijkingspunten zijn de produktie
en reproduktie, arbeids- en managementtaken en de kostprijs. Op basis van eenvoudige
criteria wordt ook een integrale beoordeling en vergelijking van het welzijn der dieren
uitgevoerd. De keuze van de criteria is een bijzonder aandachtsveld. De systeemvergelijking
wordt uitgevoerd door het Proefstation voor de Varkenshouderij en betreft in eerste instantie
guste en dragende zeugen. Vanaf 1994wordt ook de kraamfase meegenomen.
Modelstudies
Als aanvulling op het experimentele en observationele onderzoek worden groepshuisvestingssystemen voor zeugen ontworpen envergeleken met behulp van computersimulatietechnieken.
Voor gebouwontwerp wordt gebruik gemaakt van de nieuwe CAD-technieken. Het onderzoek zal resulteren in een computerprogramma, waarmee op basis van een aantal bedrijfsgegevens de keuze kan worden gemaakt voor een optimaal systeem, het best passende
stalontwerp en de gunstigste verhouding tussen opbrengst en kosten.
Planning

Het onderzoek omtrent systemen met gelijktijdige en volgtijdige voedering in combinatie met
het al dan niet verstrekken van ruwvoer aan zeugen in groepen wordt voortgezet. De groepshuisvesting in de kraamfase, waarbij de zeugen loslopen, doch de tomen biggen gescheiden
blijven, wordt geëvalueerd. Uit het onderzoek naar de kreupelheid van zeugen in groepshuisvesting moeten conclusies komen omtrent de bijdrage van diverse omgevingsfactoren, zoals
vloersystemen, reinheid van de vloer en het vocht (onderzoek van het Proefstation voor de
Varkenshouderij).
Via simulatie en de toepassing van CAD-technieken worden systemen van groepshuisvesting
gemodelleerd, die in een gegeven bedrijfssituatie vanuit het welzijn der dieren, de arbeid en
de economie een optimaal resultaat opleveren.
In het praktijkonderzoek vindt een vergelijking plaats van groepshuisvestingssystemen tijdens
de dracht, waarbij het voersysteem een van de belangrijkste varianten is.Toetsing vindt plaats
op een breed arsenaal van aspecten, terwijl de individuele huisvesting in voerboxen als
referentie wordt gebruikt.
Binnen het sensorenonderzoek wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van een implanteerbare sensor voor het meten van de dieractiviteit en de lichaamstemperatuur. De volgende
stap is het verkleinen van de sensor en het integreren ervan met de dieridentificatie. In dierexperimenten worden de ontwikkelde sensorsystemen getoetst, mede op hun signaalwaarde
in verband met de diercontrole en de betekenis voor het operationale management.
Via modelonderzoek worden normen voor stalklimaat ontwikkeld, waarbij getracht wordt de
klimaatsbesturing te laten geschieden uitgaande van een dynamisch stromingsmodel.
Diversevormen vanprocesbesturing wordt gekoppeld aan het Management Informatie Systeem.

Andere relevante
programma's

101, 104, 105, 150, 186, VZ-2.1, VZ-2.2, VZ-2.3, VZ-2.4

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

32.4.06
40.4.01
44.1.00
46.4.01

Groepshuisvesting van zeugen (IMAG)
Ontwikkeling simulatiemodel stalklimaat voor mechanisch geventileerde stallen
(IMAG)
Modelonderzoek stalklimaat op dier- en stalniveau (*, IMAG)
Sensoren in de varkenshouderij (IMAG)
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Programma 108

Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water:
institutionele ondersteuning en methodenontwikkeling,
modelonderzoek en toepassingen

Programmaleider

Andriesse, ir. W. - SC-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het programma richt zich enerzijds op de vaktechnische en organisatorische ondersteuning van
onderzoeksinstellingen op het gebied van land en water in ontwikkelingslanden, anderzijds
richt het programma zich op methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen ten
aanzien van de problemen van duurzaam gebruik van land en water in ontwikkelingslanden.

Aanleiding

Subprogramma Institutionele ondersteuning
Beleidsvoering ten aanzien van het landbouwkundig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen
dient te steunen op een grondige kennis van het voorkomen en de eigenschappen van die
hulpbronnen. In veel ontwikkelingslanden is die kennis nog onvoldoende aanwezig en
bovendien is zij, als gevolg van een gebrekkige institutionele infrastructuur, in onvoldoende
mate operationeel beschikbaar. Dit laatste aspect geldt tevens op het niveau van de gebruiker
bij uitstek van de natuurlijke hulpbronnen, de boer.
Onder het onderzoeksprogramma Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en
water wordt ondersteuning verleend aan het opbouwen van onderzoekscapaciteit op het
gebied van land en water in geselecteerde ontwikkelingslanden, met name op het gebied
van de landinventarisatie en landevaluatie voor duurzame vormen van landgebruik.
Deafzonderlijke institutionele ondersteuningsprojecten binnen het onderhavige subprogramma
worden alle extern gefinancierd door het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
(DGIS).
Subprogramma Methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
De snel groeiende wereldbevolking, met name in de ontwikkelingslanden (gemiddeld 2,3%
per jaar) en de daarmee gepaard gaande toenemende behoefte aan voedsel vraagt om een
minstens evenredige stijging van de voedselproduktie in de (sub)tropen. Deze kan op drie
manieren worden bewerkstelligd: (i) door uitbreiding van het landbouwareaal, (ii) door
verhoging van de intensiteit van de verbouw van voedselgewassen, en (iii) door verhoging
van de produktiviteit. Het potentieel voor een verhoging van de voedselproduktie wordt
echter in hoge mate bepaald door lokale sociaal-economische factoren. Bovendien dienen
produktieverhogende maatregelen ook gericht te zijn op het duurzaam gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast dienen ook afwegingen te worden gemaakt ten aanzien
van de instandhouding en het beheer van het natuurlijk milieu.
De afzonderlijke onderzoeksprojecten binnen het onderhavige subprogramma worden alle
(mede)gefinancierd vanuit externe bronnen voor ontwikkelingssamenwerking zoals het
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), het onderzoeksprogramma ten
behoeve van de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Gemeenschap (STD-3) en de
Wereld Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO).
Binnen het onderhavige subprogramma staat de methodenontwikkeling ten behoeve van
agro-ecologische zonering centraal (karteringstechnieken, meetmethoden en kwantitatieve
landevaluatie) terwijl modelonderzoek aan chemische en fysische processen in (tropische)
bodems hieraan een wetenschappelijke onderbouwing verleent. Tevens worden de fysieke
factoren bestudeerd die de gewasintensiteit kunnen beïnvloeden, met name de beschikbaarheid van (irrigatie) water en het hergebruik van drainagewater. Hierbij wordt onder meer
onderzoek verricht naar toepassingsmogelijkheden van satellietbeelden in het beheer van
irrigatiewater en er wordt gewerkt aan modelontwikkeling voor regionaal waterbeheer
alsmede de operationalisering daarvan. Ten slotte wordt onderzoek verricht aan specifieke
bodemfysische (doorlatendheid, waterhoudend vermogen, structuur) en bodemchemische
grootheden (nutriëntenbalansen in landbouwsystemen) gericht op de verbetering van het
bodembeheer en de verhoging van de produktiviteit.

Doel

Subprogramma Institutionele ondersteuning
Doelstelling van het subprogramma isom te komen tot zelfstandige en duurzame institutionele
capaciteit voor onderzoek op het gebied van land en water in geselecteerde ontwikkelings-
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landen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een lange termijn ondersteuning vergt
(10-15 jaar), waarvan de duur de planperiode van het onderzoeksprogramma (4jaar) verre
overschrijdt.
Subprogramma Methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
Doelstelling van het subprogramma is de ontwikkeling van methoden voor de inventarisatie
en interpretatie van de natuurlijke hulpbronnen in de ontwikkelingslanden, de ontwikkeling
van simulatiemodellen voor chemische en fysische processen in de bodem, en de ontwikkeling
van ruimtelijke modellen voor het beheer van irrigatie- en drainagewater. Hierbij wordt speciale
aandacht gegeven aan de toepassingsmogelijkheden van remote sensing en geografische
informatie systemen.
Planning

Activiteiten zoals weergegeven in de omschrijving worden voortgezet.
Dit geldt, wat betreft subprogramma Institutionele ondersteuning, met name de institutionele
ondersteuning van bodemkundige instellingen in Tanzania, Kenya, Mozambique en Mali.
Voorts zijn dergelijk projecten in voorbereiding ten behoeve van de Soil Survey in Pakistan en
in Uganda.
Binnen subprogramma Methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen zal specifiek
onderzoek op het gebied van land en water plaatsvinden in West-Afrika (agro-ecologische
karakterisering van 'rice-growing environments'), in Egypte (hergebruik van drainagewater),
in India (operationeel hydrologisch onderzoek), in Argentinië en Egypte (analyse van de
regionale waterresources met behulp van remote sensing) en in Kenya (geïntegreerde landgebruiksplanning).

Andere relevante
programma's

3, 6, 8, 12, 13, 110

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

7260
8548
8559
8566
8573
8576
8577
8579
8580
8581
8582
83704

Intercomp/ of dim. models in Argentinia and Egypt (SC, Menenti)
Tropenbosonderzoek (SC, Andriesse)
Kenya soil survey project II (SC, Smaling)
National soil survice Tanzania II (SC,v. Kekem)
Operational res. proj. for hydrological studies II HISAR India (SC, Roest)
Reuse drainage water Egypte fase II (SC,Smit)
Kattekleiproject fase II (*, SC,van Wijk)
Mali (SC,Andriesse)
Mazambique II (SC, Andriesse)
Pakistan soil survey project (SC,Andriesse)
Rice growing environments (SC, Andriesse)
Irrigatie Altiplano in Bolivia (SC, Menenti)
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Programma 110

Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Sociaal-economische en natuurlijke omgevingsfactoren leiden in veel ontwikkelingslanden tot
een afnemende efficiëntie van de landbouwkundige produktie, tot voedseltekorten en tot
milieudegradatie. Drie clusters van activiteiten zijn gericht op het ombuigen van deze neergaande spiraal: onderzoek naar optimalisatie van het gebruik van externe produktiemiddelen;
ontwikkelen van methoden voor integratie van agro-ecologische en sociaal-economische
analyses; en vergroten van de onderzoekscapaciteit in ontwikkelingslanden.

Aanleiding

Voedseltekorten en milieu-degradatie in ontwikkelingslanden worden mede veroorzaakt door
een lage efficiëntie van de landbouwkundige produktie. In het 'Westen' blijken geen pasklare
oplossingen voorhanden; de landbouwproblematiek verschilt tezeer, zowel door verschillen in
het sociaal-economische als in het natuurlijke milieu.
Relatieve overbevolking, armoede en onvoldoende concurrerende produktie van voedsel en
grondstoffen voor een duurzame ontwikkeling door onvoldoende economische macht zijn
negatieve factoren van betekenis. In ontwikkelingslanden met lage en/of onzekere neerslag
en nutriëntenschaarste is er daardoor sprake van noodgedwongen uitputting van natuurlijke
hulpbronnen. In grote delen van de humide tropen is inzet van externe produktiemiddelen al
wel hoog, maar ze worden vaak inefficiënt aangewend, terwijl een aanzienlijke stijging van
de voedselproduktie vereist wordt.
Door inefficiënt gebruik van externe produktiemiddelen en door directe uitputting gaan
natuurlijke hulpbronnen in omvang en kwaliteit achteruit, en loopt de oogstzekerheid en
kwaliteit van landbouwgewassen terug. Deze ontwikkeling dient snel een halt te worden
toegeroepen: de kans om externe produktiemiddelen optimaal aan te wenden ligt in de
combinatie van een maximale recirculatie met een maximale uitbating van vernieuwbare
natuurlijke hulpbronnen.
De sociaal-economische dimensie van de problematiek weegt minstens zo zwaar als de landbouwtechnische, terwijl geïntegreerd onderzoek op beide terreinen nog in de kinderschoenen
staat. Noch wetenschappelijk, noch qua middelen is het lokale landbouwkundig onderzoeksapparaat alleen tegen deze problemen opgewassen.
Niet alleen de ontwikkeling van optimale en, ecologisch en economisch duurzame produktiesystemen is een vereiste, maar ook het verbeteren van de capaciteit en de efficiëntie van het
landbouwkundig onderzoek in ontwikkelingslanden.

Doel

Het lange-termijndoel is het verhogen van de efficiëntie van landbouwkundig onderzoek in
ontwikkelingslanden,enhetter beschikkingstellenvanmethodenom landbouwproduktiesystemen
te identificeren die in een bepaalde streek en onder expliciete sociaal-economische randvoorwaarden kunnen bestaan, waarbij materiële en immateriële inputs en outputs zodanig
kunnen worden vergeleken dat lokale beleidsmakers gefundeerde keuzen voor plattelandsontwikkeling kunnen maken. Voor de korte termijn brengt dat drie doelen met zich mee:
- Optimalisatie van de benutting van externe produktiemiddelen via een maximale uitbating
van het natuurlijke milieu. In relatie tot semi-aride gebieden in West-Afrika concentreert
dit onderzoek zich op de meerwaarde van vlinderbloemigen, meerjarige grassen en
houtigen voor intensieve voederproduktie, en op optimalisatie van de benutting van
voeders. In relatie tot op rijst gebaseerde teeltsystemen in Zuidoost-Azië worden biotische
en abiotische factoren m.b.t. gewas, teeltsystemen en bodembeheer onderzocht.
- Versterkenvandecapaciteit van nationale landbouwkundige onderzoeksinstellingen (NARC's)
in diverse ZO-aziatische landen en in de Sahel (met name Mali), via gezamenlijk onderzoek,
via de introductie van kwantitatieve systeemanalytische methoden en via advisering.
- Ontwikkelen,testen endemonstreren van methodenvoor het identificeren van landgebruikssystemen, die bezien vanuit agro-ecologisch en sociaal-economisch oogpunt respectievelijk
duurzaam en haalbaar zijn. Het VF-Costa-Rica-programma van de LUW en de projecten
'Production Soudano-Sahélienne' en 'Etude des Systèmes de Production Rurale (Mopti)'
worden hiermee ondersteund.

Planning

CABO:
- Act. 1: De voederproduktie- en voederopname experimenten gaan respectievelijk hun
tweede en derde jaar in. De modelbouw en de systeemanalytische studies m.b.t. de regio
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als komen in een eindfase;voorbereidingen voor decasestudie worden getroffen. Eencursus
simulatie en systeemanalyse wordt georganiseerd voor de Malinese onderzoekers. De
Malinese PhD-studenten beginnen met hun onderzoek.
Act. 2: Onderzoek en 'workshops' in elk van de vier thema's. Voorbereiding van de overdracht van het coördinatorschap.
Act. 3: Voortgaande ontwikkeling methodologie ter integratie van sociaal-economische en
agro-economische kennis. Voorbereiding afronding fase 1en planning fase 2.
IB:
Inbreng in act. 1, met name in relatie tot P-beschikbaarheid, organische-stofdynamiek,
beworteling en gewasgroei-simulatie.
SC:
- Inbreng in act. 3 met betrekking tot diverse aspecten van landevaluatie.
Andere relevante
programma's

48, 50, 108, 112, 146

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

a. Duurzame plantaardige produktiesystemen
825
Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt, fase 3 (CABO,
H.F.M, ten Berge, F.W.T.Penning de Vries, M.J. Kropff (IRRI))
Hoofdonderdelen:
Agro-ecologie: Bouman, Penning de Vries, Kropff
Potentiële produktie: vacture, Goudriaan (LUW-TPE), Kropff
Gewas-en bodemmanagement: Wopereis, Ten Berge, G.J.D. Kirk (IRRI)
Gewasbescherming: vacature. Rossing (LUW-TPE),Teng (IRRI)
b. Duurzame landbouw en veeteelt in semi-aride gebieden
756
Duurzame landbouw in de Sahel-Soedan-zone (CABO, H. Breman, E.J. Bakker,
J.J.R. Groot, G.A. Kaasschieter)
Hoofdonderdelen:
Equipe Voederproduktie: Groot (IB), Koné (IER)
Equipe Voederbenutting: Kaasschieter, Coulibaly (IER)
Equipe Landbouwsystemen: Bakker, Quak (DGIS), Sissoko (IER)
Equipe Opleiding: Penning de Vries, A. Cissé (EN Sup.)
643
Adviezen ten behoeve van landbouwontwikkeling in de Derde Wereld (CABO,
H. Breman, H. van Keulen, J.J. Kessler)
c. Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling
824
Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden (*, CABO,
H. van Keulen, A. Kuijvenhoven (LUW-OE), H. Hengsdijk, G. Kruseman)
480
Duurzaamheid landgebruik en voedselproductie in de tropen (SC, Andriesse)
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Programma 112

Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en
economische samenwerking

Programmaleider

Smit, drs. W.- LEI-DLO

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1994

Samenvatting

Onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkelingen van de landbouw en het landbouwc.q. voedselbeleid in ontwikkelingslanden en economische samenwerking met vooral Oost
Europa.

Aanleiding

Binnen het landbouwkundig onderzoek isveel kennis aanwezig die kan worden ingezet ten
behoeve van de verbetering van de situatie in ontwikkelingslanden en Oost-Europa. Het
onderzoeksprogramma is gericht op samenwerking met en ondersteuning van lokale of internationale onderzoeksinstellingen, nationale overheden, internationale organisaties en
donor-organisaties bij het ontwikkelen van de landbouw en het landbouw- en voedselbeleid
in ontwikkelingslanden en de economische samenwerking in Oost-Europa.

Doel

Uitvoering van onderzoekprojecten, deskstudies, missies en advisering, zodanig dat een
beleidsondersteunende bijdrage geleverd kan worden aan betrokken nationale overheden
en/of instituten, internationale organisaties, de Nederlandse overheid en donororganisaties
waardoor direct dan wel indirect de ontwikkeling van de landbouw (in brede zin) en het
landbouw- en voedselbeleid in ontwikkelingslanden en de economische samenwerking in met
name Oost-Europa worden bevorderd.
Deterreinen waarop LEI-DLO zich in de 'Tweede en Derde Wereld' richt laten zich als volgt
samenvatten:
- Op micro-niveau: het opzetten van bedrijfsadministratie-systemen voor land- en
tuinbouwbedrijven, inclusief verwerking, analyse en rapportering van de resultaten;
- het opzetten van representatieve steekproeven c.q. boekhoudinformatienetten;
- het opzetten en uitvoeren van optimaliseringsmodellen op bedrijfsniveau;
- ondersteuning bedrijfsmanagement en opzet management informatiesystemen;
- technisch en bedrijfseconomisch onderzoek (bedrijfs-vergelijkingen);
- registratie en verwerking gegevens grondgebruik alsmede onderzoek naar gewascominaties;
- Op meso (sector of regionaal) niveau;
- onderzoek naar marktstructuren (organisatie produktie, toelevering en afzet,
afzetperspectieven, handelsstromen, prijsinformatiesystemen, voorwaarden voor
exportbevordering), opzet van databanken ten behoeve van marktinformatiesystemen,
produktiviteitsanalyses en internationale vergelijking daarvan;
- onderzoek naar de invloed van overheids- en EGbeleid alsmede GATT overeenkomsten;
- onderzoek naar mogelijkheden voor en consequenties van ontwikkeling van regio's (rol
landbouw, planologie, landinrichting, etc).
- Op macro niveau;
- onderzoek naar invloed internationale marktontwikkelingen (b.v. grondstoffenovereenkomsten)
op de landbouwsector, beschrijving handelsrelaties in relatie met internationale
ontwikkelingen;
- beschrijving rol landbouw in nationale economie en internationale vergelijking;
- nationale beleidsvraagstukken.

Planning

- de produktie, distributie en het gebruik van meststoffen in West Afrika;
- de toepassing van een pneumatische ureuminjector in de natte rijstvelden in een aantal
ontwikkelingslanden;
- participatie in diverse onderzoeksgroepen zoals die m.b.t. 'duurzaam landgebruik en
voedselproduktie in de tropen' en m.b.t. 'Reseau Néerlandais' t.b.v. de grensstreken tussen
Sahel- en kustlanden in West-Afrika;
- ecologisch landbouwproject in India;
- geïntegreerde uitbouw van visserijsector in ontwikkelingslanden (incl. afzet).
- het voornemen bestaat om m.b.t. Oost-Europa onderzoek te verrichten naar de produktie
en afzetstructuur als basis voor een concurrerende en duurzame landbouw;
- bij het opzetten van informatiesystemen op het gebied van landbouwboekhoudnetten in
Oost-Europa (Hongarije, Polen, Baltische Staten).
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Andere relevante
programma's

55, 85, 86, 87, 88, 156, 157

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

31502
31503
31505
31506
31507
41507
51501

IFDC meststoffen onderzoek West-Afrika (LEI)
Ureum-injector project (LEI)
Reseau Néerlandais (LEI)
Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in India (LEI)
Feasability study FADN in Hungary (LEI)
Ecologische landbouw in India (LEI)
Ontwikkelingssamenwerking visserij (LEI)
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Programma 114

Analyse van effecten van maatregelen op de nutriëntenbelasting van
grond- en oppervlaktewater

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Dit programma heeft tot doel ten behoeve van het meststoffenbeleid een wetenschappelijke
ondersteuning te geven voor de analyse van de effecten van maatregelen voor de toepassing
van dierlijke meststoffen en wijzigingen in de bedrijfsvoering en bodemgebruik op de
regionale nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater.

Aanleiding

De belasting van het milieu door de emissie van nutriënten als gevolg van landbouwkundige
activiteiten wordt gezien als een van de belangrijkste problemen bij de eutrofiëring van
oppervlaktewater, de bescherming van grondwater voor de drinkwatervoorziening en de
daaraan gekoppelde bodemverzuring. De hoofdlijnen van het bemestingsbeleid richten zich
op het terugdringen van deze emissies naar het milieu. Hierbij wordt een twee-sporenbeleid
gevolgd, namelijk een terugdringen van het bemestingsniveau en optimalisatie van de
toediening in combinatie met emissie-beperkende maatregelen. Dit moet leiden tot een
zodanige vermindering van de emissie naar grond- en oppervlaktewater dat regionaal aan de
algemene basiskwaliteit oppervlaktewater en de grondwaternormen voor de winning van
drinkwater kan worden voldaan.
De relaties tussen maatregelen en de uiteindelijke milieueffecten die ermee worden beoogd
zijn veelal complex en dientengevolge vaak niet bekend. Bovendien geldt voor veel milieueffecten dat ze,behalve door het landbouwmilieubeleid ookworden bepaald door maatregelen
enontwikkelingen opdiverseandereterreinen.Hethuidige modelinstrumentarium voor regionale
toepassing blijkt bij sterke terugdringing van het huidige bemestingsniveau onvoldoende
toegerust te zijn om de effecten op de gewasopname van nutriënten en daarmee de oogststoppel en wortelverliezen naar de bodem op regionale schaal voldoende te verantwoorden.
Tevens zijn de voor de analyse benodigde informatiesystemen nog onvoldoende gericht op de
toepassing voor milieu-effectstudies.

Doel

")it programma heeft tot doel om in het kader van het terugdringen van de emissie van
nutriënten een wetenschappelijke onderbouwing te geven voor het doen van betrouwbare
voorspellingen van de langere-termijneffecten van uiteenlopende bemestingsmaatregelen.
Dit onderzoek heeft ook ten doel effecten van verschillende landbouwkundige ontwikkelingen
te evalueren in relatie tot natuurontwikkelingsmogelijkheden. Het resultaat van dit onderzoek
levert methoden voor evaluatie van beleidsmaatregelen en scenario-analyses.

Planning

Door het uitblijven van beslissingen sinds januari 1992 in het kader additionele financiering
van het programma via de FOMA is er een aanmerkelijke vertraging in de uitvoering van het
programma opgetreden. De onzekerheid ten aanzien van de additionele financiering FOMA
voor 1993 beïnvloedt in belangrijke mate de intensiteit waarmede de geplande activiteiten
kunnen worden uitgevoerd. Inde planning zalvooral aandacht worden besteed aan verbetering
van de regionale nutriëntenmodellen voor nutriënt limiterende productieomstandigheden.
Tevenszal het regionale veldonderzoek worden voortgezet zowelvoortoetsing van de regionale
aspecten als voor directe ondersteuning van studies betreffende de relatie landbouw-natuur
en de effecten van maatregelen. Uitvoering van beleidsondersteunende studies in het kader
van het meststoffenbeleid en het waterbeheer. Ontwikkeling van een regionaal waterkwaliteitsmodel voor analyses van gebiedsgerichte variaties in de waterkwaliteit.

Andere relevante
programma's

4, 6, 187, 207

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

463
3334
4855
7163
7217

Nutriëntenhuishouding natuurterreinen (SC, Kros)
Veldonderzoek Schuitenbeek (SC, Roest)
Modelstudie Bergambacht (SC, Roest)
Vermindering P-uitspoeling landbouwgronden (SC,Schoumans)
Kwantificering nitraatuitspoeling (SC, Roest)
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7273
BONA 13
REMI 11
REMI 14
REMI 15
REMI 17
REMI 23-28
REMI 29
REMI 30

Fosfaatuitspoeling fosfaatverzadigde gronden (SC, Breeuwsma)
Evaluatie fosfaatbemestingsbeleid (SC)
Gelineariseerde systemen (*, SC)
Relatie fosfaatverz. oppervlaktewater (SC)
Update WATBAL (SC)
Verblijftijd spreiding ANIMO model (SC)
Nationale Nutriënten Studie (SC, Roest)
Update SWACR(SC)
Koppeling modellen X-windows (SC, Groenendijk)
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Programma 115

Ruimtelijke planvorming

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma richt zich op de ontwikkeling van planningsmethoden t.b.v. geïntegreerde
oplossingen van gebiedsgebonden problemen op regionaal niveau. Gestreefd wordt naar het
aanbrengen van inhoudelijke samenhang tussen de diverse disciplines, die bij het onderzoek
zijn betrokken en naar gebiedsgerichte samenhang tussen de diverse planningsinstrumenten
op het gebied van de ruimtelijke ordening, het waterbeheer en het milieubeheer.

Aanleiding

Het landelijk gebied vormt een complex en samenhangend systeem, dat voor uiteenlopende
doeleinden wordt gebruikt door diverse gebruikers. Daarbij ondergaat het systeem invloeden,
die leiden tot veranderingen in de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. De overheid is hierbij
betrokken via wet- en regelgeving, normstelling en planvorming op diverse terreinen van
sector- en facetbeleid. Dit geheel issterk in ontwikkeling, zoals blijkt uit een groot aantal
recente beleidsnota's (VINEX, NBP,SNL,Visie Landschap, Struktuurschema Groene Ruimte).
Daarbij wordt geconstateerd dat er behoefte is aan planningsinstrumenten, waarmee sturing
kan worden gegeven aan de ontwikkelingen in het landelijke gebied op een wijze die
rekening houdt met de gebiedsspecifieke samenhang tussen de verschillende vormen van
grondgebruik en de effecten daarvan voor de gebruikers van het gebied en de functies en
waarden in het gebied.

Doel

Doel van het onderzoek binnen het programma ruimtelijke planvorming is de ontwikkeling
van methodieken, die door beleidsmakers en planvormers in de praktijk kunnen worden
toegepast voor de oplossing van actuele gebiedsgebonden ruimtelijke planningsproblemen
op regionaal niveau, in samenhang met de gebiedsgebonden aanpak van problemen op het
gebied van het water- en milieubeheer. Onderzoek m.b.t. deze extern gerichte doelstelling
vereist integratie van kennis vanuit de diverse disciplines die zich bezighouden met het
onderzoek van het landelijk gebied. Dit isvertaald in een intern gerichte doelstelling van het
programma: onderzoek naar de methodische aspecten van de integratie van kennis op het
gebied van de ruimtelijk/landschappelijke vormgeving en ontwerp met kennis op het gebied
van patroon- en procesonderzoek in landelijke gebieden.
Het onderzoek m.b.t. de externe doelstelling dient te resulteren in een toekomstgerichte
verkenning van ontwikkelingen op uiteenlopende ruimtelijke schaalniveau's, die relevant zijn
voor het ruimtegebruik in landelijke gebieden en voor de mogelijkheden om deze te
beïnvloeden, alsmede in methoden voor planvorming op regionaal niveau. Het onderzoek
m.b.t. de interne doelstelling dient te resulteren in methoden voor de integratie van kennis
vanuit de diverse disciplines, die betrokken zijn bij het onderzoek op het gebied van de
ruimtelijke planvorming.

Planning

In 1993 zal worden nagegaan of en hoe het onderzoek uit het in 1993 aflopende programma
landinrichting en informatievoorziening (DLO-progr. 9) in het programma ruimtelijke planvorming
zal worden geïntegreerd. Ook zullen projecten uit het programma landschapsontwikkeling
(DLO-programma 23) naar programma 115 worden overgeheveld. Samen met de inmiddels
uitgevoerde reorganisatie van het SC-onderzoek op het gebied van de landinrichting en de
landschapsontwikkeling, draagt dit bij aan de uitvoering van de aanbevelingen uit 1991 door
de DWT-toetsingscommissie voor programma 115.
Het in 1993 uit te voeren onderzoek zal overwegend een voortzetting zijn van het beschreven
onderzoek. Het accent zal liggen op de ontwikkeling en toetsing van concepten en scenario's
enop deontwikkeling van methoden, modellen en informatiesystemen. Dekeuzevan gebieden
voor een specifieke uitwerking van de genoemde vraagstellingen, zal sterk afhankelijk zijn
van externe (mede)financiering. Nieuwe onderwerpen die zich aandienen zijn:
Ruimteclaims in de omgeving van steden t.b.v. glastuinbouw, woningbouw en recreatie. In
samenwerking met de Landinrichtingsdienst wordt een onderzoeksproject voorbereid naar de
mogelijkheden van de Japanse 'Kukaku seiri' methode van publieke-private samenwerking
voor de oplossing van deze problemen.
Bestuurskundige aspecten bij vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke planvorming. Dit
n.a.v.dein 1992door deLUW-vakgroep RuimtelijkePlanvorming afgeronde NRLO-programmerings-
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Studie naar interactie en afstemming bij beleidsterreinen in het landelijk gebied. Dit onderwerp vraagt samenwerking met bestuurswetenschappelijke disciplines. De nadere uitwerking
zal worden gebaseerd op de resultaten van een door de NRLO-workshop rond dit onderwerp.
Andere relevante
programma's
Indicatie omvang
Projecten

6, 7, 8, 9, 10, 13, 23

15 mensjaar
483
483
7252
LAEC 10
LAPL3
LAPL5
LAPL 11
LAPL 12
PLVV3
PLW6
PLVV7

Bedrijfstypen met landbouw/natuur in veenweidegebieden (SC, Kester)
GIS-modellen en scenariostudies NBP (SC, Harms)
Veenw. Krimpenerwaard (SC)
HELP landschap (SC)
Plankritiek/plankwaliteit (*, SC)
Visie landschap (SC)
ROM gebieden (SC)
Kansrijke regio's nevenactiviteiten (SC)
Ontwikkelen ruimtelijke planvorming (*, SC)
Evaluatie planvormingsmethoden (*, SC)

161

Programma 119

Bosbegrazing

Programmaleider

Veen dr. J.-IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Onderzoek naar de effecten van geïntegreerde begrazing door grote herbivoren (rund, paard,
edelhert, ree, wild zwijn) op bos-heide gebieden, alsmede naar de bestaansmogelijkheden
van populaties grote herbivoren in dergelijke gebieden zonder bijvoedering.

Aanleiding

Een aantal grote herbivorensoorten (o.a. paard en runderachtigen) komen in Nederland niet
meer in het wild voor. Door velen wordt aangenomen dat deze diersoorten door hun vraat
een belangrijke structurerende invloed op de omgeving uitoefenen en dat hier een positieve
invloed op natuurwaarden (soortsdiversiteit) van uit kan gaan. Vanaf ca. 1970 zijn door
verschillende beherende instanties grote herbivoren in bosachtige gebieden geïntroduceerd,
teneinde natuurwaarden te vergroten. Omdat de resultaten van deze introducties elkaar
tegenspreken en er grote behoefte bestaat aan een eenduidige beleids- en beheersvisie t.a.v.
begrazing in bosachtige gebieden, is dit programma gestart. Het centrale probleem is kennis
te ontwikkelen m.b.t. de effecten van grote herbivoren in bosachtige gebieden en de
levensvatbaarheid van de (veelal kleine) populaties van deze dieren onder Nederlandse
omstandigheden.

Doel

Doel is om te komen tot een voorspellend model waarin de effecten van geïntegreerde
begrazing door verschillende combinaties van herbivoren (bestudeerd worden: paard, rund,
edelhert, ree en wild zwijn) in bos-heide gebieden op de droge zandgronden (Veluwe)
voorspeld kunnen worden. Daarnaast zullen uitspraken gedaan worden de levensvatbaarheid
van herbivorenpopulaties (minimumgroott populatie i.v.m. genetische diversiteit, minimum
areaalgrootte, gezondheidstoestand i.r.t. voedsel en mineralenaanbod) in de Veluwse situatie.
Het onderzoek aan de bever in de Biesbosch zal dienen als voorbeeldstudie de de meer
algemene problematiek van het introduceren van herbivoren. Op basis van de resultaten van
het onderzoek zullen aanbevelingen gedaan worden voor beleid en beheer. De resultaten
zullen op schrift gesteld worden, o.a. in de vorm van enkele dissertaties.

Planning

In 1993 zal het beverproject worden afgesloten. Het 'groot begrazingsexperiment' zal volgens
planning worden voortgezet. In 1993 worden deelonderwerpen betreffende het conditieonderzoek en de menukeuze van edelherten en wilde zwijnen afgesloten.

Andere relevante
programma's

120

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

7194
20057
20304
20304
20304
20304
20354

Bosbegrazingsproject (*, SC, Steenvoorde)
Populatie-onderzoek meeuwen (IBN, Spaans)
Zoölogische en vegetatiekundige aspecten van herbivorie (IBN,Groot Bruinderink)
Populatie-genetica van edelhert en wildzwijn (IBN, Den Boer)
Nationaal bosbegrazingsproject (IBN,Veen)
Conditie-indicatoren van edelhert, ree en wildzwijn (Groot Bruinderink)
Introductie bevers in de Biesbosch (IBN, Nolet)
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Programma 120

Bos- en natuurontwikkeling

Programmaleider

Verkaar, dr. H.J.P.A. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma genereert kennis m.b.t. natuurontwikkeling en de ontwikkeling naar multifunctionele bossen. Daartoe wordt met behulp van de ontwikkeling van modellen die de
belangrijkste sturende processen (water-, zuur- en nutrientenhuishouding, biogeografie,
biotische inwendige processen) beschrijven, de geografische kansrijkdom en de kritische
succesfactoren voor het beleid, de inrichting en het beheer bij natuurontwikkeling en de
ontwikkeling van multifunctionele bossen aangegeven.

Aanleiding

In het Natuurbeleidsplan en het Meerjarenprogramma Bosbouw wordt een grote prioriteit
toegekend aan natuurontwikkeling en de ontwikkeling van bos met (mede)functie natuur.
Vooral in overwegend natte gebieden in beekdal-, uiterwaarden-, kustduin- en laagveenlandschappen liggen ergoede mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Indit onderzoekprogramma
wordt onderzocht welke referentiebeelden bij bos- en natuurontwikkeling gehanteerd
worden, hoe deze referentiebeelden bijdragen aan de vervulling van de functie natuur al dan
niet tezamen met andere functies en hoe natuurlijke successie zich in dergelijke referenties
onder de bijbehorende nutriënten- en waterhuishouding ontwikkelt, welke doeltypen hiervan
kunnen worden afgeleid, onder welke randvoorwaarden deze doeltypen duurzaam tot ontwikkeling gebracht kunnen worden, waar geografisch bezien ontwikkelingskansen aanwezig
zijn en tenslotte met welke middelen realisatie van de geselecteerde doeltypen mogelijk is.

Doel

Het programma moet kennis opleveren ten behoeve van het beleid,de inrichting en het beheer
over de meest doelmatige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de doelstellingen
van het Meerjarenprogramma Bosbouw ten aanzien van de ontwikkeling van natuurlijk en
multifunctioneel bos.
Het onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling van modellen waarmee de effecten van
diverse maatregelen kunnen worden beschreven. Deze modellen hebben betrekking op de
regionale en lokale water-, nutriënten- en zuurhuishouding en de effecten hiervan op natuurwaarden. Door middel van de ontwikkeling van modellen worden de effecten van diverse
beleids-, inrichtings-en beheerskeuzen bestudeerd.
Aan de hand van de uitkomsten van deze studies zullen kaarten van voorbeeldgebieden (ca.
1 : 25.000) worden gemaakt waarin de geografische kansrijkdom en haalbaarheid van diverse
scenario's m.b.t. bos-en natuurontwikkeling worden aangegeven. Deze kaarten kunnen onder
meer gebruikt worden bij het opstellen van gebiedsvisies bij de realisatie van de Ecologische
hoofdstructuur. Bovendien kunnen op grond van deze scenariomodellen normen worden
afgeleid in het lichtvan de bestemming bos-en natuurontwikkeling ten aanzienvan uitwendige
beïnvloedingen, zoals atmosferische depositie, beïnvloeding via de waterhuishouding en het
ruimtegebruik.

Planning

Zie fasering; In 1993 zal gestart worden met de ontwikkeling van modellen m.b.t. water-,
zuur- en nutrientenhuishouding en de aan deze processen gerelateerde natuurwaarden. Waar
nodig en noodzakelijk zal dit onderzoek worden aangevuld met empirisch onderzoek. Het
onderzoek naar de regeneratiesuccessie van bossen wordt voortgezet. De effecten van luchtverontreiniging op de functievervulling van multifunctionele bossen alsmede het onderzoek
aan bosreservaten wordt voortgezet.

Andere relevante
programma's

1, 4, 5, 6, 12, 22, 23, 24, 114, 115, 121,136, 178, 197, 201, 205

Indicatie omvang

50 mensjaar

Projecten

1
2
3
4
5
800

Referentie-onderzoek levensgemeenschappen (IBN)
Ecohydrologie (IBN)
Nutriënten- en zuurhuishouding (IBN)
Productie-ecologie ten behoeve van multifunctioneel gebruik (IBN)
Bosontwikkeling en successie (IBN)
Dispersievanplantezaden alssleutelfactor in het herstelvansoortenrijke graslanden
(*, CABO-DLO, F.Berendse, D.van Dorp (NWO), J.M.van Groenendaal (LUW-VPO))
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834
7235
7293
14205
32008
BONA 11
HIGE 10
INWA 1
LAEC 7
REWA 6

Verkenning simulatiemodellen ten behoeve van natuurontwikkeling (CABO-DLO,
H. Olff, F. Berendse)
Monitoring Groot Zandbrink (SC, Kemmers)
Belevingswaarde van het Nederlandse landschap en de plaats van natuurontwikkeling in de ruimtelijke kwaliteit (SC, Klijn)
Regeneratie schraalgrasland (SC, Kemmers)
Economie van milieu en natuur (SC,Veeneklaas)
Toepassing SMART op regionale schaal (SC)
Historische ecologie (SC)
Optimaliseren regionaal waterbeheer (SC)
NBP-2(SC)
Modellering verblijftijden op regionale schaal (SC)
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Programma 121

Natuurgerichte normstelling

Programmaleider

Brouns, dr. J.J.W.M.- IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1996

Samenvatting

Natuurgerichte Normstelling voor Stoffen richt zich op het ontwikkelen van simulatiemodellen,
ondersteund door experimentele studies en veldstudies, waarin de effecten van beperkt
persistente, milieuvreemde en potentieel toxische stoffen op ecosystemen berekend kunnen
worden. De kinetiek van de stoffen in de bodem en het modelleren van de effecten van een
stof, die zijn werking ontleend aan de op ontgifting gerichte fysiologische reactie van dieren,
zijn de twee belangrijkste activiteiten.

Aanleiding

Voor het voortbestaan en het beheer van ecosystemen en de daarin voorkomende planten en
dieren zal aan bepaalde kwaliteitseisen voor bodem, water en lucht moeten worden voldaan.
Contaminanten beïnvloeden echter ecologische processen en organismen in natuurgebieden.
Omdat het algemeen beschermingsniveau gericht op het milieu niet voldoende isvoor natuurgebieden, dient een bijzonder beschermingsniveau te worden geformuleerd. Dit betekent dat
normen voor stoffen (zware metalen en organische microverontreinigingen) ontwikkeld
dienen te worden in relatie tot voor het natuurbehoud prioritaire soorten, levensgemeenschappen en ecosystemen.

Doel

Het model van de lotgevallen van eenstof in de bodem richt zichop sorptiekinetiek en afbraak,
beideonder invloedvandezeervariabelebodem-enomgevingseigenschappen indeuiterwaarden.
Het model dat ontwikkeld zal worden voor de biota zal de effecten van beperkt persistente
xenobiotica op ecosystemen simuleren. Het model richt zich daarbij op stoffen die een fysiologische (ontgiftings)reactie oproepen in dieren. De reactie van de dieren op de blootstelling
aan de microverontreiniging kan alseffect hebben dat de integriteit van hormoon- en immuunsystemen aangetast wordt. Hierdoor is het mogelijk dat de voortplanting, de vitaliteit en het
gedrag van de dieren wordt aangetast in een mate dat effecten op de populatie optreden.
Indien heteen prooidier betreft dieeenbelangrijke voedselbron isvoor predatoren zal het effect
vandeverontreiniging via devoedselketen doorwerken naar het niveauvande predatorpopulatie.
Indien het prooidier de stof bioaccumuleert, bioconcentreert of niet volledig afbreekt zal de
predator aan hoge dosesworden blootgesteld en zullen de hierboven aangegeven fysiologische
reacties direct van belang zijn voor de populatie van de predatoren. Het model zal in grote
mate gebaseerd zijn op de integratie van de kennis uit de (humane) toxicologie, de aquatische
ecotoxicologie en het kennisreservoir dat gegenereerd is in effectstudies met pesticiden.
Samenvattend richt het programma zich op het ontwikkelen van een systeem van normen
voor de bijzondere milieukwaliteit, hetgeen wordt toegespitst op normering voor PAK's in
uiterwaarden. De conclusies voor PAK's in uiterwaarden dienen echter extrapoleerbaar te zijn
naar andere milieutypen en andere stoffen.

Planning

Zowel in het proefgebied als op laboratoriumschaal zal worden nagegaan hoe de PAK's aan
de bodem gebonden zijn en welk deel snel en welk deel langzaam biologisch beschikbaar
komt. Voor beide delen zal de desorptiekinetiek bestudeerd worden waarbij de parameters
verzameld worden die het mogelijk maken het gedrag van PAK's in een mathematisch model
te beschrijven. Inde loop van 1993zullen veldinventarisaties gedaanworden inde uiterwaarden
die geselecteerd worden op basis van de uitkomsten van de in 1992 uitgevoerde verkennende
studies. De inventarisatie is gericht op een kwantitatieve en kwalitatieve correlatie tussen de
mate van verontreiniging in de bodem, de concentratie in de evertebraten en de effecten bij
de predator. Het experimenteel onderzoek met arthropoden, regenwormen en spitsmuizen
wordt voortgezet. Werkafspraken met het IKC-NBLF zullen resulteren in een plan van aanpak
voor de scenariostudies.

Andere relevante
programma's

1, 4, 5, 6, 120, 147

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

7277
203860001

Lotgevallen en transport van PAK's in het abiotische milieu (*, SC,J. Harmsen)
Effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) op regenwormen
(*, IBN, W. Ma)
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203860003 Effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) op evertebraten
(*, vacature, IBN)
203860004 Onderzoek naar de invloed van PAK's op landarthropoden van uiterwaarden
(*, IBN, C. van der Kraan)
203860006 Inventariserend onderzoek naar de blootstelling aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK,s) van kleine zoogdieren in relatie tot habitat en
voedselkeuze (*, IBN, J.J.W.M. Brouns)
203864005 Histopathologische en immunologische effecten van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) op kleine zoogdieren (*, IBN,J.J.W.M. Brouns)
203864007 Transportroutes van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in
voedselketens; -ontwikkeling van rekenmodellen (*, IBN,J.J.W.M. Brouns)
203864008 Scenariostudies naar de effecten van beperkt persistente xenobiotica op ecosystemen (*, IBN,J.J.W.M. Brouns)
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Programma 122

Klimaatverandering, landbouw en natuur

Programmaleider

Geijn, Dr S.C.van de - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Stabiliteit en produktiviteit van landbouw en natuurlijke ecosystemen hebben eendirecte relatie
met de mondiale verandering van het klimaat, als gevolg van het broeikaseffect (stijging van
C0 2 en andere sporengassen). Het onderzoek richt zich op de kringloop van koolstof in
landbouw- en natuurgebieden, gevolgen van klimaatveranderingen (C0 2 , temperatuur en
neerslag) voor produktiviteit en stabiliteit van de ecosystemen en terugkoppelingen als
gevolg van veranderd landgebruik.

Aanleiding

Aanleiding tot het programma is de toegenomen bezorgdheid dat de wereldwijde stijging
van de concentraties aan broeikasgassen (C0 2 , CH4, CFK's) het klimaat op mondiale en
regionale schaal ingrijpend zal gaan beïnvloeden. Ook de stijging van de zeespiegel wordt in
verband hiermee alseen bedreiging gezien. Desnelheid van een eventuele temperatuurstijging
zal sterk bepalend zijn voor het uiteindelijk effect. Veranderingen en aanpassingen vergen
tijd, endezezullenvoorsemi-natuurlijkeecosystementrager verlopen danvoor agro-ecosystemen.
Bossen en vegetaties of ecosystemen met een lange levenscyclus zullen naar verwachting
sterker onder druk kunnen staan dan intensief gebruikte landbouwgronden.
De veranderingen in produktiviteit van de landbouw op nationale en internationale schaal,
de gevolgen voor marktverhoudingen en de wereldvoedselproblematiek zijn, tegen de
achtergrond van de sterk groeiende wereldbevolking, van eminent belang.
Hoewel alle theoretische studies bevestigen dat de emissies van broeikasgassen tot een stijging
van de mondiale temperatuur zullen leiden is de omvang en snelheid waarmee dit op zal
treden onzeker. Vooral op het gebied van regionalisering is nog onvoldoende vooruitgang
geboekt. Deze informatie is echter essentieel voor effectenstudies op het gebied van landbouw en natuurlijke ecosystemen.
Het is duidelijk dat in de bovengeschetste context het klimaatonderzoek zich dient te richten
op het verkleinen van onzekerheden in de voorspelling van klimaatveranderingen en op
verfijning naar de regionale schaal. Aan de hand hiervan kan dan het onderzoek gericht
worden op het vaststellen van de mogelijke effecten ervan, en op het evalueren van beleidsopties en van de effectiviteit van (preventie- en aanpassings-) maatregelen. Tot het moment
van het beschikbaar komen van nauwkeuriger en betrouwbaarder geregionaliseerde klimaatmodelberekeningen zal voor effectenstudies gebruik worden gemaakt van beste schattingen
en aanpassing van meerjarige meetreeksen van bestaande weerstations.
In Nederland is in 1990 een Nationaal Onderzoeks Programma Mondiale Luchtverontreiniging
en Klimaatverandering (NOP-MLK) van start gegaan. De Dienst Landbouwkundig Onderzoek
participeert in dit nationaal programma met het hier beschreven deelprogramma DLO-122,
dat zich primair richt op het beleidsterrein van LNV. Naast onderzoek dat gesteund wordt
vanuit het NOP-MLK, is ook deelname in internationale programma's (o.a. EG-ENVIRONMENT,
IGBP-GCTE) opgenomen.

Doel

Het onderzoek heeft betrekking op een aantal aspecten:
1. Kwantitatieve en kwalitatieve effecten van stijgende C02-concentraties op fysiologische
processen in planten bij uiteenlopende landbouwgewassen, waaronder wintergewassen en
meerjarige vegetaties.
Resultaten dienen sleutelgegevens op te leveren die het mogelijk maken ook conclusies te
trekken voor de gewijzigde omstandigheden van plantensoorten in natuurlijke vegetaties.
2. Onderzoek naar de koolstofkringloop in graslanden en bossen.
Een studie naar de effecten van veranderde groeiomstandigheden, met name hoog C0 2 gehalte inde lucht,op dehoeveelheiden kwaliteit vanstrooisel in(bos-en heide-)ecosystemen
en op de hiervan afgeleide afbraaksnelheid en kringloop van mineralen loopt hieraan
parallel. Effecten van- en op de vochthuishouding in de bodem maken hier onderdeel van
uit. Een project dat de integratie van kennis over de sturing van successie in ecosystemen
door omzettingen en fluxen van koolstof en stikstof ten doel heeft is in voorbereiding.
Resultaten zullen bijdragen aan het antwoord op (natuurlijke) ecosystemen een bron of
een put zijn in de mondiale C-kringloop.
3. Interactie landgebruik/klimaat, zoals deze tot uiting komt in uitwisseling van warmte en
water in droge gebieden, en in de hydrologie van laaggelegen kustgebieden, en het
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landgebruik in het stroomgebied van de Rijn. Aansluitend hierbij is een scenario-studie
voorzien (geplande aanvang in 1993) naar de gevolgen van klimaatveranderingen voor de
agro-ecologischezonering in Europa.Gewasproduktie,landgebruiken economische aspecten
worden hierbij geïntegreerd bestudeerd. Op grond van de resultaten zal een schatting
mogelijk zijn van de gevoeligheid voor schade van de landbouw bij een verandering in de
hydrologie als onderdeel van klimaatsveranderingen.
Derolvanbossen indenationale en mondiale koolstofbalans zalverderworden gepreciseerd.
De aangepastheid van het huidige Nederlandse bomenbestand van bossen aan de
verwachte klimaatomstandigheden zal worden geëvalueerd. Daarnaast zal bestudeerd
worden of en hoe de kans op schade door exotische ziekten en plagen zal veranderen.
Planning

De fasering en invulling van het programma issterk afhankelijk gebleken van de beschikbare
externe financiering. Ook in 1992 zullen nog enkele onderdelen van start gaan, en zijn nog
nieuwe projecten voorgesteld bij diverse instanties. Zo zal een begin worden gemaakt met de
studie van de effecten van verhoogde C0 2 op de produktie en kwaliteit van strooisel van
heidevegetatie. De koolstof-kringloop in graslanden en in bossen, hergroei van gras na maaien
envanwintergewassenenoverblijvende vegetaties naeenwinterperiode zalbestudeerd worden,
naast de fysiologische aanpassingen van planten bij langdurige blootstelling aan verhoogde
C02-concentraties. Afhankelijk van het succes van de ingediende projectvoorstellen zal een
verdere versterking van het programma, in de richting van effecten van klimaatverandering
op samenstelling en stabiliteit van natuurlijke ecosystemen en op kringlopen van nutriënten
hierin mogelijk zijn.
Binnen het programma zal ook het effect van landgebruiksveranderingen op de regionale
hydrologie en het klimaat worden bestudeerd.
Effecten van de stijging van de zeespiegel voor de wadden-ecosystemen en de kwetsbaarheid
van trekvogelsystemen zullen verder bestudeerd worden.

Andere relevante
programma's

12, 24, 30, 50, 120, 136, AT-1.10

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

783

De interactie tussen atmosferische C02-concentratie, temperatuur en omgevingsfactoren met betrekking tot fotosynthese, assimilatendistributie en ontwikkelingsritme bij landbouwgewassen (CABO, P.Dijkstra, A.H.C.M. Schapendonk,
J. Goudriaan (LUW), S.C.van de Geijn)
801
Scenario's voor een veranderende akkerbouw bij klimaatsverandering (CABO,
H. van Keulen, vacature)
829
Lange-termijn effecten van verhoogde C02-concentratie op de fotosynthesecapaciteit en assimilatenbenutting (CABO,A.H.C.M. Schapendonk, P.L. Dijkstra)
841
Regional analysis of changing potentials for crop production within the ECunder
future climate conditions and its consequences for the agricultural production
structure and market relations (CABO, H. van Keulen)
852
Adaptation of arable crops and perennial vegetations to achanging climate
(*, CABO, S.C.van de Geijn)
855
Verbetering van modellen voor onderzoek naar het functioneren van gewassen
en naar gewas-milieu-interacties (CABO,F.W.T.Penning deVries, D.van Kraalingen,
J. Goudriaan (LUW))
856
Toepassing van gewas- en bodemmodellen voor onderzoek naar duurzame
plantaardige produktiesystemen, met name in ontwikkelingslanden (CABO,
H. van Keulen, F.W.T.Penning de Vries, R. Rabbinge (LUW)
1059
Effecten van verhoogd CO r gehalte op de groei van bomen (*, IB, L.Brussaard)
1094
Emissie van N 2 0 uit grasland (*, IB, H.G. van Faassen)
7223
Hapex Sahel (*, SC, Kabat)
7236
Effecten klimaatverandering (SC, Kabat)
7250
Hydra-Camar (SC, Kabat)
7266
EOSdefinitiefase (SC, Menenti)
7287
Hapex Sahel II (SC, Kabat)
20362
Geografische dynamica van soortarealen (*, IBN, R. Hengeveld)
20151.4004 Effecten van zeespiegelrijzing op sedimenthuishouding en vegetatie van kwelders
(*, IBN, N. Dankers)
20277.5001 Bodemdaling door aardgaswinning alseen model voor versnelde zeespiegelrijzing
door klimaatverandering (*, IBN, N. Dankers)
20333.5006 Effecten van zeespiegelrijzing op populaties van trekkende wadvogels:
ontwikkeling van een simulatiemodel (*, IBN, C.J. Smit)
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130094000 Gevolgen temperatuurverandering + C0 2 -gehalte op groei + samenstelling bos
(*, IBN, G.M.J. Mohren)
130095000 Koolstofvastlegging bij bebossing - FACE (IBN, G.M.J. Mohren)
LEM 14
Gewasproductiepotentieel onderverschillende klimaat-en landgebruikscenario's(SC)
LEM 15
Invloed veranderend klimaat en landgebruik op waterafvoer van de Rijn (SC)
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Programma 124

Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek beoogt enerzijds een nauwkeuriger omschrijving van de gewenste eigenschappen en samenstelling van gras te ontwikkelen en anderzijds aan te geven hoe en in
welke mate de gewenste eigenschappen door veredeling, teeltmaatregelen, bewerking of
strategische bijvoedering gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor is een multidisciplinaire
aanpak nodig. Het belang van dit onderzoek ligt op verschillende terreinen:
- handhaving van het areaal gras, een in veel opzichten aantrekkelijk gewas;
- vermindering van de milieubelasting die aan het gebruik van gras verbonden is (slechte
stikstofbenutting door het vee, groot krachtvoerverbruik met daaraan gekoppelde aanvoer
van meststoffen);
- vermindering van de veevoedingskosten (beweiding, minder krachtvoeraankoop);
- ontwikkeling van een gezamenlijke strategie voor verschillende onderzoeksdisciplines die
aan graskwaliteit werken.

Aanleiding

Gras is in veel opzichten een belangrijk en aantrekkelijk gewas. Het produceert goedkoop
veevoer, is aangepast aan een breed scala van omstandigheden, beschermt de bodem, vergt
weinig gewasbeschermingsmiddelen, heeft gunstige effecten in vruchtwisselingen en heeft
een belangrijke functie voor dierlijk welzijn (weidegang), natuur en landschap. Toch is het
aandeel van versen geconserveerd gras in de voeding van melkvee na 1950geleidelijk gedaald.
De laatste jaren is er zelfs een ruwvoederoverschot terwijl er toch jaarlijks 4,5 miljoen ton
geïmporteerde mengvoeders wordt gebruikt, waarmee grote hoeveelheden nutriënten de
landbouw binnenkomen en bijdragen aan de mestproblematiek.
De voornaamste oorzaak van de afname van het aandeel gras in de voeding van melkvee is
de te lage en onregelmatige opname voor het bereiken van een hoog produktieniveau.
Daarnaast vergt de slechte benutting van graseiwit door het vee aandacht in verband met
de stikstofverliezen die hiermee samengaan. Hoewel het belang van verbetering van deze
aspecten van de graskwaliteit wordt onderkend, is er in het onderzoek tot nu toe nog weinig
geïntegreerd aan gewerkt en is bijvoorbeeld onvoldoende gekwantificeerd wat met teeltmaatregelen, veredeling en bewerking te bereiken is. Dit houdt ongetwijfeld verband met de
gecompliceerdheid van zowel de voederopname-regulering en stikstofbenutting door
herkauwers als de sturing van de eigenschappen van gras die daarbij een rol spelen.
Daarom is een brede aanpak in het onderzoek nodig. Daarbij zullen enerzijds door het
veevoedkundig en dierfysiologisch onderzoek de kwaliteitseisen aan gras, met betrekking tot
opname en stikstofbenutting, beter gedefinieerd moeten worden. Anderzijds zal verkend
moeten worden in hoeverre de graskwaliteit door teeltmaatregelen, veredeling en bewerking
in de gewenste richting gestuurd kan worden of door strategische bijvoedering gecorrigeerd
kan worden.

Doel

Doel van dit programma iste onderzoeken in welke mate de voederkwaliteit van vers en
geconserveerd gras, met name de opname en stikstofbenutting door het dier, door veredeling,
teeltmaatregelen, bewerking, conservering en bijvoedering beïnvloed en verbeterd kan
worden. Het onderzoek zal een nauwkeuriger omschrijving van de gewenste eigenschappen
en samenstelling van gras opleveren, alsmede inzicht in de mate waarin de gewenste eigenschappen door veredeling, teeltmaatregelen en bewerking gerealiseerd kunnen worden.

Planning

Op het CABO-DLO wordt onderzoek naar de aard en afbreekbaarheid van stikstofverbindingen
in gras geïntensiveerd. Dit onderzoek heeft tot doel het inzicht in de (on)bestendigheid van
graseiwit te verbeteren. Onderzoek naar de effecten van de grassamenstelling op de hoeveelheid en samenstelling van mest en urine en op de stikstofemissie daaruit wordt voortgezet
(CABO-DLO, IVVO-DLO en IMAG-DLO). Bij de LUW-vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde wordt het onderzoek naar de opbouw en verteerbaarheid van celwanden in
verschillende delen van gras (bladschijf, bladschede, stengel) voortgezet.
In samenwerking met de LUW-vakgroep Theoretische Produktie-ecologie wordt gestart met
het modelleren van de verteerbaarheid in relatie tot de ontwikkeling van een grasgewas.
Op het CPRO-DLOworden HPLC- en GLC-procedures opgezet voor bestudering van genetische
variatie in de samenstelling van celwanden. Fysische meetmethoden worden ontwikkeld en
aangepast om structuur-onderzoek aan celwanden uit te voeren. Tenslotte worden samen
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met IVVO-DLO procedures ontwikkeld om de verteringssnelheid van eiwit en celwanden te
kunnen meten.
Bij het ATO-DLO wordt in programma 56 het onderzoek voortgezet dat gericht is op isolatie
en karakterisering van door anaërobe schimmels geproduceerde enzymen die een rol kunnen
spelen bij de afbraak van celwanden. In samenwerking met het IVVO-DLOwordt oriënterend
onderzoek uitgevoerd naar de effecten van toevoeging van anaërobe schimmels of door
anaërobe schimmels geproduceerde enzymen op de samenstelling en verteerbaarheid van
graskuil en op de celwandafbraak in de pens.
Het IMAG-DLO start onderzoek naar het effect van mechanische beschadiging van gras op de
waterafgifte en inkuilbaarheid (samenwerking met IVVO-DLO). Erwordt een nieuw model
ontwikkeld dat de velddroging van gras beschrijft. Als de beschikbare menskracht voldoende
is, zal een literatuurstudie worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van fractionering van
gras.
Door het IVVO-DLO wordt onderzoek voortgezet naar de invloed van fermentatieprodukten
in grassilages op het eetgedrag van schapen en runderen. In 1993 wordt dit onderzoek op
het INRA te Theix (Frankrijk) uitgevoerd. Als er medefinanciering is, zal onderzoek starten
naar de effecten van inoculanten op de opname van grassilage en naar opnameregulatie
van vers gras. Werk aan het nieuwe eiwitwaarderingssysteem voor herkauwers wordt voortgezet, waarbij de meettechnieken voor o.a. eiwitbestendigheid uit Programma 73 worden
gebruikt.
Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van verlaging van het stikstofgehalte
in gras en grassilage op de voederwaarde, opname, stikstofbenutting en penskinetiek. Ook
zal onderzoek starten om bij melkkoeien de gevolgen van verschillen in grassamenstelling op
de resorptie en benutting van voedingsstoffen uit silages te kunnen voorspellen.
Andere relevante
programma's

73, 74, 178, VZ-1.04, VZ-1.05, VZ-1.06

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

a. Effecten van genotype, groei-omstandigheden en teeltmaatregelen op de samenstelling
van gras
06.111
Genetisch/biochemisch onderzoek van de voederkwaliteit van gras en maïs
(*, CPRO, H.J.P. Marvin)
06.115
Genetisch-fysiologisch onderzoek naar de stikstofbenutting en voederwaarde
van gras (*, CPRO, E.N. van Loo)
219.1
Invloed botanische samenstelling op de voederwaardevoorspelling van gras
(IVVO, A. Steg)
778
Aard en afbreekbaarheid van stikstofverbindingen en koolhydraten in gras
(*, CABO, R.J. Hogendorp en L.W. van Broekhoven)
792
Effecten van de chemische samenstelling van gras op de voederopname en
stikstofbenutting door melkvee (*, CABO,J.J.M.H. Ketelaars)
797
Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op produktie en samenstelling
van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting op melkveebedrijven
(CABO,J.J.M.H. Ketelaars)
xxx
Fysiologie van Gramineeën in relatie tot produktie en voederwaarde (LUWLandbouwplantenteelt en Graslandkunde, B. Deinum)
xxx
Onderzoek naar de opbouw en vertering van celwanden in gras (LUW-Landbouwplantenteelt en Graslandkunde/CPRO)
xxx
Ontwerp van een voorspellend model voor de produktiviteit, spruitvorming en
voederwaarde van gras (LUW-Landbouwplantenteelt en Graslandkunde, J. Groot
en J.H. Neuteboom; Theoretische Produktie-ecologie, E.A. Lantinga)
b. Effecten van bewerking, ontsluiting en conservering
De invloed van stikstofcomponenten op de opname van grassilage bij schapen
436
en melkkoeien (IWO/LUW-Fysiologie van Mens en Dier/INRA-Theix;
A.M. van Vuuren)
Onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe bewerkingsprincipes en
16.4.62
-systemen bij de oogst en conservering van ruwvoer (IMAG, A.H. Bosma)
Effect van mechanische beschadiging van gras op droogsnelheid, inkuilbaarheid
XXX
en voederwaarde (IVVO, F. Driehuis; IMAG, A.H. Bosma)
Effect van inoculeren van voordroogsilage op opname en melkproduktie (IVVO,
XXX
A.M. van Vuuren)
Afbraak van (gras)celwanden door micro-organismen of enzymen in relatie tot
XXX
fysisch-chemische eigenschappen van deze celwanden (ATO, L. Sijtsma)
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c. Regulering van opname en stikstofbenutting in het dier
16.4.62
Onderzoek naar nieuwe bewerkingsprincipes en -systemen bij de oogst en
conservering van ruwvoer (IMAG)
257
Effecten van stikstofgift op grasland, in combinatie met de drogestofopbrengst
per hectare, op de voederwaarde en voeropname van gras en op de stikstofbenutting uit gras bij hoogproduktieve melkkoeien (IWO, H. Valk)
258
Effect van verlaging van het stikstofgehalte van kuilgras met hoog of laag
drogestofgehalte op de stikstofbenutting bij melkkoeien (IWO, Y.S. Rijpkema)
435
Fysische en chemostatische regulatie van de opname van vers gras door
melkkoeien (IWO, A.M. van Vuuren)
449
Nadere onderbouwing van het DVE-systeem (IWO, A.M. van Vuuren)
xxx
De invloed van de grassamenstelling op de resorptie en benutting van
voedingsstoffen door melkkoeien (IWO, H. de Visser)
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Programma 129

Economische evaluatie van de emissie- en milieuproblematiek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Onderzoek gericht op de kwanitatieve en kwalitatieve aspecten van milieubelastende c.q.
beïnvloedende factoren, identificatie en economische evaluatie van emissiebeperkende maatregelen en onderzoek naar economisch en ecologisch verantwoord en duurzaam gebruik van
natuurlijke hulpbronnen.

Aanleiding

Deemissie- en milieuproblematiek iséén der grote vraagstukken waarmee de agrarische sector
wordt geconfronteerd, en isvan essentiële invloed op het realiseren van een concurrerende,
veilige en duurzame land- en tuinbouw. Deze problematiek vereist veel nieuw beleid op
onbekendterrein.Terformulering enevaluatie vandit beleid isinzicht nodig in de kwantitatieve
en kwalitatieve aspecten van milieubelastende c.q. -beïnvloedende faktoren, de identificatie
en economische evaluatie van emissiebeperkende maatregelen en een economische evaluatie
van maatregelen gericht op het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dat vormt
de probleemstelling van dit programma.

Doel

Binnen de hierboven geschetste probleemstelling zijn hoofdlijnen voor de planperiode:
- het actualiseren, aanpassen en afstemmen van nationale, regionale en bedrijfsmodellen
voor voortgaande en meer geïntegreerde kwantitatieve ondersteuning van beleidsvoorbereiding en -evaluatie op het gebied van emissie- en milieuproblematiek door overheid,
organisaties en individuele ondernemer. Daarbij zal in het bijzonder aandacht besteed
(blijven)worden aan de iteratieve (re)acties van de diverse factoren en de economische en
structurele gevolgen op de onderscheiden niveau's. De effecten van emissie- en milieumaatregelen zullen ook in samenhang met andere ontwikkelingen ten aanzien van
welzijneisen, markt- en prijsbeleid en technologieën bepaald (moeten) worden;
- onderzoek naar de energie-aspecten in de land- en tuinbouw;
- onderzoek naar gewasbeschermingsaspecten in de plantaardige produkties;
- onderzoek naar watergebruik in de agrarische sector.

Planning

Planning (voornemens) voor 1993:
- Uitbouw stofstromenmodel naar andere stoffen (zoals P,K,zware metalen, bestrijdingsmiddelen e.d.);
- Actualisatie van gekoppelde mest- en ammoniakmodellen en gebruik ervan in scenariostudies;
- Voortzetting bedrijfsvergelijkend onderzoek naar nieuwe c.q. efficiënte methoden van
mineralen-management in de melkveehouderij;
- Monitoring van energie-, gewasbeschermingsmiddelen-, (kunst)mest- en eventueel
waterverbruik in land- en tuinbouwsectoren;
- Documentatie, simulatie en evaluatie van gesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw;
- Perspectieven van de glastuinbouw bij een sterk verminderde milieubelasting;
- Economische aspecten van een milieuvriendelijker fruitteelt;
- Economische perspectieven vanbiologische landbouwmethoden inde vollegrondsgroenteteelt;
- Economische effecten van maatregelen binnen 'coastal management' in de zeevisserij;
- Economische effecten van visserijbeperking op grond van natuurbescherming.

Andere relevante
programma's

48, 79, 88, 114, 150, 151

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

10901
30901
30901
30902
30902
30904
30905
30906

Concurrentiepositie van de varkenshouderij (LEI)
Stofstromen in landbouw en milieu (LEI)
Stofstromen in de landbouw op de zandgronden (LEI)
Mestproblematiek (LEI)
Mestwet; bedrijfseconomische aspecten (LEI)
Economische verkenning ammoniakemissie (LEI)
Nieuwe methoden van mineralen management op melkveebedrijven (LEI)
Alternatieve landbouw (LEI)
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30907
30908
30909
30910
30911
30912
30914
30915
30916
40901
40904
40906
40906
40907
40909
50901
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Economische evaluatie geïntegreerde akkerbouw (LEI)
Economisch perspectief geïntegreerde en biologische akkerbouw (LEI)
Ontwikkeling bodemgezondheid op akkerbouwbedrijven (LEI)
Beleidsinstrumenten beperking ammoniakemissie (LEI)
Aanpassingveehouderijbedrijven in kadervanfosfaat-enstikstofproblematiek (LEI)
Mestbepalende parameters mineralenoverschot (LEI)
Periodieke rapportage kengetallen milieu en economie (LEI)
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen (LEI)
Mestdruk Overijssel (LEI)
Energiebehoefte en -voorzieningen glastuinbouw (LEI)
Dekkingsgraden toepassing restwarmte (LEI)
Economische aspecten van een milieuvriendelijke fruitteelt (LEI)
Economische aspecten van een milieuvriendelijker fruitteelt (LEI)
Perspectieven van de glastuinbouw bij sterk verminderde milieubelasting
(tuinbouw) (LEI)
Monitoring en analyse energieverbruik glastuinbouw (LEI)
Economische effecten voor de visserij van het milieubeleid in de kustwateren (LEI)
Standards of nitrate in the EC: processes of change in policy instruments and
agriculture (LEI)
Simulatie, documentatie en evaluatie van gesloten bedrijfssystemen in de
glastuinbouw (LEI)
Perspectieven voor de teelt en afzet van glasgroenten zonder chemische
bestrijdingsmiddelen (LEI)
Technisch-economisch onderzoek naar de toepassing van warmtekrachtinstallaties
in de glastuinbouw (LEI)
Omvang van de reizende bloembollenkraam en de economische en milieutechnische aspecten van deze teeltwijze (LEI)
Verbruik van energie in de land- en tuinbouw (LEI)
Monitoring energieverbruik in veehouderij (LEI)
Prijsverhoudingen, extensivering en milieubelasting (LEI)
Internationaal vergelijkend milieuonderzoek in combinatie met effecten
Landbouwbeleid op milieu (*, LEI)
Ontwikkeling van waarderingsmaatstaven (LEI)
Meerjarenplan gewasbescherming en landbouwstructuur (LEI)

In programma 207 'Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve
'an evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-en NBP-beleid' wordt ook een deel van het
btofstromenmodel uitgebouwd. Ten opzichte van programma 129 is hier echter sprake van
een faseverschil in ontwikkeling.
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Programma 130

Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig
uitgangsmateriaal

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Met het oog op het rassenonderzoek en keuring van plantaardig uitgangsmateriaal is het
vaststellen van de identiteit van het betrokken plantmateriaal essentiel. Nieuwe benaderingen
zijn hiertoe noodzakelijk om de identiteit onder alle omstandigheden te kunnen vaststellen.

Aanleiding

Voor het herkennen en erkennen van een ras, als aparte eenheid binnen een cultuurgewas,
zijn goede normen en criteria vooor onderscheid, homogeniteit en bestendigheid noodzakelijk.
Nieuwe ontwikkelingen in de plantenveredeling, wijzigende wetgeving en verkorting/
vereenvoudiging van het praktijkonderzoek staan hierbij centraal. Snelle en betrouwbare
her- en erkenning van zaden en ander plantaardig uitgangsmateriaal is nodig voor het
efficiënt uitvoeren van inspecties en keuringen. Uitzaai en keuring te velde of in de kas kan
hiermee geheel of gedeeltelijk achterwege worden gelaten.

Doel

Introductie en toepasbaar maken van fysische technieken voor het rassenonderzoek en de
keuringen van plantaardig uitgangsmateriaal, het komen tot hanteerbare cultivarclassificaties,
onderzoekmethoden voor genetisch gemodificeerde rassen en rassen die via methoden van
weefselkweek zijn verkregen, zijn de essentie van van de projectne die in dit programma zijn
ondergebracht. Binnen het programma wordt gewerkt aan:
- de ontwikkeling van efficiënte bewaarmethoden van in-vitro materiaal van vegetatief
vermeerderde gewassen;
- het ontwikkelen van snelle, betrouwbare (identificatie-) en technieken voor het registratieen kwekersrechtonderzoek in de praktijk door het toepasbaar maken van methoden als
DNA- en eiwitelectroforese, HPLC, beeldanalyse en kleurenmeter;
- verkorten van het rassenonderzoek door het ontwikkelen van onderzoekmethoden onder
geconditioneerde omstandigheden, waarbij ondermeer gebruik wordt gemaakt van jeugdkenmerken;
- onderzoek naar de gevolgen van somaklonale variatie en epigenetische effecten bij in
vitro vermeerdering en bewaring van rassen door middel van eiwit- en DNA-analyses en
door vergelijkende morfologie;
- de ontwikkeling van taxonomische methoden in relatie tot het begrip ras, gezien in het
licht van biotechnologische veredelingsmethoden (transgene rassen) enwijzigende wetgeving.

Planning

- Opstellen van naamgevingsregels voor cultuurplanten - in het bijzonder rassen - op grond
van nieuwe ontwikkelingen van relevante taxonomische concepten;
- Objectivering en kwantificering van kwalitatieve, morfologische kenmerken met behulp
van een colorimeter en beeldanalyse ten behoeve van het rassenonderzoek;
- Ontwikkeling van applicaties voor de colorimeter en vanuit de beeldanalyse voor het
uitvoerend registratie- en kwekersrechtonderzoek, alsmede de implementatie ervan;
- Verbetering van de efficiency van rassenonderzoek met behulp van jeugdkenmerken
onder geconditioneerde omstandigheden;
- Biochemisch en celbiologisch onderzoek naar de genetische stabiliteit van in vitro
vermeerderde rassen ten behoeve van het registratie- en kwekersrechtonderzoek en van
het opzetten van hiertoe noodzakelijke referentiecollecties;
- Biochemisch en moleculair genetisch onderzoek met het oog op de introductie van nieuwe
kenmerken voor de rassenidentificatie en -registratie.

Andere relevante
programma's

131, 158, 159, 184, AT-1.02, AT-2.1, AT-2.4, AT-3.09, AT-4.1, AT-5.1, AT-5.2, AT-6.1, AT-6.2

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

11101
11201

Onderzoek naar de bruikbaarheid van RFLP-techniek bij (h)erkenning van
champignonrassen (CPRO)
Ontwikkeling vanbiochemische identificatiemethoden voor debepaling vande mate
vanverwantschap enstabiliteit bijvegetatief vermeerderde gewassen (CPRO,G.Booy)
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11202

11203
11301
11302
12103
12105
12201
12402
12403

Onderzoek naar de mogelijkheid van een geautomatiseerd identificatiesysteem
van aardappelrassen gebaseerd op verschillen in eiwitsamenstelling in de knol
(CPRO, G. Booy)
Identificatie van tulperassen met behulp van elektroforese (CPRO, G. Booy)
Model voor in vitro bewaring van vegetatief vermeerderde gewassen (CPRO,
P. Miedema)
De invloed van in vitro vermeerdering op kenmerken die worden gebruikt bij
het rassenonderzoek (CPRO, P. Miedema)
Evaluatie van het cultivarconcept in het licht van ontwikkelingen in de botanie
en de landbouwkunde (CPRO,W.A. Brandenburg)
Ontwikkeling van en procedure ter verbetering van de stabiliteit voor namen
van economisch belangrijke planten (CPRO,W.A. Brandenburg)
Toepassingen van beeldanalyse in de botanische morfologie (CPRO,
G.W.A.M. van der Heijden)
Repetitief DNA in planten: onderzoek naar de mogelijkheden ervan voor het
gebruik bij ras-identificaties (CPRO, B.Vosman)
Celbiologisch onderzoek naar de gevolgen van somaklonale variatie voor het
rasbegrip (CPRO, M.J.M. Smulders)

176

Programma 131

Kwaliteitsbepalende factorenvanplanterassengericht opde ontwikkeling
van resistentiemanagementsystemen en op de ontwikkeling van
resistentietoetsmethoden en andere kwaliteitsbepalende methoden

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Formuleren van een strategie en ontwikkelen van een model voor het inzetten van rassen
met het oog op het in evenwicht houden van pathogène populaties, waardoor de inzet van
chemische gewasbeschermingsmiddelen kan worden teruggedrongen en verbeteren van de
kwaliteit van het produktieproces door het ontwikkelen van methoden voor het objectief en
snel vaststellen van de kwaliteitsbepalende raseigenschappen.

Aanleiding

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland moet sterk teruggebracht worden.
Eén van de belangrijkste middelen om met behoud van een rendabele land- en tuinbouw dit
te bereiken isgebruikte makenvan resistente rassen.Eenprobleem bij het inzetten van resistente
rassen isechter dat resistenties van rassen in veel voorkomende gevallen niet duurzaam zijn.
Resistentie wordt onwerkzaam als die resistentie onvoldoende werkt tegen een deel van de
betreffende parasietpopulatie, waardoor dat deel zich weet op te bouwen. Voor een veilige,
milieuvriendelijke, rendabele en duurzame landbouw is duurzame resistentie van rassen van
wezenlijk belang.
Voor het verkrijgen van inzicht in duurzaamheid van resistenties en op dejuiste wijze benutten
en beheren van resistente rassen (resistentie-management) zijn kwantitatieve en absolute
resistentiegegevens met de daarbij behorende schadedrempels van rassen nodig. Methode
daarbij is het ontwerpen, bouwen en evalueren van een simulatiemodel van de interactie
tussen diverse vormen en niveau's van resistentie enerzijds en de populatiedynamica van
ziekte- en plaagverwekkers anderzijds.
Centraal staat onderzoek naar de optimale benutting van resistentie-eigenschappen van
rassen onder praktijkomstandigheden.

Doel

In 1991-1995 wordt een strategie geformuleerd voor het inzetten van rassen met het oog op
het in evenwicht houden van pathogène populaties, nadat rasafhankelijke parameters zijn
vastgesteld en hun relatieve importantie isbeschreven.
De aandacht gaat vooral uit naar bodemgebonden ziekten. Inzicht in wetmatigheden met
betrekking tot duurzaamheid van resistentie isvan groot belang voor het bepalen van Strategien
bij de ontwikkeling van resistente rassen in de veredeling en voor het gebruik van rassen in
de praktijk met behoud van effectieve resistentie.
Implementatie van gevonden Strategien vindt plaats via participatie in de Teeltbegeleidingssytemen (IPO, LEI,CABO, PAGV, HLB,CPRO).
Een andere weg naar toepassing is het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek, waarvan de
resultaten opgenomen worden in de (bindende) Rassenlijsten.
Het verkregen inzicht zal tevens het opnamebeleid voor de Rassenlijsten beïnvloeden.
Daar waar essentiële literatuurgegevens ontbreken worden hypothesen geformuleerd die,
voor zover van groot belang voor de uitkomst van het rekenmodel, worden getoetst aan de
hand van op te zetten experimenten. Voor toepassing van het model worden kasproeven
opgezet.
Bij het langs directe weg bepalen van de genetische waarden van een ras, die de inwendige
en uitwendige kwaliteit van het produkt beïnvloeden, zijn nauwkeurige methoden en bij het
bepalen langs indirecte weg methoden met een zeer hoge correlatie noodzakelijk.
Daarnaast zal de huidige methodiek van waardebepalend rassenonderzoek, die de kwaliteitseigenschappen vaak achteraf vaststelt, vervangen moeten worden door verklarend onderzoek
dat voorspellingen mogelijk moet maken. Dit moet leiden tot methoden die objectief zijn en
eenvoudig opgrote aantallen rassen(monsters) kunnenwordentoegepast. Erzaldaarbij gestreefd
worden naar methodieken waarbij de kwaliteit indirect kan worden vastgesteld.
In 1991-1996 gaat de aandacht uit naar het vinden van enerzijds nauwkeurige methoden, die
de genetische waarden direct bepalen en anderzijds naar methoden die de waarden indirect
vaststellen.
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Planning

In 1993 zal verder gezocht worden naar parameters, die de raseigenschappen op het gebeid
van de kwaliteit bepalen. Dit onderzoek zal zich in 1993 met name concentreren op de
gewassen Gerbera, voedergrassen, bieten, mais, sla, kool en ui.
Er zal verder gewerkt worden aan een simulatiemodel van de interactie tussen diverse
vormen en niveau's van resistentie enerzijds en de populatiedynamica van ziekte- en plaagverwekkers anderzijds met name bij het systeem aardappel-aardappelcysteaaltje. Het niveau
van resistentie van verschillende aardappelrassen zal in 1993 onderzocht worden.
Bij komkommer zal verder onderzoek plaats vinden naar het resistentieniveau tegen echte
meeldauw en het epidemie-verloop en bij bolgewassen zal verder onderzoek plaats vinden
betreffende het resistentieniveau tegen Fusarium.

Andere relevante
programma's

130, 158, 159, AT-1.02, AT-2.1, AT-3.09, AT-4.1, AT-5.1, AT-6.1

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

10500
10600
12301

12401

Ontwikkeling van methoden voor de waardebepaling en de kwaliteit van rassen
(*, CPRO,J.J. Bakker)
Kwantificering van de gebruikswaarde van resistentie-eigenschappen van rassen
(*, CPRO,J.J. Bakker)
Ontwikkeling vaneenmodelvoor optimale benutting van resistentie-eigenschappen
van rassen aan de hand van het systeem aardappel-aardappelcysteaaltje (*, CPRO,
H.J. Schouten)
Onderzoek naar de bruikbaarheid van stress-geïnduceerde veranderingen van
eitwitten en enzymen bij de identificatie en waardebepaling van grassen en
granen (*, CPRO,G.M.M. Bredemeijer)
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Programma 133

Moleculaire biologie gewasbescherming

Programmaleider

Waalwijk, dr. C. - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Ten behoeve van de ontwikkeling van milieuvriendelijke methoden van gewasbescherming is
het van essentieel belang inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen tot een succesvolle
infectie van de waardplant door pathogenen. Karakterisering van deze eigenschappen en de
wijze van regulatie vormen belangrijke onderdelen van onderzoek.

Aanleiding en doel

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

Planning

Het onderzoek zal vooral gericht zijn op processen die optreden in de vroegste stadia van de
interactie tussen waardplant en pathogeen. Dewaardplantspecificiteit van aardappelbladrolvirus en verwante virussen zal worden onderzocht door bestudering van de rol van virale
genprodukten in de herkenning. De moleculaire processen die optreden tijdens de herkenning
van de waardplant zullen worden bestudeerd aan de interactie van verschillende waardplanten
en de bodemschimmel Rhizoctonia solani. Voorts zal aandacht worden besteed aan de
karakterisering van isolaten van de verschillende anastomosegroepen (AGs) van R. solani
m.b.v. RFLP-en RAPD-analyses. Van de plantpathogene bacterie Calvibacter michiganensis zal
worden nagegaan in hoeverre er sprake isvan genetische variatie en welke eigenschappen
worden geïnduceerd door kontakt met de (waard)plant. Daarnaast zal onderzoek worden
uitgevoerd naar de moleculaire basis van de ontwikkeling van resistentie bij insecten tegen
Bacillus thuringiensis.

Andere relevante
programma's

1, 33, 36, AT-1.05,
AT
AT-1.07, AT-2.6, AT-3.03, AT-4.3, AT-5.4,AT-6.5

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

16502
16503
16506

16507
16508
16509

Bestrijding van emelten met genetisch gemodificeerde bodembacteriën (*, IPO,
C. Waalwijk)
Mogelijkheden tot bestrijding van nematoden in de akker- en tuinbouw met
gemanipuleerde micro-organismen en hun genproducten (*, IPO, C. Waalwijk)
Karakterisering van het genoom van het aardappelbladrolvirus en het induceren
van virusresistentie in aardappel door de introductie van gekloneerde genen van
het aardappelbladrolvirus (*, IPO, F.van der Wilk)
Isolatie en karakterisatie van genen en genprodukten die betrokken zijn bij de
herkenningsmechanismen van Rhizoctonia solani (*, IPO,J. Keijer)
Isolatie en karakterisatie van infectiekussen specifieke Rhizoctonia solani (*, IPO,
J. Keijer)
Moleculaire analyse van plant bacterie-interacties (*, IPO, C. Waalwijk)
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Programma 134

Beperking energieverbruik en emissies in de beschermde teelten

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het door onderzoek ontwikkelen van nieuwe technieken en technologieën die produktiesystemen voor de beschermde teelten mogelijk maken met zowel een verlaagd energieverbruik
als een verhoogde energie-efficiëntie met daarbij minimale emissies naar atmosfeer, bodem
en water. Deze systemen zullen daardoor moeten kunnen voldoen aan de steeds strenger
wordende energie- en milieunormen.

Aanleiding

De Nederlandse kastuinbouw genereert een grote toegevoegde waarde door de produktie
van hoge kwaliteit produkten met hoge opbrengst. De intensieve manier van produceren
vraagt echter ook een hoog niveau van inputs als energie, nutriënten, gewasbeschermingsengrondontsmettingsmiddelen en hulpmaterialen (substraten,folies enz.). Dehiermee gepaard
gaande milieubelasting door koolzuuruitstoot, emissies naar bodem, water en atmosfeer van
chemicaliën en nutriënten en de materiële afvalstromen worden maatschappelijk meer en meer
onaanvaardbaar geacht. Nationaal en internationaal worden daarom milieu-en energienormen
gesteld waaraan toekomstige produktiesystemen moeten voldoen. De zorg voor de opbrengst
en kwaliteit van het produkt zal zich daarom moeten uitstrekken tot de kwaliteit van het
produktiesysteem. Dit vereist grote veranderingen die door innovatief technisch onderzoek
mogelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij moet het absolute energieverbruik worden teruggebracht, moet de energie-efficiëntie worden verhoogd en moeten de emissies naar bodem,
water en lucht worden verlaagd tot onder de door de normen gestelde niveaus. Beschikbare
technologieën zijn slechtsgedeeltelijk in staat het produktiesysteem aande nu gestelde normen
te laten voldoen. Een voortgaande uitdagende normstelling is aangekondigd. Er zullen dus
nieuwe technologiën door onderzoek moeten worden ontwikkeld om aan huidige en toekomstige normen te kunnen voldoen en daardoor in de toekomst een concurrerende sector
mogelijk te maken. Daarnaast zullen bestaande technologiën moeten worden aangepast om
ze zo volledig mogelijk te kunnen benutten.

Doel

De algemene doelstelling van het programma is het genereren van de kennis die nodig is om
kastuinbouwproduktiesystemen te bouwen met verlaagde emissie en energieverbruik binnen
hiervoor geldende normen waarbij het concept van het gesloten systeem centraal staat. De
hiervoor te leveren prestaties kunnen aan de hand van de aspecten energie en milieu worden
beschreven.
Het programma omvat vooral de aspecten energie en milieu. De doelstellingen en te leveren
prestaties kunnen aan de hand van deze aspecten worden beschreven. Hierbij ligt de nadruk
op de kastuinbouw.
Energie
Voor wat betreft energie wordt vermindering nagestreefd van de voor het produktieproces
benodigde energie (het energieverbruik) en een zo efficiënt mogelijk benutten van de in de
primaire energiedrager aanwezige energie (energie-efficiëntie). Voor zowel het specifieke
verbruik (energie per eenheid produkt) alsvoor het absolute verbruik (energie sec) zijn normen
gesteld. Het absolute verbruik is direct gekoppeld aan het niveau van de koolzuuruitstoot. De
reductie van de koolzuuruitstoot, dus verlaging van het absolute energieverbruik, baart de
meestezorg.In het onderzoekprogramma ligt daarom de nadruk op absolute energiebesparing.
Een mogelijkheid die wordt onderzocht is de optimalisering van de produktie, waarbij een
van de criteria de energieinput is. Hiervoor worden algorithmen voor de optimale regeling
van het klimaat ontwikkeld. Zowel een afweging van kosten en opbrengsten om optimale
setpointtrajecten uit te rekenen als korte termijn weersvoorspelling wordt hierbij geïmplementeerd. Mogelijkheden om klimaatbeheeersing in de champignonteelt beter te benutten voor
de optimalisering van de teelt worden nagegaan. Een andere mogelijkheid isverbetering van
de manier waarop de energie in de kas wordt gebracht. Via onderzoek naar optredende
temperatuurgradiënten bij verschillende geometriën van het verwarmingssysteem wordt aangegeven hoe de in de kas gebrachte energie op de beste manier wordt benut. Verder wordt
onderzoek verricht naar verhoging van de isolatiewaarde van het kasdek. Een belangrijke
optie hierbij ishet reedseerderontwikkelde energiescherm.Deenergiebesparende mogelijkheden
hiervan worden in de praktijk echter lang niet volledig benut. Het onderzoek is er op gericht
om obstakels voor bredere toepassing weg te nemen door het ontwikkelen van gedegen
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inzicht in de interactie tussen scherm en kasklimaat. Hierdoor kan een scherm veel gerichter
worden toegepast. De isolatiewaarde van de kasomhulling hangt verder direct af van de
materiaaleigenschappen en de opbouw van het kasdek. Hierbij gaat verhoogde isolatiewaarde
gewoonlijk gepaard met een verlaagde lichtdoorlatendheid. Energiebesparing wordt daardoor
meestal meer dan te niet gedaan door produktieverlies. Daarom wordt materiaalonderzoek
verricht om kasdekmaterialen te ontwikkelen die een hoge isolatiewaarde paren aan slechts
gering verminderde lichtdoorlatendheid. Deverschillende genoemde elementen worden in
het ontwerp van kassytemen geïntegreerd.
Bij de verbetering van de energie-efficiëntie is nationaal de optie van de Warmte/KrachtKoppeling (WKK) gekozen. De kastuinbouw ispotentieel een grote afnemer van de restwarmte
vandeWKK. Daarbij kandit zowelop het bedrijf, regionaal inkleineeenheden of inelektriciteitscentrales worden toegepast. Een goede benutting van de restwarmte in combinatie met
warmte uit opslag, koolzuurdosering en eigen opwekking isvoor een hoge energieefficiëntie essentieel. Erwordt daarom in het programma onderzocht hoe de energie uit
diverse warmtebronnen (restwarmte, verwarmingsketel, opslagvat, koolzuurketel) optimaal
kanworden benut en hoe de hierop toegesneden bedrijfsinrichting moet zijn gedimensioneerd.
Hiervoor wordt de nieuwe onderzoekfaciliteit 'lichtkas' ingezet. Daarnaast wordt geëvalueerd
hoe de prestaties van praktijkinstallaties zich verhouden tot de potentiële mogelijkheden
hiervan. Hieruit kunnen direct aanbevelingen voor verbeteringen worden gedaan.
Milieu
Onder het item milieu worden vooral de mogelijkheden van gesloten produktiekringlopen
bestudeerd. Bovengronds betekent dit een volledig gesloten kas, op wortelniveau resulteert
dit in telen los van de ondergrond met gesloten, recirculerende voedingswatersystemen. Een
prototype gesloten kas is in 1992 gereed gekomen en de constructie hiervan beproefd. Hierna
zal het ontwerp worden geëvalueerd. Dit moet leiden tot verbeterde ontwerpen met integratie
van verschillende energie- en milieueisen. De mogelijkheden van klimatisering van gesloten
kassen, waarbij vooral het probleem van de koeling onder zomeromstandigheden optreedt,
worden onderzocht. In een voorstudie zijn verschillende mogelijkhheden m.b.v. simulatiemodellen geëvalueerd waarna de meestbelovende in een hiervoor gebouwde testopstelling
worden beproefd. Dit moet leiden tot het ontwerp van praktisch uitvoerbare klimatiseringssystemen die in een gesloten kas, b.v. het prototype, worden ingebouwd en beproefd. Hierin
wordt getracht luchtbehandeling en energieopslag te integreren. Aan volledig bovengronds
gesloten kassytemen is grote behoefte bij de telers van uitgangsmateriaal en is er grote
belangstelling vanuit de rest van de sector. Door het onderzoek aan volledig gesloten
systemen worden de mogelijkheden hiervan beter zichtbaar. Zo wordt duidelijk voor welk
deel van de sector volledig gesloten systemen haalbaar zijn en waar voor het andere deel
hieraan verantwoorde concessies moeten worden gedaan. Op wortelniveau wordt meegewerkt
aan het ontwerp van teeltsystemen los van de ondergrond. De mogelijkheden van integratie
van ontsmetting en energie- en wateropslag worden onderzocht. In een gesloten watergeefsysteem moet de voedingswatersamenstelling worden bewaakt en continue bijgesteld. De
hiervoor benodigde regelsystemen worden ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van
de mogelijkheden van elders ontwikkelde ion-selectieve meetmethoden. Hierbij is de bouw
van een ion-selectieve doseerinstallatie gepland waarbij vooral de hierin geïmplementeerde
regeltechniek onderwerp van onderzoek is.
Planning

In 1993 zal binnen het project 'optimale regeling' de projectmedewerker promoveren. Over
vervolgonderzoek zal dan moeten worden beslist. Het verwante regeltechnische onderzoek
naar de implementatie van weersvoorspelling en modellen wordt voortgezet. Mogelijkheden
om klimaatbeheeersing in de champignonteelt beter te benutten voor de optimalisering van
de teelt worden nagegaan. Het onderzoek naar optredende temperatuurgradiënten en dat
naar de inzet van energieschermen wordt voortgezet. Het materiaalonderzoek moet in 1993
proefstukken verbeterd materiaal opleveren waarvan de eigenschappen zullen worden bepaald
en waarvan de prestaties door modelberekeningen zullen worden geëvalueerd.
Voor het WKK onderzoek wordt modelonderzoek uitgevoerd naar optimale inzet van meerdere
energiebronnen en vindt experimentele verificatie in de onderzoekfaciliteit 'lichtkas' plaats.
Daarnaast wordt samen met LEI-DLO geëvalueerd hoe de prestaties van praktijkinstallaties
zich verhouden tot de potentiële mogelijkheden hiervan. Hieruit kunnen direct aanbevelingen
voor verbeteringen worden gedaan.
Een prototype gesloten kas is in 1992 gereed gekomen en wordt beproefd. In 1993 zal het
ontwerp worden geëvalueerd. Dit moet leiden tot verbeterde ontwerpen met integratie van
verschillende energie- en milieueisen. In 1993 moet dit leiden tot het ontwerp van praktisch
uitvoerbare klimatiseringssystemen die in een gesloten kas, b.v. het prototype, kunnen worden
ingebouwd en beproefd. De mogelijkheden van integratie van ontsmetting en energie- en
wateropslag in een zandbedsysteem worden onderzocht. In 1993 wordt de bouw van een
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ion-selectieve doseerinstallatie gepland waarbij vooral de hierin geïmplementeerde
regeltechniek onderwerp van onderzoek is.
Andere relevante
programma's

30, 43, 50, 101,104, 129, AT-3.01, AT-3.02, AT-3.03,AT-3.05, AT-3.06

Indicatie omvang

30 mensjaar

Projecten

12.3.24
30.1.07
30.1.08
30.3.01
40.3.10
40.3.14
40.3.15
40.3.16
40.3.17
40.3.18
42.3.07
44.3.02
44.3.08
44.3.09
46.3.00
46.3.03
46.3.04
46.3.05

Systeemontwikkeling ten behoeve van de substraatteelten (IMAG)
Duurzaamheid van bouwmaterialen in de land- en tuinbouw (IMAG)
Regelgeving voor ontwerp en uitvoering van bouwconstructies in de land- en
tuinbouw (IMAG)
Bouwtechnische ontwikkeling enverbetering van kassenen (tijdelijke) constructies
voor bescherming van gewassen (IMAG)
Ontwikkeling simulatiemodel kasklimaatprocessen (IMAG)
Verticale temperatuurgradiënten in kassen (IMAG)
Ontwerp van klimaatiseringsapparatuur voor gesloten kassystemen (IMAG)
Technisch onderzoek optimaal gebruik energieschermen (IMAG)
Beproeving van een door BOPAM ontwikkelde warmtewisselaar ten behoeve van
gesloten kassen (IMAG)
Agrarische sector en energieverbruik (IMAG)
Kortdurende warmteopslag bij toepassing WKK en assimilatiebelichting in de
glastuinbouw (IMAG)
Fysisch materiaalonderzoek ten behoeve van de tuinbouw (IMAG)
C02-concentratie van de (kas)lucht en waterverbruik van gewassen (IMAG)
Energie-, vocht- en C0 2 -huishouding in futuristische kassen (IMAG)
Onderzoek naar meteropnemers in kassen voor optimalisering van de regeling
(IMAG)
Ontwikkeling optimaliserende kasklimaatbesturing (IMAG)
Toepassing en implementatie van modellen voor weersvoorspelling en
C0 2 -verrijking in de kasklimaatregeling (IMAG)
Ontwikkeling van image-processingtechnieken voor de tuinbouw (IMAG)
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Programma 136

Luchtverontreinigingsonderzoek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1993

Samenvatting

Onderzoek naar de opname en effecten van luchtverontreiniging in planten (vnl. bomen), de
effectmechanisme, deuiteindelijke, primaireensecundaireeffecten eneventuele mogelijkheden
om deze effecten teverminderen.Vooral deeffecten vancombinaties van luchtverontreinigingscomponenten (b.v. NH3 en 0 3 ) en van luchtverontreiniging en andere abiotische en biotische
stress-factoren worden onderzocht.

Aanleiding

Aanleiding om dit onderzoek uit te voeren in samenwerking tussen DLO-instituten en LUWvakgroepen, was het op dit gebied niet volledig tot een bevredigend resultaat leiden van het
Additioneel Programma Verzuringsonderzoek (APV). Dit programma, dat oorspronkelijk in
1990 zou worden afgesloten, heeft intussen vanaf begin 1992 nog een derde fase gekregen
van drie jaar. Binnen dit programma wordt speciaal aandacht besteed aan combinatie-effecten
van 0 3 en NH3 en mogelijkheden om te komen tot advisering omtrent criteria die gebruikt
kunnen worden bij de normstelling voor luchtkwaliteit t.a.v. de vegetatie. Speciaal met
betrekking tot grenswaarden voor luchtverontreinigingscomponenten in mengsels en in
combinatie met andere stress-factoren iste weinig bekend. Als algemene probleemstelling
wordt gezien het verkrijgen van meer inzicht in het totale proces van aanbod van luchtverontreiniging aandevegetatie (viadepositie enexpositie),deopname-en effectmechanismen
in de planten, de uiteindelijke, primaire en secundaire effecten (kwalitatief en kwantitatief)
en eventuele mogelijkheden om deze effecten te verminderen of te compenseren (effectgerichte maatregelen).

Doel

Het belangrijkste doel is het verwerven van inzicht in het functioneren van het ecosysteem bos
onder invloed van de extra belasting door atmosferische depositie (van luchtverontreinigende
stoffen) en andere abiotische en biotische stress-factoren. Concreet zullen advieswaarden
voor concentraties van luchtverontreinigende stoffen als NH3 en 0 3 gegeven moeten worden,
die apart en ook in combinaties niet overschreden mogen worden, als we de geselecteerde
objecten (bepaalde boomsoorten enandere plantesoorten in bosecosystemen) willen beschermen.
Hiertoe worden de kwantitatieve blootstelling-effectrelaties voor de gebruikte objecten (vnl.
Beuk, Douglas en Grove Den)t.a.v. de genoemde luchtverontreiniging bepaald, speciaal gericht
op het vaststellen van de effectgrenswaarden (critical levels) voor NH3 en 0 3 , apart en in
combinatie. Dezeeffectgrenswaarden worden beschouwd alsbelangrijkste te leveren prestaties.

Planning

In 1993 zullen lange-termijn begassingen op Grove den, Beuk en Douglas uitgevoerd worden
met NH 3 , 0 3 en de combinatie hiervan en zal ook gekeken worden naar de relatie van de
effecten hiervan met droogte- en vorstgevoeligheid. Ook zullen bomen worden begast die bij
verschillende nutriëntenvoorziening zijn opgekweekt en zullen korte-termijn-begassingen
worden uitgevoerd, waarin temperatuur en watervoorziening worden gevarierd. De LUW zal
aan bovenstaande onderzoek meewerken in de vorm van kortdurende begassingen en door
aande begaste objecten metingenvanfotosynthese,transpiratie enstomatagedragteverrichten.
Het IBN zal in 1993 ter evaluatie van de combinatie-stress-hypothese onder veldomstandigheden weer een aantal relevante, boomfysiologische parameters vastleggen via metingen van
gasuitwisseling, waterrelaties en biomassa en ook van nutriënten en andere biochemische
parameters.

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

15002
15005
15013
15015

Achtergrondsonderzoek naar de fysiologische/biochemische mechanismen van de
invloed van luchtverontreiniging op planten (*, CABO, C. Kliffen)
Interacties tussen ozon en zwaktepathogen bij het veroorzaken van beschadiging
op boon en loofbomen (CABO,A.E.G. Tonneijck)
Effecten van NHy en 0 3 op Grove den, beuk en heidevegetaties (*, CABO,
L.J.M, van der Eerden)
Detoxificatie van NH3: fysiologische onderbouwing van effectgrenswaarden
(*, CABO, L.J.M, van der Eerden)

183

Programma 141

Toepassing van technologie en informatica in de pluimveehouderij
en pluimveeverwerking

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het verzamelen van kennis over en het modelleren van deelprocessen voor het toepassen in
onderzoek en de praktijk van de pluimveeproduktie en verwerking. De relaties tussen de
fysische omgevings- variabelen en de dieren, produktie en produktiefaktoren zijn in dit kader
van groot belang om energie verbruik enverspilling van energie en grondstoffen te voorkomen
en de belasting van het milieu te verminderen.

Aanleiding

Moderne technologieën in de vorm van bestaande of te ontwikkelen software maken het
gebruik van rekenmodellen voor de deelprocessen van de produktieketen aantrekkelijk.
Inzicht in deze deelprocessen en de betreffende variabelen kan worden verkregen alvorens
gericht experimenteel onderzoek wordt uitgevoerd. Het stimuleren van het gebruik van
rekenmodellen in onderzoek kan worden gezien als een eerste noodzakelijke stap bij het
toepassenvanmeercomplexe modellen indepraktijk. Hetoplossenvandehuidige problematiek
in verband met het gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in relatie tot de milieubelasting maakt het gebruik van rekenmodellen noodzakelijk om optimale, duurzame,
milieuvriendelijke produktie- en verwerkingsmethoden te ontwikkelen.

Doel

Dedoelstelling van dit programma ishet onderzoeken van de mogelijkheden van de toepassing
van de modelbouw in het pluimveeonderzoek en het aangeven van de toepassingsmogelijkheden voor de praktische pluimveehouderij, inclusief de verwerking van pluimveeprodukten.
Verlaging van het energieverbruik, grond- en hulpstoffen en een betere benutting van deze
produktiemiddelen in de pluimveeproduktie keten zijn in dit programma de belangrijkste
leidraad.
Het programmaresultaat zal worden bereikt door het ontwikkelen van rekenmodellen voor
diverse deelprocessen van de keten voor de produktie van pluimveeprodukten, de validatie
vandeze modellen door experimenteel onderzoek en het optimaliseren van dezedeelprocessen.
Erwordt gestreefd naar een eventuele koppeling van de rekenmodellen tot meer omvattende
kennis informatie systemen voor de pluimveehouderij zal in een latere fase plaatsvinden.

Planning

In 1993 zal samen met het IMAG en het LEI gewerkt worden aan modellen voor het drogen
van mest in en buiten pluimveestallen, waarbij optimalisatie van de reedsontwikkelde systemen
als eerste aandacht krijgt. Dit project zal ter subsidiëring bij NOVEM worden voorgedragen.
Desamenwerking met de GLWzalgestalte krijgen in het ontwikkelen van dynamische modellen,
gevoeligheidsanalyses en verificatie voor toepassing bij onderzoek in de bedrijfskolom.

Andere relevante
programma's

VZ-3.1, VZ-3.2, VZ-3.3, VZ-3.4

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

1024
1025
1026
1028
1029

Energiebalans in relatie tot gedrag (COVP, G. van Beek)
Warmtebalans in relatietot stralingswarmteen luchtsnelheid (*, COVP,G.van Beek)
Modellen voor de droging van pluimveemest (COVP,F.B.J.M. Ingelaat)
Simulatiemodellen voor hygiëne bij verwerking en houdbaarheid van pluimveeprodukten (COVP,C.H. Veerkamp)
Dynamische modellen voor pluimveehouderij (*, COVP,P.F.G. Vereijken)
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Programma 142

Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot dierlijke produktie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Binnen het programma wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van door ontwikkelingslanden aangedragen concrete probleemstellingen op het vlak van de dierlijke produktie door
het doen van onderzoek. Verder vindt ondersteuning plaats bij instituutsvorming, onderzoektraining en de opzet van onderzoekprogramma's. Naast vele kortlopende aktiviteiten is voor
de planperiode vooral het project 'Linkage Kenya-KARI' van belang.

Aanleiding

Aanleiding tot onderzoek, respektievelijk ondersteuning is de behoefte aan kennis zoals die
geformuleerd is in het betreffende land. In een aantal gevallen bereiken verzoeken om
onderzoek, c.q. ondersteuning, COVP-DLO direkt; in andere gevallen wordt het verzoek
gedaan middels DGIS, supranationale lichamen of particuliere adviesbureaus.
De richting en de omvang van de aktiviteiten die in dit programma worden beschreven,
worden daarmee in hoge mate bepaald door de ontvangende landen.

Doel

Doelstelling van het programma is:
- het leveren van een bijdrage aan het oplossen van door ontwikkelingslanden aangedragen
concrete probleemstellingen door het doen van onderzoek;
- het ondersteunen bij instituutsvorming, onderzoektraining en de opzet van onderzoekprogramma's.
Voor de planperiode van het programma is met name het 'Linkage Kenya-KARI' project van
belang.
Doel van dit project isde opzet van onderzoekprogramma's op het terrein van melkveehouderij
en pluimveehouderij (gericht op voor Kenya relevante probleemstellingen), alsmede instituutsvorming door opleiding en training van personeel.
De bijprodukten van deze opleiding zijn onderzoekresultaten, deels in de vorm van theses
(MSc en PhD) van zowel Kenyaanse als Nederlandse studenten, deels als rapporten (doelgroep
Voorlichting) en pamfletten (doelgroep boeren).
De op te zetten onderzoekprogramma's hebben betrekking op kleinschalige veehouderij en
betreffen met name voedingsonderzoek en foktechnisch onderzoek.

Planning

Het 'Linkage Kenya-KARI'project gaat in 1993 het derdejaar in.Het reeds lopende veevoedingsonderzoek voor zowel pluimvee als melkvee zal worden voortgezet. Foktechnisch pluimveeonderzoek zal in 1993 van start gaan. Verder zal een interim-evaluatie van het project
plaatsvinden.
Tenslotte zullen een aantal kortlopende studies en missies plaatsvinden, onder andere gericht
op Oost-Europese landen.

Andere relevante
programma's

70, 73, 141,VZ-1.11

Indicatie omvang

0 mensjaar

Projecten

899
P899

Ontwikkelingssamenwerking (COVP, D.A. Ehlhardt)
Diversen Ontwikkelingssamenwerking (IVVO, Y. v.d. Honing)
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Programma 143

Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten

Programmaleider

Kan, drs. CA. - COVP-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten zijn van belang voor zowel consument, als
(georganiseerd) bedrijfsleven, als (nationale en internationale) overheid. Het programma
beoogt kennis en informatie te verkrijgen en uit te dragen over beide aspecten naar alle drie
de doelgroepen. Hoofdpunten zijn consumentenwensen ten aanzien van eieren en microbiologische veiligheid van eieren en eiprodukten.

Aanleiding

Voor de consument (individueel en industrieel) zijn diverse kwaliteits- en veiligheidscriteria
van belang. In dit programma komen identificeren en kwantificeren van de sensorische,
chemische, fysische en microbiologische kwaliteitskenmerken aan de orde. Daar waar het
belang, c.q. de grootte van (een) kenmerk(en) voor deze criteria niet bekend is, is het de
bedoeling deze kennis te verzamelen door eigen praktisch onderzoek, dan wel via literatuurstudie. Het emotionele waarde-oordeel gerelateerd aan de houderijmethode vormt geen
onderdeel van dit programma. De gegevens uit dit programma worden benut in o.a. het
programma 152 en het praktijkonderzoek legpluimveehouderij.
De kwaliteit van eieren is door invloeden van buitenaf slechts binnen nauwe (biologische)
grenzen te beïnvloeden. Dit komt voort uit de centrale rol, die het ei in de voortplanting
speelt. Gedurende evolutie en selektie, zijn slechts die typen overgebleven, waarin de
voortplanting gewaarborgd was.
De veiligheid van eieren en kwaliteit en veiligheid van eiprodukten zijn wel (gemakkelijk) te
beïnvloeden.
Detotale omvang van het onderzoek, waarbij eieren een belangrijke doelstelling vormen,is
dus aanzienlijk groter dan dit programma.
De ontwikkeling van detectiemethoden voor micro-organismen en (ongewenste) stoffen,
alsmede de risico evaluaties vinden in het algemeen op het RIKILT plaats (programma's 179,
180 en 183).

Doel

Het produktkwaliteits onderzoek aan eieren is gericht op kenmerken, die vooral van belang
zijnvoor deconsument (bijvoorbeeld vetzuur samenstelling). Ookde houding vande consument
ten aanzien van (kwaliteits) kenmerken, die zijn/haar koopgedrag beïnvloeden wordt - in
samenwerking met SWOKA - bestudeerd. Voor eiprodukten is de aandacht gericht op het tot
waarde brengen van (bij)produkten van de eiprodukten industrie en het verkrijgen van basiskennis omtrent factoren, die de technologische eigenschappen van deze produkten bepalen.
Dit laatste kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van eiprodukten voor de consumenten
(kleinverbruikers) markt. Op het gebied van meetmethoden van (kwaliteits) eigenschappen is
er tot nu toe van weinig standaardisatie sprake. Ook de relatie tussen de gemeten grootheden
en kwaliteits eigenschappen is niet altijd even duidelijk of zelfs oorzakelijk.
De produktveiligheid valt uiteen in de microbiologische aspecten en de aanwezigheid van
ongewenste stoffen. Voor eieren is gezien de publieke belangstelling Salmonella het belangrijkste onderwerp van onderzoek. Vooral deverticale (transovariële) overdracht van Salmonella
enteritidis houdt de gemoederen bezig. Mede hierom wordt meegewerkt aan het formuleren
van integrale kwaliteits bewakings programma's voor de ei en eiprodukten sektor. Deze
programma's omvatten ook het handelen en de omstandigheden in de eiprodukten industrie.
Campylobacter en Listeria zijn (nog) van minder belang voor de eisector, maar ook hier geldt:
voorkomen is beter dan genezen.
De aanwezigheid van ongewenste stoffen (of beter gezegd; stoffen in ongewenste hoeveelheden) in eieren en eiprodukten heeft verschillende oorzaken. Veevoeder, diergeneesmiddelen
en hulpstoffen zijn de belangrijkste mogelijke veroorzakers. Het onderzoek op het COVP is er
vooral op gericht om vast te stellen, wat het gedrag van lichaamsvreemde stoffen in de kip
(leghen) bepaald. Defysiologie van (de eivorming in) de kip en de fysisch-chemische eigenschappen van de stof staan hierbij centraal. Het isde bedoeling om via modelmatig onderzoek
hieromtrent kennis te vergaren, om uiteindelijk in staat te zijn, gedrag van lichaamsvreemde
stoffen te voorspellen in plaats van steeds weer uitvoerig te meten.
Kort samengevat dient het programma aan het eind van de looptijd dan ook de volgende
kennis te hebben opgeleverd:
1) Kennis over faktoren, die het koopgedrag van de consument beïnvloeden.
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2) Isolatie-mogelijkheden van waardevolle bestanddelen uit ei en eiprodukt.
3) Beïnvloedingsmogelijkheden van de eigenschappen van ei en eiprodukt via voeding,
fokkerij, houderij en technologie.
4) Kennis die de beheersing van de microbiële contaminatie mogelijk maakt.
5) Kennis die voorspelling van het gedrag van ongewenste stoffen in de leghen mogelijk
maakt.
Planning

a. Criteria welke de consument - in de breedste zin- aanlegt bij de aankoop van eieren/
eiprodukten, zullen verder bestudeerd worden. Het lopende onderzoek (samen met
SWOKA) levert die consumentencriteria op, die in 1993 verder bestudeerd zullen worden.
b. De isolatie van bestanddelen uit eieren, die een toegevoegde waarde voor het produkt
(kunnen) hebben, zal verder bestudeerd worden. Het is nog onzeker of het IOP programma
industriële eiwitten hieraan een extra stimulans kan/zal geven.
c. Tegengaan/terugdringen van de microbiële contaminatie van eieren/eiprodukten zal een
blijvend punt van onderzoek zijn. Gezien het beleidsondersteunende karakter van (een
deel) van dit onderzoek, zullen de prioriteiten (mede) hierdoor bepaald worden.
d. Farmacokinetiek van veevoederadditieven en diergeneesmiddelen bij leghennen zal, mede
gezien de bestaande versplepingsproblematiek in de veevoedersector, nog aandacht
behoeven. Ook hier worden de prioriteiten ten dele door defensieve overwegingen bepaald.
De omvang en de exacte inhoud van de punten cen d issterk afhankelijk van de acute
problematiek voortkomend uit de beleidsprioriteiten van de overheid en het georganiseerde
bedrijfsleven ('semi-wettelijke taken'). Bij een omvangrijke vraag is extra financiering
noodzakelijk.

Andere relevante
programma's

152, 179, 180, 183, VZ-3.2

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

1013
1019

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

Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting

Programmaleider

vacature - IB-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek is erop gericht bijdragen te leveren aan de ontwikkeling en wetenschappelijke
onderbouwing van duurzame landbouwsystemen in de tropen, met name in West-Afrika en
Zuid-Oost Azië. Hiertoe worden nutriëntenbalansen van representatieve teelt- en bedrijfssystemen en het verloop van nutriëntenstromen in ruimte en tijd bestudeerd.

Aanleiding

Een van de grootste problemen van de ontwikkelingslanden in de komende decennia is om in
de groeiende behoefte aan voedsel te kunnen blijven voorzien. Tegen het eind van deze
eeuw zal de wereldbevolking rond de zes miljard mensen tellen, waarvan ongeveer 80% in
ontwikkelingslanden zullen wonen. Om in de voedselbehoefte van de bevolking te kunnen
blijven voorzien, zou een toename van de voedselproduktie van minimaal 4% per jaar noodzakelijk zijn. Het bereiken van dit doel zal een geweldige inspanning vereisen van zowel de
ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. In veel gevallen zal daarbij naar een fundamenteel
nieuwe benadering van de landbouwmethoden moeten worden gezocht, omdat veel van de
landbouwsystemen in de tropen de grenzen van hun draagkracht hebben bereikt en de
produktiviteit van deze systemen eerder afneemt dan toeneemt.
Het onderzoeksprogramma is gericht op samenwerking met en de ondersteuning van lokale
of internationale onderzoeksinstellingen bij het bestuderen van deze problemen.

Doel

Het onderzoek richt zich op het opstellen van nutriëntenbalansen van representatieve teelten bedrijfssystemen, en op het verloop van nutriëntenstromen in ruimte en tijd. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan het verhogen van het rendement van stikstofmeststoffen, de
biologische stikstoffixatie door micro-organismen in symbiose met vlinderbloemigen, en aan
de rol van organische stof in verschillende teelt- en bedrijfssystemen.
Het onderzoek isgericht op beter begrip van de achtergronden van de vaak lage efficiëntie
waarmee nutriënten worden benut, hetgeen zowel economisch als ecologisch een probleem
vormt. Op grond van dat begrip wordt gezocht naar praktische mogelijkheden om de
efficiëntie te verhogen.

Planning

Het onderzoek zal zich vooral richten op het ontwikkelen van duurzame landbouwsystemen
in West-Afrika: Mali, Burkina Faso en Nigeria. Aandacht zal worden besteed aan verhoging
van de efficiëntie van stikstof- en fosfaatbemesting en aan de rol van organische stof bij het
instandhouden van landbouwsystemen. Voor dit doel zal nadere kennis over stikstof- en
fosfaatstromen in relevante teeltsystemen vergaard worden.
Bij de modelvorming wordt, naast toepassing van in Wageningen ontwikkelde gewasgroeimodellen, aansluiting gezocht bij de CERES-modellen om tot een betere inpassing van de
beschrijving van bodem- en opname-processen te komen.

Andere relevante
programma's

1, 48, 108,

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

444
446
447
1008
1071

De rol van gewasresten in het bodembeheer ten behoeve van voedselproduktie
in de natte tropen (IB, L. Brussaard)
Onderzoek naar de duurzaamheid van weidesystemen in West-Afrika:'Production
Soudano-Sahélienne (PPS) (IB,J.J.R. Groot)
Onderzoek naar bodem-gewas relaties in Mali; assistentie aan het Laboratoire
d'Agro-Pédologie te Sotuba (IB, vacature)
Onderzoek naar bodem-gewas relaties in Burkina-Faso; assistentie aan het
Bureau National des Sols (Bunasol) (IB,J. Leenaars)
Test en introductie van een ureuminjector in de natte rijstbouw (IB, K.W. Smilde)
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Programma 147

Ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen voor aquatische en
terrestrische ecosystemen

Programmaleider

Leeuwangh, dr. P.en Leistra, dr.ir. M. -SC-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Dit programma heeft tot doel in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG)ten behoeve van het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen een wetenschappelijke
onderbouwing te geven van criteria en normen voor effecten op waterorganismen, voor
persistentie in de bodem, voor effecten op bodemorganismen en voor emissie naar de lucht.
Tevens worden onderzoek-bijdragen geleverd aan het terugdringen van de emissies naar het
milieu en randvoorwaarden onderbouwd voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Aanleiding

De belasting van het milieu door de emissie van bestrijdingsmiddelen wordt gezien als één
van de belangrijkste problemen van de huidige gewasbescherming. De kennis over de omvang
van de emissies, de lotgevallen van bestrijdingsmiddelen en de mate waarin ze voorkomen in
water, bodem en lucht, alsmede de kennis van de daaruit resulterende schadelijke effecten
op flora en fauna is beperkt. Eén der hoofdlijnen in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid
(Regeringsbeslissing Meerjarenplan Gewasbescherming, 1991) ishet verminderen van de emissie
van chemische bestrijdingsmiddelen naar het milieu. Hiervoor wordt een twee-sporen beleid
gevolgd: een emissie-gerichte en stofgerichte aanpak. Dit moet leiden tot een zodanige
vermindering van emissie naar grondwater en oppervlaktewater dat voldaan wordt aan de
criteria met betrekking tot persistentie, uitspoeling en giftigheid voor waterorganismen (Milieucriterianotitie). Dewetenschappelijke onderbouwing van de persistentie- en uitspoelingscriteria
vertoont tekortkomingen; in het rekenmodel, waarmee de belasting van oppervlaktewater
ten gevolge van de toepassing van bestrijdingsmiddelen wordt berekend, ontbreken essentiële
processen; de criteria 'giftigheid voor waterorganismen' voor chronische toxiciteit dienen nog
te worden uitgewerkt. Evenzo bestaat er wetenschappelijke twijfel aan de juistheid van het
berekende maximale toelaatbaar risiconiveau conform de notitie 'Omgaan met risico's' (NMP).

Doel

Dit programma heeft tot doel in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G)
ten behoeve van het toelatingsbeleid een wetenschappelijke onderbouwing te geven van
criteria en normen voor effecten op waterorganismen, voor persistentie in de bodem, voor
effecten op bodemorganismen en voor emissie naar de lucht. Tevens worden onderzoekbijdragen geleverd aan het terugdringen van de emissies naar het milieu en randvoorwaarden
onderbouwd voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het algemeen.
Het programma heeft naast een korte-termijn doelstelling voor de beleidsondersteuning op
basis van beschikbare kennis en 'expert judgement' een middenlange-termijn doelstelling
voor verbetering van de ecotoxicologische risico-evaluatie. Effecten van beleidsmaatregelen
gericht op inpassing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in duurzame land- en tuinbouw
worden geëvalueerd, met name ten aanzien van het milieu.
Het onderzoek dat daarvoor nodig is, iste verdelen in een aantal projectthema's:
a. Onderzoek naar de belasting van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen door
kwantificering van de immissieroutes. Bestudering van het transport en de lotgevallen van
bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren in verband met een gebiedsgerichte normstelling en bufferzonering;
b. Onderzoek naar ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren
ten behoeve van een getalsmatige invulling van de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewateren. Beschrijving van ecosysteem-herstel;
c. Onderzoek naar de persistentie en neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen in de
bodem, ten behoeve van het beperken van het effect op en het herstel van niet-doelwitorganismen;
d. Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht, de verspreiding hierin
en de depositie in de omgeving, mede in verband met het instellen van bufferzones;
e. Onderzoek naar mogelijkheden voor het terugdringen van de emissie bij de toediening
van bestrijdingsmiddelen.
Het hier genoemde onderzoek zal moeten leiden tot:
Aquatische ecotoxicologie
Het kwantificeren vanecotoxicologische risico'svoor aquatische organismen envoor ecosystemen
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ten behoevevanrisicoschatting eneengetalsmatige invullingvande kwaliteitsdoelstellingen. De
teverwachten eindprodukten zijn in detail beschreven indeafzonderlijke projectbeschrijvingen:
- rekenmodellen ter beschrijving/voorspelling van concentraties bestrijdingsmiddel in
stagnante en stromende oppervlaktewateren (proj. AQSY 4 en 5, 7243);
- inzicht in de bruikbaarheid van toxicokinetische modellen voor het beschrijven van residuen
van bestrijdingsmiddelen in vissen;
- zomogelijk validatievan beleidsmatig gehanteerdetoxicokinetische modellen om schattingen
te kunnen maken van bijv. bioaccumulatie die kan optreden in de voedselketen;
- inzicht in de bruikbaarheid van toxicokinetische modellen voor het voorspellen van de
grootte van de effecten (mortaliteit) die zullen optreden, onder omstandigheden waarbij
vissen worden belast met in de tijd variërende concentraties van pesticiden (proj. AQSY 6);
- een fysisch model ter bepaling van de biologische beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen
voor vissen;
- inzicht in de mate waarin de biologische beschikbaarheid de toxiciteit van bestrijdingsmiddelen voor vissen beïnvloedt in Nederlandse oppervlaktewateren (proj. AQSY 7);
- inzicht in de relatie tussen toxiciteit als waargenomen in het laboraotrium en directe
effecten als waargenomen in geëutrofieerde aquatische model-ecosystemen;
- onderbouwing van de in het Beleidsvoornemen MJP-G vermelde normstelling voor de
acute toxiciteit van bestrijdingsmiddelen voor algen, kreeftachtigen en vissen;
- voorstel voor normstelling voor 'chronische' toxiciteit bij pulsdosering;
- inzicht in de betekenis van een tijdelijk en plaatselijk overschrijden van normen als
vermeld in het MJP-G (proj. AQSY 11 en 12, 7242).
Toxicologie bodem en grondwater
1. Wetenschappelijke onderbouwing van normen voor de persistentie van bestrijdingsmiddelen
in de bodem;
2. Wetenschappelijke onderbouwing van criteria en normen voor de effecten van bestrijdingsmiddelen op bodemorganismen;
3. Het kwantificeren van de emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht;
4. Het meten en berekenen van de blootstelling aan en depositie van bestrijdingsmiddelen
via de lucht;
5. Het leveren van bijdragen aan het verbeteren van toedieningstechnieken van bestrijdingsmiddelen ter vermindering van de emissies naar het milieu.
De eindprodukten hebben de vorm van wetenschappelijke publikaties, SC-rapporten en van
adviezen aan doelgroepen.
Planning

Het aquatisch ecotoxicologisch onderzoek (waarmee in het kader van DLO-programma 5 in
1987 een begin werd gemaakt, en van waaruit enkele projecten zijn overgeboekt) wordt
voortgezet met het opwerken van monsters uit het proefsloten-onderzoek en het statistisch
verwerken van de complexe biologische en fysisch-chemische datasets. Vertragende factor
hierbij ishet aflopenvanmedefinanciering vanuit deStimuleringsactie Toxicologisch Onderzoek,
waardoor capaciteit en specialismen zijn weggevallen.
Inhet kader van project 7242wordt eengevoeligheidsanalyse van het mathematisch lotgevallenmodel uitgevoerd voor een aantal geselecteerde sloot- en bodemsituaties die relevant zijn
voor Nederlandse landbouwkundige omstandigheden. Met gebruikmaking van de modellen
SWW (hydrologische berekeningen) en TRANSOL/PESTLA (stoftransportberekeningen in de
bodem) wordt de emissie van bestrijdingsmiddelen via de bodem naar het oppervlaktewater
berekend. Met het in het kader van het MJP-G onderzoek ontwikkelde lotgevallen-model
worden concentratieberekeningen in het oppervlaktewater uitgevoerd voor de verschillende
hydraulische situaties van het open water. Het ligt in de bedoeling eind 1993 het rekenmodel
operationeelte hebbenvoor hetvaststellenvanblootstellingsconcentraties voorwaterorganismen,
en voor inzet in het project 'Emissies bloembollenteelt'.
In het kader van project 7243 werd in 1992 de invloed van eutrofiëring op de lotgevallen
en (directe en indirecte) effecten van bestrijdingsmiddelen gemeten in laboratorium
micro-ecosystemen. In 1993 zullen de resultaten van het onderzoek worden verwerkt en
gerapporteerd.
Voor het aquatisch-ecotoxicologisch onderzoek wordt getracht nieuwe financieringsbronnen
aan te boren die een voortzetting van het onderzoek mogelijk maken (EEG of industrie).
Deze voortzetting zal naar verwachting vanaf eind 1993, na verwerking van de meetgegevens
uit de voorliggende periode, mogelijk zijn. De inhoud van het onderzoek is mede afhankelijk
van de medefinancier.
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Bij het bodem-toxicologisch onderzoek wordt de eerste fase afgerond van het ontwikkelen
van analyse-methoden voor de voorbeeld-stoffen, van het meten van de bio-beschikbaarheid
en van het hanteren van de toetsorganismen. De toxiciteitsexperimenten met nematoden en
regenwormen in laboratorium, micro-ecosystemen en veld worden voortgezet. Recente
ontwikkelingen bij de normstelling voor toxische stoffen worden geïnventariseerd en mogelijke
aanpassingen voor bestrijdingsmiddelen in agro-ecosystemen bestudeerd.
Bijhetonderzoek naarbestrijdingsmiddelen indeluchtwordt deontwikkelingvanbemonsteringsmethodes voortgezet. Een kritische vergelijking wordt gemaakt van methoden om de bronsterkte bij de emissie naar de lucht te schatten en te meten. De experimenten voor het meten
van de luchtemissie bij verschillende teelten (vollegrond, kassen) worden voortgezet. In vervolg
op de berekeningen met het PAL-model wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling en
aanpassing van een tweede rekenmodel (nummeriek) voor de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in de lucht bij en na landbouwkundige toepassing.
Bij het chemisch onderzoek ter verbetering van de toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen worden de veldexperimenten bij verschillende teelten, in samenwerking met IMAG
en Proefstations, voortgezet. Het onderzoek naar de bruikbaarheid van kleurstoffen bij
depositie-onderzoek ter vergelijking van (verbeterde) apparatuur wordt voorlopig afgerond.
De methoden voor depositie-metingen (planten, bodem, wateroppervlakken) worden verder
verbeterd. Fysisch-chemische achtergronden van de materiaal-balans bij de toedieningen
worden bestudeerd.
Andere relevante
programma's

1, 4, 5, 6, 43, 121

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

7139
7242
7243
7244
7245
7246
203835001

AQSY2
AQSY3
AQSY4
AQSY5
AQSY6
AQSY7
AQSY 11
AQSY 12

Gedrag bestrijdingsmiddelen in boven- en ondergrond (*, SC, Boesten)
Belasting opp.water met BM mede i.v.m. gebiedsgerichte differentiatie
normstelling (*, SC, Groenendijk)
Ecotox. risico's BM: getalsmatige invulling kwaliteitsdoelstellingen opp.wateren
(*, SC,Broek)
Persistentie en neveneffecten bestrijdingsmiddel in de bodem (*, SC, Houx)
Bestrijdingsmiddelen in de lucht, emissie, verspreiding en depositie (*, SC,Smelt)
Toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen (SC, Leistra)
Onderzoek naar de relatie tussen de beschikbaarheid van organische chemische
stoffen in de bodem en de toxiciteit voor en bioaccumulatie in regenwormen
(*, IBN, W. Ma)
Beleidsadvisering ecotoxicologie (SC)
Kweek proefdieren (SC)
Lotgevallen BM in modelecosystemen (SC)
Lotgevallenmodellen voor aq. systemen (*, SC)
Toxicokinetiek BM in vissen (SC)
Biol. beschikb.heid BM voor vissen (SC)
Effecten bestrijdingsmiddelen op Fyto- en zoöplancton (SC)
Effecten BM op macro-evertebraten (SC)
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Programma 148

Plantenveredelingsonderzoek bij groente- en fruitgewassen gericht op
duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het veredelingsonderzoek richt zich op het opsporen van genetische variatie voor resistentie.
Het speerpunt daarbij zal liggen op het terrein van de resistentie tegen insecten. Voor het
genetisch onderzoek en voor versnelling van het selectieproces, wordt gebruik gemaakt van
moleculaire merkers. Het onderzoek, gericht op verbetering van kwaliteit, zal houdbaarheid,
smaak en energie efficiëntie gaan betreffen.

Aanleiding

In het kader van het milieubeleid in de verschillende sectoren van plantaardige produktie zal
in de jaren 90 de terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen centraal staan. Het
overheidsbeleid, verwoord in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G), richt zich op
een halvering van het gebruik in het jaar 2000. Het aantal beschikbare bestrijdingsmiddelen
zal tevens aan banden worden gelegd (stoffenbeleid). Voor het behoud van een economisch
verantwoorde teelt zullen alternatieve methoden ontwikkeld moeten worden, waarmee het
wegvallen van bestrijdingsmiddelen kan worden gecompenseerd. In dit kader staat de
ontwikkeling van geïntegreerde teelten centraal, waarbij meer gebruik zal worden gemaakt
van biologische bestrijdingsmethoden. Het gebruik van resistente rassen is hierin één van de
speerpunten.
De consument gaat steeds strengere eisen stellen aan de kwaliteit van het eindprodukt. Dit is
zeker het geval bij produkten van de voedingstuinbouw. Ook de kwaliteit van het produktieproces zelf komt steeds meer in de aandacht te staan.
Om aan de strenge eisen van de markt te kunnen voldoen, zal er een gevarieerd aanbod van
rassen moeten zijn. Vanwege de hoge kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van
nieuwe en steeds betere rassen zijn snelle en efficiënte veredelingsprocedures een absolute
noodzaak. Derhalve wordt hieraan in het onderzoek veel aandacht besteed.

Doel

Het veredelingsonderzoek in de groente- en fruitgewassen richt zich op een drietal belangrijke
thema's. Dit zijn resistentie, kwaliteit en versnelling van veredelingsmethoden.
De doelstellingen van het onderzoekprogramma kunnen worden afgeleid van de hierboven
beschreven maatschappelijke ontwikkelingen. Op het terrein van resistentie onderzoek
verschuift het zwaartepunt in de richting van insectenresistentie. Hieraan wordt door
veredelingsbedrijven nog nauwelijks aandacht besteed. Redenen hiervoor zijn i) besmettingsgevaar met schadelijke insecten op het bedrijf en ii) hoge arbeidsbehoefte van dit type werk
(insectenkweek, tellen, wegen, etc). Het insectenresistentieonderzoek binnen dit programma
richtzichop deontwikkeling vantoetsmethodenvoortripsresistentie in komkommer, genetische
verschillen in resistentie en de genetica van de resistentie en selectiemethoden. In de zomer
van 1992 is er een uitgifte gedaan aan veredelingsbedrijven van de in het project ontwikkelde
kennis en materiaal. Het onderzoek in de resterende programma periode zal zich richten op
het hanteerbaar maken van de resistentie in veredelingsprogramma's door gebruikmaking
van DNA technieken.
In het resistentieonderzoek aan sla gaat de meeste aandacht uit naar de introduktie van
duurzame resistentie tegen de schimmel Bremia latctucae, de veroorzaker van valse meeldauw.
De huidige resistentiegenen kunnen snel worden doorbroken. In de soort Lactuca saligna
wordt andere resistentie aangetroffen, die zalworden overgebracht naarL. sativa, de cultuursla.
Binnen het programma isveel onderzoek gaande op het terrein van moleculaire merkers. Met
behulp van deze op DNAtechnologie gebaseerde methoden, kandeselectie aanzienlijk worden
versneld en het genetisch onderzoek worden verdiept. Kennis over koppelingen tussen
resistentiegenen en DNA merkers zullen de resistentieveredeling versterken, met name bij
partiële resistenties. Gedurende de loop van het programma zullen de DNA technieken toepasbaar gemaakt moeten worden voor eigenschappen vandegewassentomaat en komkommer.
Voor het gewas ui zal worden begonnen met het maken van een moleculaire kaart.
Hetfruitveredelingsonderzoek blijft gericht op de ontwikkeling van rassenvan appel en aardbei
die geschikt zijn voor de praktijk. Kwaliteit en resistentie zijn hier de belangrijkste kriteria.
Bij appel is in 1992 gestart met een Europese samenwerkingsprogramma (mede-financiering
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van het EG-AIR programma), gericht op efficiëntie verbetering van de appelveredeling door
het gebruik van moleculaire merkers. Dit zal tevens resulteren in vergroting van de genetische
kennis van het gewas.
Bij aardbei ishet onderzoek gericht op het introduceren van resistentie tegen bodemschimmels.
Bij appel issinds 1992 medefinanciering gerealiseerd door de bedrijfssector, bij aardbei zijn
de gesprekken gaande en er kan worden verwacht dat de sector haar bijdrage zal leveren
aan de extra inspanningen die de komende jaren noodzakelijk zijn.
Recentelijk isbinnen het CPRO-DLOeen project gestart gericht op regeneratie en transformatie
van appel. Doel hiervan is om rassen te kunnen verrijken met volledig nieuwe eigenschappen
(bewaarbaarheid, resistentie tegen insecten).
Planning

Kort samengevat komen de voornemens 1993 op het volgende neer:
Resistentie:
Het onderzoek aan knolvoetresistentie zal zich concentreren op het toetsen van het via microsporencultuur ontwikkelde plantmateriaal, alsmede de kruisingsnakomelingen, op knolvoetresistentie met monosporen isolaten van de schimmels. Dit plantmateriaal wordt tevens met
RFLP merkers onderzocht. In prei zal de resistentie tegen papiervlekkenziekte in verwante
preisoorten endekruisbaarheid metdecultuursoort naderworden onderzocht. Hettripsresistentie
onderzoek in komkommer richt zich vooral op de genetica van de resistentie. Ook de spintmijtresistentiewordt onderzocht. Erwordt eenstart gemaakt met hettoepassenvan moleculaire
merkers. Bij het bedrijfsleven isgrote interesse voor deze eigenschappen. Er is overleg gaande
om tot een gezamenlijk project te komen. Het onderzoek aan luisresistentie in sla zal in
1993 worden afgerond met nog enkele wetenschappelijke publikaties. Het onderzoek aan
duurzame resistentie tegen valse meeldauw in sla zal worden voortgezet en zich concentreren
op een genetische analyse. Ook hiervoor bestaat veel belangstelling bij het veredelingsbedrijfsleven en ook dit onderzoek kan waarschijnlijk rekenen op medefinanciering.
Veredelingsmethoden:
Het onderzoek naar de toepassing van RFLP merkers in tomaat wordt in 1993 afgesloten. Er
zal nog wel enige tijd nodig zijn om publikaties te schrijven. Bij ui wordt voortgegaan met
PCRtechnieken voor het maken van een moleculaire kaart. Koppelingen tussen deze merkers
en resistentiegenen tegen valse meeldauw en bladvlekkenziekte worden opgespoord op basis
van het 'bulk segregant analysis' principe. Naast tomaat en ui zullen ook ten behoeve van het
resistentieonderzoek in sla en komkommer DNA technieken worden ontwikkeld en toegepast.
Het onderzoek aan veredelingsmethoden zal leiden tot een versnelling van de resistentieveredeling van deze gewassen en tot verdieping van de genetische kennis.
Fruitgewassen:
Naast een voortzetting van de veredelingsprogramma's bij appel en aardbei, wordt het
resistentieonderzoek van steeds groter belang. In het appelonderzoek gericht op meeldauwresistenentie zullen verwante soorten worden betrokken. Erwordt verder gewerkt aan de
ontwikkeling van een zaailingtoets en een bladponstoets. Met het in 1992 door de EGtoegekende project gericht op versnelling van het veredelingsproces voor resistentie en kwaliteit
kan in 1993 worden begonnen. Dit project, waarvoor het IHR, Wellesbourne (UK) coördinator
is, wordt uitgevoerd in samenwerking met partners in Duitsland, België, Frankrijk, Italië,
Zwitserland en Griekenland. Binnen de sectie fruitgewassen liggen taken op het terrein van
het koppelingsonderzoek tussen DNA merkers en planteigenschappen en dat van de DNA
karakterisering. Indeafdeling celbiologie wordt het onderzoek aan regeneratie en transformatie
voortgezet. Ook bij aardbei zal het resistentieonderzoek worden voortgezet en versterkt. Dit
is echter zeer afhankelijk van de bijdrage van het aardbeibedrijfsleven aan het programma.
De uitkomst van het overleg hierover zou begin 1993 bekend moeten zijn.

Andere relevante
programma's

AT-1.01, AT-3.04, AT-6.5

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

05123
05141
05162
05171

De ontwikkeling en toepassing van moleculaire merkers ter verkorting van
veredelingsprogramma's bij ui (Allium cepa L.) (*, CPRO,J. de Vries)
Veredelingsonderzoek bij tomaat gericht op verlaging van de energiebehoefte
(*, CPRO,A.P.M, den Nijs)
Soortkruisingen bij ui (*, CPRO,J. de Vries)
Veredelingsonderzoek aan koolgewassen op resistentie tegen knolvoet (*, CPRO,
R. Voorrips)
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05192
05204
05205
05206
05231
05261
05301
05304
05321

05331
05332
05361
05381

RFLP's als selecteerbare merkers bij de veredeling van tuinbouwgewassen
(*, CPRO,W.H. Lindhout)
Phytophthora porri in prei: epidemologie en resistentie (CPRO,A.P.M, den Nijs)
Karakterisering van resistentie in Lactuca saligna tegen Bremia lactucae en overdracht van resistentie naar de cultuursla (*, CPRO, K. Reinink)
Resistentie tegen Californische trips in komkommer (*, CPRO,C. Mollema)
Ontwikkeling en toepassing van moleculaire merkers gericht op tripsresistentie
in komkommer (*, CPRO, K. Reinink)
Veredelingsonderzoek naar resistentie van sla tegen bladluizen Myzus persicae
en Macrosiphum euphorbiae (*, CPRO, K. Reinink)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen meeldauw (Podosphaera
leucotricha) in appel (*, CPRO,J.Janse)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen stengelbasisrot (Phytophthora
cactorum) in aardbei (*, CPRO, B. Meulenbroek)
Development of the European apple crop by integrating demand for high quality
disease resistant varietiessuitedto regional circumstances,with advanced breeding
methods (*, CPRO,A.P.M. den Nijs)
Veredelingsonderzoek in aardbei gericht op de ontwikkeling van rassen (*, CPRO,
B. Meulenbroek)
Veredelingsonderzoek in appel gericht op de ontwikkeling van rassen met
schurft en meeldauw resistentie (*, CPRO,J.Janse)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen appelkanker (Nectria galligena) bij
appel (*, CPRO, E. van der Weg)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen roodwortelrot (Phytophthora
fragariae) in aardbei (*, CPRO, E. van de Weg)
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Programma 149

Plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen
gericht op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en
ontwikkeling van de efficiëntie van veredelingsmethoden.

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek aan de genetische variatie binnen dicotyle akkerbouwgewassen richt zich op
duurzame resistentie tegen ziekten en plagen en op factoren die produktkwaliteit bepalen.
De nadruk ligt op een beter begrip van achterliggende mechanismen en factoren, waarbij de
ontwikkeling van efficiënte veredelingsmethoden essentieel zijn. Dit alles ten behoeve van
schone en economisch gezonde landbouw-produktiesystemen.

Aanleiding

Dicotyleakkerbouwgewassen, met nameaardappel ensuikerbiet, maarook dekleinere gewassen
koolzaad, vlas, erwten en fababonen, nemen zowel in omvang als economisch een zeer
belangrijke plaats in in het bouwplan van de Nederlandse akkerbouwer. Ook de activiteiten
van de Nederlandse zaaizaad- en pootgoedsector in deze gewassen zijn nationaal en internationaal belangrijk. Door de grote druk op de akkerbouwsector om schoner en goedkoper
te produceren, isdevraag om hoogwaardige rassendie aangepast zijn aanduurzame, kwalitatief
hoogstaande produktiesystemen sterk gestegen. Rassen met duurzame resistentie tegen ziekten
en plagen en hoge produktkwaliteit kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren, maar
om dit te bereiken isfundamenteel onderzoek aan de genetica van resistentie en kwaliteit in
voornoemde gewassen noodzakelijk.

Doel

Het programma is dan ook gericht op het ontrafelen van de genetische achtergrond van
verschillende vormen van resistentie van dicotyle akkerbouwgewassen tegen een aantal
belangrijke ziekten en plagen. Voorbeelden hiervan zijn nematoden en Phytophthora infestans
resistentie bij aardappel, rhizomanie en nematoden resistentie bij biet, en voetziekte resistentie
bij de kleinere gewassen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan aan de genetische regulatie
van het koolhydraatmetabolisme bij de suikerbiet, en aan genetische achtergronden van
voederveiligheid vanfababonen. Hierbij wordt gebruik gemaakt vanzowel klassieke verervingsstudies, als ook van moleculaire en celbiologische technieken. Op grond van de verkregen
inzichten kunnen optimale strategieën voor het practische veredelingsonderzoek ontwikkeld
worden, met betrekking tot de te gebruiken bronnen van genetische variatie, en selectie- en
toetsmethoden.
Het programma richt zich, in eerste instantie gebruik makend van bestaande genetische variatie
binnen de te onderzoeken gewassen en daarmee verwante wilde soorten, op het ontwikkelen
vanstrategische kennisten behoevevan kruisings-en moleculaire veredeling van de betreffende
gewassen. Vervolgens kan de verkregen kennis in de latere fase van het programma zowel
vertaald worden naar directe toepassingen door proefstations en R&D afdelingen van het
bedrijfsleven, als ingezet worden bij fundamentele genetische studies van achterliggende
mechanismen van resistentie en kwaliteit. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met
andere DLO-instituten, LUW programma's, vakgroepen van de LUW en in nationale en internationale onderzoekprogramma's buiten de DLO-organisatie. Deze aanpak is in grote lijnen
gelijk voor de verschillende doeleigenschappen en gewassen.

Planning

In 1993 zal wat resistentie betreft aan aardappel en biet de nadruk binnen het programma
liggen op de identificatie en karakterisering, en localisatie van genetische variatie. Hierbij zal
gebruik gemaakt worden van klassieke verervingsstudies, en zal, indien mogelijk, een aanvang
gemaakt worden met het zoeken naar moleculaire merkers voor de doeleigenschappen, zowel
ten behoeve van indirecte selectie als gericht op moleculaire karakterisering en isolatie van de
genprodukten. Daarnaastwordt fysiologisch,histologisch enbiochemisch onderzoek uitgevoerd
aan resistentiemechanismen bij aardappel en biet, om zo aan de ene kant verschillende
vormen van resistentie te kunnen identificeren, maar ook de toets- en selectiemethoden voor
toegepast veredelingsonderzoek gericht op duurzame resistentie te optimaliseren.
Het onderzoek aan genetische variatie voor kwaliteit bij biet zal zich concentreren op de
optimalisatie van de karakterisering van genetische variatie, en op de moleculaire en biochemische isolatie van enzymen en tussenprodukten van de metabole routes die produktkwaliteit
bepalen.
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Andere relevante
programma's

25, 29, 32, 41,58, 132, 177, AT-1.01, AT-1.07

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

07121
07122
07151
07154
07202
07251
07252
07281
07321
07391

Genetica van resistentie tegen Meloidogyne hapla in aardappel (CPRO,
R. Janssen)
Genetica van resistentie tegen Meloidogyne chitwoodi in aardappel (CPRO,
R. Janssen)
Niet fysiospecifieke resistentie tegen Phytophthora infestans bij aardappel
(*, CPRO,L.T. Colon)
Onderzoek naar volledige resistentie tegen Globodera rostochiensis en G. pallida
in wilde Solanum soorten (*, CPRO, R. Janssen)
Isolatie van fructaanenzymen en hiervoor coderende genen uit Cichorum intybus
en Helianthustuberosust.b.v.transformatie naar desuikerbiet (*, CPRO, A.J. Koops)
Resistentie tegen rhizomanie in biet (*, CPRO, H. Paul)
Resistentie in biet tegen het bietecysteaaltje (*, CPRO,W. Lange)
Ontwikkeling van een genenkaart van Beta m.b.v. cytologische en moleculaire
technieken (*, CPRO,W. Lange)
Ziekteresistentie in vlas (CPRO,J.P.F.G. Helsper)
Relatie tussen antinutritionele factoren en resistentie tegen biotische stress bij
Leguminosen (*, CPRO,J.P.F.G. Helsper)
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Programma 150

Mestbehandeling op de boerderij

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1993

Samenvatting

Fundamenteel-strategisch onderzoek naar de technische en technologische behandelingsmethoden van dierlijke mest op de boerderij. De implementatie en toetsing van deze
methoden in huisvestingssystemen wordt met name uitgevoerd op basis van emissiemetingen.

Aanleiding

De veehouderij veroorzaakt een aanzienlijke overlast aan het milieu in Nederland. Volgens de
huidige regelgeving zal de ammoniakemissie uit de veehouderij in het jaar 2000 met ten
minste 50 en -indien haalbaar- met 70 % moeten zijn teruggedrongen ten opzichte van het
referentie jaar 1980.
Ook de emissie van mineralen naar de bodem en het grondwater is een probleem. Daardoor
kan een aanzienlijk deel van de mestproduktie niet op het bedrijf zelf of in de naaste omgeving
worden aangewend. De mest moet dan worden getransporteerd naar andere gebieden en
daar als organische mest worden gebruikt of -en dat zal in de toekomst wellicht belangrijker
worden- centraal procesmatig worden verwerkt.
Gevolgen van deze problematiek op boerderij-niveau zijn: (a) de ammoniakemissie vanuit stal
en mestopslag dient te worden beperkt; (b) er dient in verband met de afzet gestreefd te
worden naar mest van een goede kwaliteit; (c) op vele bedrijven moet door het uitrijverbod
de mest langer worden opgeslagen. De veehouderij moet ook gaan voldoen aan striktere
normen voor stankoverlast.
Het programma beoogt via innovatief onderzoek op technisch/technologisch gebied deze
problemen in de richting van een oplossing te brengen. Fundamenteel-strategisch en praktijkgericht onderzoek samen met de proefstations het bedrijfsleven zijn daarbij gecombineerd
om te bereiken dat op de momenten dat de wetgeving dat vereist, de antwoorden gereed zijn.

Doel

Doel van het onderzoek is om technisch en technologische kennis te ontwikkelen en maatregelen te onderzoeken in de sfeer van de huisvesting, mestbehandeling en mestopslag,
waardoor de kwaliteit van de mest op het bedrijf ten behoeve van verdere verwerking
verbetert en de ammoniak- en geuremissies vanuit stal en opslag worden beperkt. Het
onderzoek concentreert zich op onderstaande aspecten.
Meetmethoden
Voor onderzoek en praktijktoepassing is het essentieel dat er betrouwbare methoden zijn
voor de schatting van ammoniakemissie vanuit de stal en de opslag (ook omgerekend naar
dierplaats). Daartoe worden methoden ontwikkeld voor het bepalen van het ventilatiedebiet
bij natuurlijk en mechanisch geventileerde stallen alsook methodes voor de meting van de
ammoniakconcentratie in de stallucht. Aandacht wordt ook besteed aan de meting van de
emissie van andere gasvormige componenten (NO, N 2 0, NOx).
Emissie-arme stallen
Uitgaande van de kennis die isverkregen omtrent de processen van ammoniakvorming en
-vervluchtiging, wordt op stalniveau onderzocht welke factoren de emissie bepalen. Belangrijke
aandachtspunten zijn: klimatisering, bevuild vloeroppervlak, mest- en urine-afvoer, aard van
de mestopslag en specifieke mestbehandelingstechnieken zoals het aanzuren (rundvee),
verdunnen met water of beluchte mestvloeistof en wegspoelen (rundvee, varkens) en het
drogen van de mest (pluimvee). Geheel nieuwe stalontwerpen en detoepassing van additieven
aan het voer komen tevens binnen dit thema aan de orde.
Bouwkundige constructies
Binnen het bouwtechnische onderzoek wordt gezocht naar nieuwe en beter afgewerkte
vloersystemen met een lage emissie. Voorts gaat het om gesloten en duurzame systemen van
mestopslag, waarbij ook aandacht wordt besteed aan innovatieve ontwerpen. Testellen
kwaliteitseisen aan de bouwkundige constructies in verband met risico's van emissie van mest
en mestvloeistof naar de bodem en het grondwater vormen een wezenlijk punt van aandacht.
Geuronderzoek
Het onderzoek richt zich op de consequenties van nieuwe methoden van mestbehandeling en
stalluchtzuivering met betrekking tot de risico's van stankoverlast.
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Modelonderzoek
Mede op basis van gegevens uit laboratorium- en simulatie-experimenten en meetresultaten
uit proefstallen worden kwantitatieve modellen ontwikkeld, enerzijds om op basis daarvan de
mesthoeveelheid en -samenstelling op bedrijfsniveau te kunnen schatten en anderzijds om de
ammoniakemissie op basisvan het staltype, aantal dieren en andere bedrijfsgegevens te kunnen
aangeven. Deze modellen dienen de noodzaak van technische metingen zoveel mogelijk te
ondervangen, en zullen zowel voor de bedrijfsvoering als de controlerende overheid van
belang te zijn.
Planning

Rundveehouderij
Beperking van de ammoniakemissie vanuit rundveestallen wordt bestudeerd in relatie tot: de
toepassing van dichte, hellende en gecoate vloeren en een snelle, effectieve urine-afvoer, het
aanzuren van de mengmest in de kelder in combinatie met de behandeling van de vloerroosters
met aangezuurde mest, en het spoelen van vloeren met behandelde mestvloeistof. Bij nieuwe
en bestaande stalsystemen wordt die relatie tussen ammoniakemissie en het bevuilde vloeroppervlak nagegaan.
Varkenshouderij
Het onderzoek wordt vervolgd omtrent de relatie hokvorm, klimatisering, mestgedrag van de
dieren en stalemissie. De wijze van mestafvoer onder roosters, de inzet van behandelde
mestvloeistof als spoelmiddel onder de roosters, en de gescheiden afvoer van 'schone' en
'vuile' stallucht zijn tevens elementen binnen dit onderzoek.
Pluimveehouderij
Technischeoptimalisering van het mestdroogsysteem indestalzowel met het oog op ammoniakemissie als energiebesparing en emissie-arme opslag van pluimveemest buiten de stal vormen
de aandachtspunten. Voor het onderzoek naar de beperking van de ammoniakemissie uit
volièrestallen wordt verwezen naar programma 152.
Microbiologisch onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden de NH3-emissie uit pluimveemest te reduceren met behulp van de aërobe denitrificeerder Thios-phaera pantotropha.
vervolgens wordt het micro-organisme geschikt gemaakt voor verwerking in mengvoeder.
Bouwtechnisch onderzoek
Op het terrein van de bouwkundige constructies is het onderzoek aan en de ontwikkeling
van nieuwe bouwtechnische uitvoering van vloersystemen, die bijdragen aan een lage
ammoniakemissie, een belangrijk aandachtspunt. Op basis van theoretische kwantificering
van de relatie tussen emissie en vloertype worden invloedsparameters, technische criteria en
technische specificaties opgesteld. Via simulatie-onderzoek en vergelijkende proeven in een
experimentele onderzoekaccomodatie worden de relevante eigenschappen van nieuw
ontwikkelde vloersystemen beoordeeld.
Onderzoek naar de vloeistofdichtheid van opslagsystemen voor mengmest richt zich op de
ontwikkeling van de beoordelingsmethodiek, de opzet van een eenvoudige inspectiemethode
die vermoede lekkages lokaliseert, en de inventarisatie en beoordeling van bouwkundige
herstelmethoden. Van een alternatief mestopslagsysteem wordt de constructie doorgemeten
en beoordeeld, de mestmengbaarheid en de vloeistofdichtheid bepaald en de economische
haalbaarheid voor praktijksituaties geanalyseerd.
Modelvorming en meetmethoden
De verdere ontwikkeling en de invulling van een werkmodel voor de voorspelling van de
ammoniakemissie vanuit gebouwen heeft in 1993 hoge prioriteit. Een aantal modules is voor
de relevante diersoorten in wezen identiek. Voor de vaststelling van het ventilatiedebiet van
natuurlijk geventileerde stallen, de mestproduktie en -samenstelling en de fysisch/chemische
processen rond de ammoniakvervluchtiging worden echter verschillende modules ontwikkeld.
Naar verwachting zullen de eerste resultaten van simulaties van de ammoniakemissie op basis
van dier-, stal- en klimaatgegevens en de methode van mestbehandelen in 1993 beschikbaar
komen. Waar leemten in de benodigde kennis bestaan, zullen aanvullende experimenten
worden uitgevoerd. Eventueel wordt volstaan met het beschikbaar krijgen van empirische
modules.
Een specifiek aandachtsveld isde ontwikkeling en validatie van eenvoudige meetmethoden
voor de ammoniakemissie, ook toe te pasen in natuurlijk geventileerde stallen. Een aangepast,
gecertificeerd geuranalyse-laboratorium zal beschikbaar zijn voor geuronderzoek bij mestbehandeling op de boerderij, mesttoediening in het veld en de centrale mestverwerking.

Andere relevante
programma's

79, 105, 106, 129, 152, VZ-1.04, VZ-2.1, VZ-3.4
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Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

30.1.02
30.1.06
30.1.07
30.1.08
30.1.09
32.4.19
32.4.20
34.4.02
34.4.03
34.4.12
34.4.14
34.4.16
34.4.17
34.4.18
34.4.19
34.5.01
34.5.07
058
059

1014
1015

Bouwkostenraming van agrarische bedrijfsgebouwen in relatie tot overheidsmaatregelen en andere ontwikkelingen (IMAG)
Bouwkundige constructies ten behoeve van mestbewerking en -opslag op en
buiten de boerderij (IMAG)
Duurzaamheid van bouwmaterialen in de land- en tuinbouw (MAG)
Regelgeving voor ontwerp en uitvoering van bouwconstructies in de landbouw
(IMAG)
Ontwikkeling van bouwkundige constructies voor emissie-arme huisvestingssystemen in de veehouderij (IMAG)
Emissie-arme en welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor rundvee (IMAG)
Emissie-arme en welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor varkens (IMAG)
Droging en opslag van pluimveemest (IMAG)
Invloed mestbehandelingssystemen op NH3-emissie uit rundveestallen (IMAG)
Ammoniakemissie uit natuurlijk geventileerde stallen (IMAG)
Schuimvorming bij de opslag en verwerking van dierlijke mest (IMAG)
Bemonstering en analyse van dierlijke mest (IMAG)
Intensivering van het ammoniakemissie-onderzoek bij stallen (IMAG)
Effecten diverse dunnemest-bewaarsystemen (IMAG)
Simulatie van NH3-emissiebeperkende mestbehandelingstechnieken in stallen
(IMAG)
Ontwikkeling van meetmethoden en uitvoering van metingen bij stationaire
bronnen (IMAG)
Geurmetingen (IMAG)
Ammoniakverdamping uit mestlagen met onderling afwijkende fysische
kenmerken (COVP, G. van Beek)
De ammoniakemissie van kalkoenen, parelhoenders, slachteenden en slachtkuikenouderdieren gemeten in traditionele en aangepaste stallen (COVP,
D.A. Ehlhardt)
Onderzoek naar de microbiële stikstofhuishouding in de mest van slachtkuikens
(*, COVP, M.C. van der Hulst)
Onderzoek naar de N-balans in mest van leghennen in volière/etagestallen
(COVP)
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Programma 151

Mestbenutting

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1994

Samenvatting

Doel van het onderzoek iste komen tot een betere benutting van in dierlijke mest aanwezige
nutriënten door landbouwgewassen. Dit is niet alleen vanuit bemestingsoogpunt gewenst,
maar leidt ook tot vermindering van de ongewenste milieu-effecten die aan het gebruik van
dierlijke mest zijn verbonden. Het programma bestaat uit drie delen:
1. Onderzoek naar de werking van nutriënten uit dierlijke mest;
2. Onderzoek naar beperking vanammoniakvervluchtiging na hettoedienen vandierlijke mest;
3. Ontwikkeling van betrouwbare analysemethoden voor de samenstelling van dierlijke mest.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek is het spanningsveld tussen enerzijds het zoveel mogelijk
willen toedienen van dierlijke mest op landbouwgronden in verband met verkleining van het
mestoverschot en anderzijds het minimaliseren van de ongewenste milieu-effecten van het
gebruik van dierlijke mest. Dit spanningsveld treedt op omdat ten gevolge van het toedienen
van grote hoeveelheden mest de gewasbehoefte aan nutriënten oveschreden wordt en de
niet opgenomen nutriënten daarna een negatieve werking kunnen uitoefenen op het milieu
door uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Gezocht zal moeten worden naar
wegen waarbij dierlijke mest op een milieu- en teeltkundig verantwoorde manier kan worden
gebruikt in de Landbouw. Hierbij is ook de wijze van toedienen van belang, omdat bij oppervlakkig toedienen de kans groot is dat er substantiële ammoniakvervluchtiging optreedt.

Doel

Doel van het onderzoek iste komen tot een betere benutting van in dierlijke mest aanwezige
nutriënten door landbouwgewassen. Dit is niet alleen vanuit bemestingsoogpunt gewenst,
maar leidt ook tot vermindering van de ongewenste milieu-effecten die aan het gebruik van
dierlijke mest zijn verbonden. Het onderzoek iserop gericht de kennis omtrent de werking
van nutriënten (met name stikstof en fosfaat) afkomstig uit dierlijke mest te vergroten. Met
deze kennis is het mogelijk om te komen tot een betere afstemming van de bemesting op de
behoefte van gewassen aan nutriënten. Hierdoor zal de kans op nitraat- en fosfaatuitspoeling
verkleind worden. Het onderzoek zal ook uitsluitsel geven op de vraag of de ammoniakvervluchtiging nahettoedienen van mestop landbouwgronden involdoende mate iste beperken
doortechnische maatregelen (wijzevantoediening, aanzuring van mest). Eenderde doelstelling
van het onderzoek is het ontwikkelen van betrouwbare analysemethoden voor de samenstelling van de mest. Dit isvan belang in verband met de economische en bemestende waarde
van de mest. Het onderzoek zal resulteren in verbeterde analysemethoden voor de bepaling
van het droge-stofgehalte en het stikstof-, fosfor- en kaliumgehalte van dierlijke mest.

Planning

Experimenteel en modelmatig onderzoek naar kwantificering van de stikstofmineralisatie/
-immobilisatie op intensief bemest snijmaïsland, dat eind 1992 is gestart, wordt voortgezet.
Indien er externe financiering wordt verkregen zal er onderzoek gestart worden naar het
transport van organisch fosfaat in de bodem na toediening van dierlijke mest. Tevens zal
hierbij aandacht besteed worden aan de verdere ontwikkeling van een simulatiemodel voor
de oplosbaarheid van fosfor in de bodem in afhankelijkheid van het toedienen van dierlijke
mest en omgevingsfactoren.
Het experimentele onderzoek naar ammoniak-arme toedieningstechnieken wordt afgerond.
Hierbijwordt aandacht geschonken aandewijzevantoedienenvandierlijke mest,de hoeveelheid
toe te dienen dierlijke mest en de verdeling van de toediening over het groeiseizoen. Er wordt
ook nagegaan in hoeverre het mogelijk isdierlijke mest in het voorjaar toe te dienen op
minder draagkrachtige gronden.
Erwordt naar gestreefd het experimentele onderzoek naar verbetering van analysemethoden
voor de chemische samenstelling van dierlijke mest af te ronden.

Andere relevante
programma's

4, 79, 114,1

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

14.2.51
34.5.06

Mechanisatie-aspecten toediening dierlijke meststoffen in de landbouw (IMAG)
Intensivering van uitrij-onderzoek (NH3-veldmeetploeg) (IMAG)
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1048

1049
1077

1089
1098

Interactie tussen dierlijke mest en grond; vergelijking tussen dierlijke mest,
aangezuurde dierlijke mest en verouderde m est. Laboratorium- en modelonderzoek (*, IB, J. Japenga)
Ontwikkeling analysemethoden dierlijke mest (*, IB, J.Japenga)
Modelmatige kwantificering van het verloop van de stikstofmineralisatie op
maispercelen in afhankelijkheid van de organische bemesting toegepast in het
verleden (IB,W.P. Wadman)
Mestopslagsystemen in Portugal (IB,J.Japenga)
Het milieu- en landbouwkundig verantwoord gebruik van organische meststoffen
op bouwland en grasland (IB,W.P. Wadman)
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Programma 152

Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièrehuisvestingssystemen
voor leghennen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma beoogt invulling te geven aan het streven naar nieuwe houderijsystemen in
de pluimveehouderij, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de toenemende eisen
op het gebied van dierlijk welzijn en milieu, en anderzijds wordt voldaan aan de technische
voorwaarden van moderne bedrijfsvoering en adequate werkomstandigheden voor de pluimveehouder.

Aanleiding

Deveehouderij heeft de laatste decennia sterke veranderingen doorgemaakt. Er ontstonden
houderijsystemen, waarin veel dieren per m2 konden worden gehouden en waarbij door
verbetering van onder andere voeding, fokkerij en gezondheidszorg steeds betere produktieresultaten werden behaald. Intensivering en schaalvergroting kenmerkten deze ontwikkeling.
Echter met de intensivering en schaalvergroting nam zowel in Nederland als ook in andere
Noordwest-Europese landen demaatschappelijke kritiek opdeontwikkelingen inde veehouderij
sterk toe.
In het rapport vandecommissie 'Welzijn Landbouwhuisdieren' (NRLO,1975)werd een algemene
beschrijving van de problematiek bij de verschillende landbouwhuisdieren gegeven. Ook
werden suggesties voor nader onderzoek gedaan.
Voor de legpluimveehouderij werden nadelen van zowel het batterijsysteem als de traditionele
grondhuisvesting gesignaleerd. Als nadelen in relatie tot gedrag van de hen werden de
beperkte ruimte voor het dier en de afwezigheid van strooiselmateriaal en legnesten in de
batterij genoemd. Voor wat betreft de grondhuisvesting werd onder andere verenpikken als
welzijnsprobleem gesignaleerd.
Belangrijke prioriteit werd toegekend aan het ontwikkelen van huisvestingssystemen voor
leghennen die voldoet aan:
- een verbetering van het welzijn van de dieren,
- de handhaving van de rentabiliteit en de arbeidstechniek.
Daarnaastzouonderzoek moetenworden verricht naar deoorzaken vanpikkerij en kannibalisme
en de mogelijkheden ter preventie van dergelijk gedrag. Het onderzoek m.b.t. verbetering
van de batterijkooi (gedragskooi) werd begin tachtiger jaren verlaten en het onderzoek
concentreerde zich geheel op de ontwikkeling van een alternatief grondhuisvestingssysteem.
Hiermee werd door Spelderholt IMAG in 1981 aangevangen.
Vanuit het Spelderholt concentreerde men zich vooral op de zoötechnische en de ethologische
aspecten, terwijl men zich vanuit het IMAG bezighield met het technisch ontwerp en de
constructie. Vanaf de aanvang van het project is het streven erop gericht geweest om een
alternatief te ontwikkelen waarin het welzijn van de hennen beter is dan in de batterijkooi
en dat bedrijfseconomisch kan concurreren met de batterijkooi.

Doel

Dedoelstelling isomvoor 1994,hetjaarwaarin deAMvB 'Huisvesting leghennen' oorspronkelijk
van kracht zou worden, te komen met onderbouwde informatie over aspecten, zoals welzijn
en gezondheid van mensen dier en economische en milieutechnische haalbaarheid van volièrehuisvesting, die van belang zijn bij de politieke besluitvorming rond de betreffende AMvB.

Planning

Op de praktijkbedrijven zal naast de standaard zoötechnische gegevens die gedurende alle
legrondes worden verzameld, in 1993 extra aandacht worden besteed aan de eikwaliteit. Op
semi-praktijkschaalzalde legpersistentie eneikwaliteit van hennen involièresworden bestudeerd.
Aan het einde van elke legronde zullen bij de hennen botsterkte metingen worden verricht.
Verder zullen hennen in de slachterij beoordeeld worden op botbreuken t.g.v. het uithalen
van de hennen.
Mogelijkheden van automatisering vandataverzameling worden onderzocht. Klimaatsonderzoek
op stalniveau wordt uitgevoerd. M.b.t. NH3-emissie zal worden gekeken naar de bijdrage van
afzonderlijke factoren aan de stalemissie, in het bijzonder factoren verbonden met het strooisel
(oppervlakte, ds., periodieke verwijdering). Maatregelen zullen worden onderzocht om de
emissie terug te brengen binnen gestelde normen.
Desystemenzullenworden geëvalueerdv.w.b.arbeidstijden,arbeidsbelasting en arbeidshygiëne.
Voor wat betreft dit laatste zal aandacht worden besteed aan noodzaak en mogelijkheden
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van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijkheden voor verbetering van arbeidsomstandigheden en vermindering van de arbeidsbehoefte zullen worden getoetst.
Verschillende volièresystemen zullen worden gekarakteriseerd met het oog op wetgeving in
het kader van dierlijk welzijn en bouw- en inrichtingskosten.
Andere relevante
programma's

141, 150, 186, VZ-3.2, VZ-3.3, VZ-3.4

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

20.4.06
22.4.02
32.4.10
34.4.20
44.4.01
66

81
660

Arbeidsonderzoek bij volièresystemen in de pluimveehouderij (IMAG)
Toepassingsmogelijkheden van automatisering in een volièresysteem voor
leghennen (IMAG)
Volièrehuisvesting voor leghennen: stalontwerp en inrichting (IMAG)
Ammoniakemissie uit volièrestallen voor leghennen (IMAG)
Volièrehuisvesting voor leghennen: klimaatsonderzoek op stalniveau (IMAG)
Onderzoek op praktijkbedrijven vaar volièresystemen voor leghennen (COVP,
T.G.C.M. van Niekerk)
Onderzoek in kleinschalige flexibele opstellingen van alternatieve huisvestingssystemen voor leghennen (met speciale aandacht voor NH3-emissie, stof en
buiten-nest-eieren (COVP, D.A. Ehlhardt)
Vergelijkend onderzoek op semi-praktijkschaal aan etage- en batterijhuisvesting
voor leghennen (*, COVP,T.G.C.M. van Niekerk)
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Programma 153

Toegepast landinventariserend en -evaluerend onderzoek op het
gebied van bodem, water en systeembeschrijvingen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Doel van het programma is het verrichten van toegepast landinventariserend en -evaluerend
onderzoek op het gebied van bodem, water en systeembeschrijvingen. Als belangrijkste
thema's van onderzoek kunnen genoemd worden: landinventariserend onderzoek voor de
landinrichting, verdrogingsonderzoek in waterwingebieden, bodemkundig-hydrologisch
onderzoek ten behoeve van waterschappen.

Aanleiding en doel

De volgende thema's vallen binnen dit programma:
Landinventariserend onderzoek voor landinrichtingsprojecten
Het landinventariserend onderzoek voor de landinrichting (in opdracht van de Landinrichtingsdienst) vormt al vele jaren een kerntaak van de afdeling. Aard en omvang van het onderzoek
worden in sterke mate bepaald door concrete gebiedsgebonden informatiebehoefte. Deze
informatiebehoefte is duidelijk aan verandering onderhevig als gevolg van de toenemende
aandachtvoorfunctiesenwaarden op hetgebiedvannatuur, milieuenlandschap. Eenwerkgroep
bestaande uit medewerkers van de Landinrichtingsdienst en het Staring Centrum hebben in
het voorjaar van 1991een rapport uitgebracht met een analyse van de toekomstige informatiebehoefte in landinrichtingsprojecten en de mogelijkheden om via aanpassing en vernieuwing
in het onderzoek daarin te voorzien. Een belangrijke aan-beveling betreft een meer systeemgerichte benadering van het onderzoek in combinatie met een geïntegreerde aanpak. Tot nu
toe zijn drie landinrichtingsprojecten met een systeemgerichte benadering afgerond.
Verdrogingsonderzoek in waterwingebieden
Het verdrogingsonderzoek in waterwingebieden zal worden voortgezet in 1993. Op basis van
bodemkundig-hydrologisch onderzoek wordt de vergoeding geregeld voor grondgebruikers
die schade hebben ondervonden door grondwaterstandsverlaging. Bij dit onderzoek wordt
ernaar gestreefd de intensiteit en de vastte leggen parameters zo goed mogelijk af te stemmen
op de nauwkeurigheidseisen van de opdrachtgever. Bodemkundige en hydrologische gegevens
worden verwerkt tot parameters voor een computermodel waarmee optredende vochttekorten
en opbrengstdepressies berekend worden. Deopdrachtgever voert de schadeberekeningen uit.
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek ten behoeve van waterschappen
Voor de herclassificatie van gronden ten behoeve van een nieuwe omslagverordening van de
waterschappen De Aa en De Dommel zal een grondwaterklassenkaart vervaardigd worden.
Voor het waterschap Roer en Overmaas zal een onderzoek uitgevoerd worden naar afvoerfactoren in het noordelijk deel van hun beheersgebied ten behoeve van een nieuw op te
stellen classificatie-systematiek. De theoretische grondslagen voor de op te stellen classificatiecriteria en de toetsing hiervan zal in samenwerking met de afdeling Integraal waterbeheer
uitgevoerd worden.

Planning

Dewerkzaamheden voor de Landinrichtingsdienst zullen in 1993 grotendeels bestaan uit:
a. bodemkundig-hydrologisch onderzoek resulterend in gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkaarten, schaal 1 : 1 0 000 tot 1 : 25 000, al of niet in combinatie met bodemgeschiktheidsonderzoek voor diverse agrarische doeleinden;
b. verdere ontwikkeling en toepassing van methoden voor koppeling van abiotische, biotische
en antropogene gegevens, als bijdrage tot een systeem-beschrijving van gebieden; in 1992
zullen nog drie projecten starten waarin een systeemgerichte benadering centraal staat;
de afronding van deze projecten zal in 1993 plaatsvinden; enkele nieuwe projecten zullen
in 1993 starten.
c. het opstellen van standaardprofielen voor de waardebepaling van gronden, het begeleiden
van schattingen en behandelen van bezwaren.
Lopendeprojectenoververdrogingsonderzoek inwaterwingebieden en bodemkundig-hydrologisch
onderzoek voor waterschappen zullen in 1993 afgerond worden en nieuwe projecten zullen
starten.
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Andere relevante
programma's

3, 4, 6, 7, 8, 13, 23, 114, 120, 187

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

432
2182
2716
3337
3685
5153
5154
5155
5811
5818
VEBO 52
VEBO 56
VEBO 57

Handleiding bodemgeografische karteringen (*, SC,Stolp)
Waterwinning Emmen fase II (SC, Stoffelsen)
Landinrichting Olst-Wesepe (SC,v. Dodewaard)
Landinrichting Harderwijk-Elburg (SC, Scholten)
Landinrichting Groenraven Oost (SC, Kiestra)
Bodemgeografisch onderzoek RAK Stavenisse (SC, Pleijter)
Bodemgeografisch onderzoek RAK Poortvliet (SC, Pleijter)
Bodemgeografisch onderzoek RAK Oud-Vossemeer (SC, Pleijter)
Grondwaterklassenkaart de Aa (SC, Kleijer)
Grondwaterklassenkaart de Dommel (SC, Kleijer)
Herinrichting Bergen-Schoorl (SC)
1e schatting Axelse Sassing (SC)
Standaardreeks Axelse Sassing (SC)
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Programma 177

Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

In dit programma wordt beoogd kennis uit het plantenveredelingsonderzoek over te dragen
t.b.v. toepassing in tropische en sub-tropische landbouw. Dit gebeurt zowel door bijdragen
aan cursussen als op individuele basis, en middels samenwerking in ontwikkelingsprojecten.

Aanleiding

In Nederland isveel landbouwkundige kennis aanwezig die kan worden ingezet ter ondersteuning van het beleid van het Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking
(DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaaast kan de Directie OSLvan het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een beroep doen op de bij DLO aanwezige
expertise en ervaring op ontwikkelingssamenwerkingsterrein. Ook internationale landbouwkundige organisaties zoals FAO, IBPGR,CGIAR, etc. doen regelmatig een beroep op de
deskundigheid t.b.v. beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Doel

Vanaf 1987 was de afdeling Groente- en Fruitgewassen verantwoordelijk voor de uitvoering
van een project gericht op de versterking van het onderzoek en de ontwikkeling van de teelt
van laagland groentegewassen in Indonesië. Door het opheffen van de ontwikkelingsrelatie
met Nederland door de regering van de Republiek Indonesië per 24 april 1992 is dit project
tot eenvoortijdig einde gekomen. DGIShad reeds om eenverlengingsvoorstel voor een periode
van vijf jaar verzocht. Deze periode zou ingaan per 1juli 1992. Het verleningsvoorstel met
begroting was reeds klaar. In het kader van het bovenstaande programma isveel kennis en
ervaring beschikbaar op het terrein van onderzoek aan tropische groentegewassen. Samen
met medewerkers van LEI-DLO en PAGV kan expertise worden ingezet op terreinen van agroeconomie, bodem en bemesting, teelt, gewasbescherming en veredeling.
Indeplanperiodezalwordengepoogd oméénof meernieuweprojecten optezetten. Momenteel
gaan degedachten uit naarVietnam. Erzijn daar reeds kontakten gelegd,middels de uitvoering
van een 3-maanden korte missie in opdracht van FAO. Daarnaast kunnen in het kader van dit
programma korte missies worden uitgevoerd t.b.v. identificatie, formulering en evaluatie van
ontwikkelingsprojecten. Deactiviteiten richtenzichopsamenwerking met instituten of organisaties
inontwikkelingslanden. Erbestaanook goede relaties metdezgn.grote internationale onderzoek
instituten zoals CIP,CIMMYT, AVRDC, etc. Het onderzoek in het kader van de samenwerking
richtzichopdeterreinenvanresistentieveredeling,genetischevariatieenveredelingop adaptatie
onder sub-optimale omstandigheden. Er zal getracht worden de bestaande relaties voor
samenwerkingteverstevigenenuitte breiden (KIT,Euroconsult, East-WestSeedCompany,CIMMYT,
etc.) In het kader van EG-stimulerings programma's op hetterrein vantropische en sub-tropische
landbouw zullen de kontakten met Europesepartnersworden ontwikkeld (bijv.ORSTOM, CIRAD).
Ter ondersteuning van IAC-cursussen wordt vanuit CPRO-DLO expertise ingezet op deterreinen:
kwaliteit van uitgangsmateriaal, uitvoering van cultuur- en gebruikswaarde onderzoek,
resistentieveredelingsonderzoek en efficiëntie verbetering van veredelingsmethoden.

Planning

Voor 1993wordt ervan uitgegaan dat de bestaande bijdragen aan IACcursussen zullen worden
voortgezet. Verder zullen de contacten met internationale instituten worden verstevigd en zal
er gewerkt worden aan het uitbreiden van project samenwerking met instituten in ontwikkelingslanden. Hiermee moeten de afgebroken projecten (LEHRI en MARIF) op termijn worden
gecompenseerd.
Om de kennis en ervaring opgedaan met tropische groenten in het kader van het Lehri-project
niet verloren te laten gaan zal gepoogd worden op zo kort mogelijke termijn een nieuw project
te identificeren,waarindebestaandesamenwerking metLEI-DLOenPAGVkanworden voortgezet.

Andere relevante
programma's

29, 184

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

05471
06206
06211

Diversen ontwikkelingssamenwerking (CPRO,A.P.M, den Nijs)
Resistentie van wilde emmer tarwe tegen gele roest en de toepassing ervan in
de tarwe-veredeling (CPRO,A.P.M, den Nijs)
Breeding for escape from drought and salt stress in wheat adapted to low
latitude environments (CPRO,A.P.M. den Nijs)
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Programma 178

Stikstofstromen in grasland in relatie tot produktie, milieu en
natuurwaarden

Programmaleider

Berendse, dr.ir. F.en Meer, ir. H.G. van der - CABO-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

In dit programma wordt onderzocht (1) op welke wijze de verliezen van stikstof op produktiegrasland tot de gewenste niveaus kunnen worden teruggebracht met zo gering mogelijke
gevolgen voor grasopbrengst en-kwaliteit en (2) tot welke niveaus de toevoer van stikstof in
graslanden in beheers- en reservaatsgebieden moet worden teruggebracht om behoud of
ontwikkeling van natuurwaarden mogelijk te maken.

Aanleiding

De sterke stijging van de stikstoftoevoer op grasland gedurende de afgelopen decennia heeft
enerzijds geleid tot een forse toename van de grasopbrengst en de dierlijke produktie, anderzijdstot grote verliezenvanstikstof naardeatmosfeer (ammoniakvervluchtiging endenitrificatie)
en naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en afspoeling) en tot sterke afname van de
soortenrijkdom (flora en fauna) van graslanden. Deze negatieve effecten vragen een beperking
van hetgebruik vanstikstof en mogelijk ook aanpassingvan het graslandgebruik. Doelstellingen
tot vermindering van stikstofemissies zijn recent gepubliceerd in het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw, het Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissie van de
Landbouw, de Derde Nota Waterhuishouding en het Rijn- en Noordzee Actie Programma. Met
de thans beschikbare kennis is echter niet nauwkeurig aan te geven tot welk niveau de stikstoftoevoer op grasland moet worden beperkt en welke aanvullende maatregelen nodig zijn
om onder verschillende omstandigheden te voldoen aan de milieudoelstellingen (zie Advies
Commissie Stikstof). Dit geldt in het bijzonder voor beweid grasland. Het onderzoek zal zich
daarom vooral richten op kwantificering van de effecten van beweiding op de stikstofbehoefte
en -verliezen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van betere
methoden van stikstofmanagement op grasland.
In het Natuurbeleidsplan wordt hoge prioriteit gegeven aan onderzoek over natuurgerichte
normstelling en aan onderzoek over de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. In dit kader
is het niet alleen van belang om aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling in grotere, relatief weing door de mens beïnvloede gebieden (zoals gebeurt in het
programma Bos- en natuurontwikkeling), maar is het ook noodzakelijk aan te geven wat de
mogelijkheden zijn voor verhoging van de natuurwaarde van graslanden in overwegend
agrarische gebieden,waar bijvoorbeeld het Relatienota-beleid wordt gevoerd. Inhet programma
zal onderzoek worden verricht over de stikstofkringloop in graslandoecosystemen met uiteenlopende natuurwaarden. Op grond van deze gegevens zal het mogelijk zijn om aan te
geven aan welke randvoorwaarden t.a.v. de stikstofhuishouding moet worden voldaan om
behoud of ontwikkeling van soortenrijke graslanden met een grote natuurwaarde mogelijk te
maken. In het bijzonder zal het noodzakelijk zijn om aan te geven welke immissies van stikstof
maximaal aanvaardbaar zijn afhankelijk van bodemtype en hydrologische situatie. Daarnaast
richt het onderzoek zich op de toetsing van de verschillende beheersvormen als instrument
om de nutriëntenbalans op een zodanige manier te manipuleren, dat natuurwaarden ook op
langere termijn gehandhaafd kunnen worden. In tegenstelling tot in het programma Bos- en
natuurontwikkeling zal in dit programma gedetailleerd onderzoek plaatsvinden over de
verschillende processen (mineralisatie, denitrificatie, opname etc), die deel uitmaken van de
stikstofkringloop. Een goede uitwisseling van inzichten tussen beide programma's is gewaarborgd, omdat één van de programmaleiders in beide programma's participeert.

Doel

De primaire doelstellingen van dit programma zijn om aan te geven (1) op welke wijze de
emissies van stikstof op produktiegrasland tot de gewenste niveaus kunnen worden teruggebracht met zo gering mogelijke negatieve gevolgen voor grasopbrengst en -kwaliteit en
(2) tot welke niveaus de stikstofinput in graslanden in beheers- en reservaatsgebieden moet
worden teruggebracht om behoud of ontwikkeling van natuurwaarden mogelijk te maken.
Op produktiegrasland zal hiertoe de meeste aandacht worden besteed aan kwantificering van
de effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen. Met de resultaten van dit
onderzoek wordt een nauwkeuriger afstemming van de stikstofdosering mogelijk en kan
tevens vastgesteld worden of beperking van beweiding noodzakelijk is. Daarnaast zal
aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van methoden en hulpmiddelen voor een
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beter stikstofmanagement op grasland. Voor soortenrijke graslanden zal het in 1995/1996
mogelijk zijn om voor een aantal bodemsoorten stikstofimmissienormen te geven. Daarnaast
zal het mogelijk zijn om aan te geven hoe de maximaal toelaatbare stikstofinput varieert bij
verschillende beheersvormen.
Planning

Erwordt begonnen met onderzoek naar de 'turnover' van stikstof in wortels en gewasresten
in produktiegrasland en naar de invloed van begrazing op de benutting en verliezen van
stikstof. Onderzoek op het Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu 'De Marke' naar de
relatie tussen de beschikbaarheid van vocht en de stikstofbenutting door gras en maïs wordt
voortgezet. Van het onderzoek naar de eigenschappen van gras die de stikstofbenutting
beïnvloeden worden detot nutoe verkregen resultaten geëvalueerd engepubliceerd. Publikatie
van de resultaten van onderzoek naar stikstofbenutting en -verliezen uit dierlijke mest wordt
afgerond.
Erwordt begonnen met onderzoek naar de effecten van kwel en inundatie met kalkrijk oppervlaktewater op de stikstof- en fosforhuishouding en de soortensamenstelling van graslandvegetaties. Het simulatiemodel waarmee stikstof-immissienormen voor schrale graslanden
kunnen worden berekend zal toepasbaar worden gemaakt voor verschillende bodemtypen.
Het onderzoek over de wijze waarop verschillende plantesoorten de nutriëntenkringloop
beïnvloeden zal worden voortgezet.

Andere relevante
programma's

1, 48, 50, 120, 122, 124, 187, VZ-1.04, VZ-1.05, VZ-1.06

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

Cluster a. Produktiegrasland:
701
Fysiologische basis van verschillen in efficiëntie van stikstofbenutting tussen
rassen van Engels raaigras (*, CABO, A.J.C, de Visser)
750
Gewasfysiologisch onderzoek naar oorzaken van achteruitgang van de zodekwaliteit van nieuw-ingezaaid Engels raaigras (CABO, H.G. van der Meer)
842
Effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen van grasland
(CABO, G.W.J. van de Ven & A.H.J. van der Putten)
843
De rol van de niet geoogste gewasdelen in de stikstofhuishouding van grasland
(CABO, H.G. van der Meer)
844
Engels raaigras (Lolium perenne L.) vervolg op 701 (*, CABO,A.J.C, de Visser)
7232
Modelmatige analyse van de voederproduktie op proefbedrijf 'De Marke' op
basis van vochtvoorziening en stikstofhuishouding (SC, M.J.D. Hack-ten Broeke;
CABO, H.F.M. Aarts)
Cluster b. Vegetatie-oecologie:
736
De invloed van de nutriëntenbeschikbaarheid op de concurrentie tussen
graslandplanten (*, CABO, F. Berendse)
766
De kringloop van nutriënten in graslandoecosystemen in relatie tot het beheer
(CABO, M.J.M. Oomes)
767
Simulatie van produktie en nutriëntenhuishouding van wegbermvegetaties
(CABO/LUW/RWS, F. Berendse & H.S. Bloemhof)
812
De relatie tussen nutriëntenstromen en de primaire produktie van water- en
oevervegetaties in landelijke gebieden (*, CABO, E.P.H. Best)
845
De effecten van klimaatsveranderingen op produktie en biomassa turn-over van
grasland- en heideplanten (CABO, Berendse)
846
De effecten van beheersmaatregelen op de nutriëntenkringloop in graslandoecosystemen (CABO, M.J.M. Oomes, E.P.H. Best, H. Altena)
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Programma 179

Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen

Programmaleider

Kuiper, dr.ir. H.A. - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma behelst het opsporen en identificeren van potentiële bedreigingen van
voedselproduktieketens en het inschatten van de risico's daarvan voor mens, dier en milieu.
Hiervoor zal onderzoek verricht worden naar de toxische eigenschappen van agrarische hulpstoffen, natuurlijke toxinen en milieucontaminanten, en naar het gedrag van deze stoffen in
voedselketens en het milieu. Tevens zullen agrarische hulpstoffen en voedingsmiddelen in het
kader van (inter)nationale toelatingsprocedures geëvalueerd worden op voedsel- en milieuveiligheidsaspecten.

Aanleiding

Menselijke activiteiten in de landbouw, industrie en andere maatschappelijke sectoren hebben
grootschalige dikwijls grensoverschrijdende problemen veroorzaakt op het gebied van bodem,
lucht en waterverontreiniging in een dusdanige mate dat een duurzame kwalitatief hoogwaardige agrarische produktie onder grote druk iskomente staan.Deonderlinge verwevenheid
van problemen wordt steeds duidelijker zichtbaar en het is daarom van groot belang om de
kwaliteit van voedselketens in z'n geheel in ogenschouw te nemen.
Het brede scala van biologisch actieve stoffen dat in de moderne landbouw wordt toegepast
zoals pesticiden, diergeneesmiddelen en veevoederadditieven vereist fundamentele kennis over
het gedrag en de eigenschappen van deze stoffen. In het kader van wettelijke taken dienen
deze stoffen toxicologisch beoordeeld te worden om mede op basis hiervan een selectief en
restrictief toelatingsbeleid te kunnen voeren.
De aanwezigheid van natuurlijke toxinen en van gezondheidsbeschermende factoren in
gewassen is een nauwelijks betreden onderzoeksterrein, maar van vitaal belang voor de landbouw, gezien de steeds duidelijker wordende relaties tussen voeding en gezondheid.
Moderne moleculair- biologischetechnieken vinden sindskort ooktoepassingen bijde produktie
van agrarische hulpstoffen en voedingsmiddelen. Genetische modificatie van plant en dier
door inbouw van resistentiefactoren resulteert in een nieuwe generatie voedingsmiddelen
waarvan de veiligheidsaspecten nog onvoldoende in kaart zijn gebracht.
Moeilijker beheersbaar zijn besmettingsproblemen van agrarische produktie ketens door
industriële en andersoortige activiteiten. Emissie bronnen zijn dikwijls diffuus en het mobiliteitsgedrag van stoffen is onvoldoende onderzocht. Bovendien is er weinig bekend over een
mogelijke potentiëring van negatieve effecten bij gelijktijdige blootstelling aan meerdere
verbindingen.
Bovengeschetste problemen worden in dit programma nader uitgewerkt en met behulp van
een integrale, compartimentsoverschrijdende aanpak vanuit de voedings- en milieutoxicologie
benaderd. Samenwerking en integratie met andere onderzoeksgroepen binnen DLO en LUW
is hierbij van wezenlijk belang.

Doel

Doelstellingen van het programma zijn:
(i) Beoordeling van residutoxicologische enanalytisch-chemische eigenschappen van diergeneesmiddelen en veevoederadditieven en van milieutoxicologische aspecten van meststoffen in
het kader van nationale wettelijke taken en van EEG regelingen.
(ii) Ontwikkeling van in-vitro toxicologische testmodellen voor toxicologisch onderzoek van
diergeneesmiddelen en milieucontaminanten. Er zal onderzoek worden verricht naar de
bruikbaarheid van hepatocyten en liverslices afkomstig van voedselproducerende dieren, naar
mutageniteitstestsystemen en in-vitro modellen ter vaststelling van de gastro-intestinale
toxiciteit van stoffen.
(iii) Toxicologisch en kinetisch onderzoek van diergeneesmiddelen, veevoederadditieven,
groeibevorderaars en milieucontaminanten die als residu kunnen voorkomen in eetbare
dierlijke produkten vlees, melk en eieren; prioritaire stoffen zijn nitrofuranen, nitroimidazolen, anthelmintica, beta-agonisten en dioxinen.
(iv) Toxicologisch onderzoek van plantaardige voedingsmiddelen die mbv biomoleculaire
technieken zijn veredeld zoals transgene tomaten.

Planning

- Beoordeling van residutoxicologische en analytisch-chemische eigenschappen van residuen
van diergeneesmiddelen en van voederverwerkingsaspecten;
- Vaststellen van residutoleranties voor diergeneesmiddelen voor de EEG;
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- Beoordeling van milieutoxicologische aspecten van meststoffen;
- Ontwikkeling van in-vitro toxicologische testsystemen;
- Farmacokinetisch en metabolisme onderzoek van diergeneesmiddelen (nitrofuranen en
thiamfenicol);
- Toxicologisch onderzoek van transgene tomaten;
- Ontwikkeling biologisch detectiesysteem voor dioxinen.
Voor het geplande farmacokinetisch en metabolisme onderzoek van diergeneesmiddelen,
groeibevorderaars en milieucontaminanten wordt samengewerkt met het IVVO-DLO, het
COVP-DLO en het CDI-DLO.
Voor het veiligheidsonderzoek van nieuwe mbv recDNA technieken gemodificeerde hulpstoffen en voedingsmiddelen zal worden samengewerkt met het CPRO-DLO.
Andere relevante
programma's

77, 79, 147, 148, 168, 180, 182, 183, 189, 193.

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

1-1
I-2
I-3
I-4
I-5

Risico-evaluatie van gezondheidsbeïnvloedende stoffen en processen in de
produktieketen (*, RIKILT, S.de Boer)
Toxicologisch onderzoek van voedselcontaminanten en van nature voorkomende
stoffen (*, RIKILT, L.A.P. Hoogenboom)
Toxicologisch onderzoek van met behulp van DNA-technologie gemodificeerde
agrarische hulpstoffen en produkten (*, RIKILT, H.P.J.M. Noteborn)
Kinetisch en biofarmaceutisch onderzoek van xenobiotica in voedselproducerende
dieren (*, RIKILT, M.J.B. Mengelers)
Milieutoxicologisch onderzoek van diergeneesmiddelen en milieucontaminanten
(*, RIKILT, vacature)
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Programma 180

Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en
milieubelastende stoffen in voedselproduktieketens (i.o.)

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Inventariserend onderzoek naar het voorkomen van ongewenste voedingsverontreinigingen
die tijdens de produktie in de keten worden geïntroduceerd. Onderbouwing van monitoringsprogramma's (KAP) en opsporen van Critical Hazard Points.

Aanleiding

Bij de voedselproduktie kunnen langs vele wegen stoffen en micro-organismen in het voedsel
terechtkomen, die op een of andere wijze een bedreiging kunnen vormen voor mens, dier of
milieu. Daarbij kan gedacht worden aan doelbewust toegepaste stoffen zoals agrarische
hulpstofen (o.a. bestrijdingsmiddelen, meststoffen en diergeneesmiddelen). Daarnaast vormt
de introductie van (vreemde) stoffen in het milieu een mogelijke bron van besmetting (o.a.
dioxines en PCB's), of kunnen er van nature voorkomende stoffen al dan niet indirect in het
voedsel terechtkomen (mycotoxinen, fycotoxinen en fytotoxinen). Tenslotte kunnen bij de
verwerking of bereiding van voedingsmiddelen ongewenste stoffen of micro-organismen in
de voeding te belanden.
Om calamiteiten op kortere of langere termijn te voorkomen is het zaak om mogelijke
problemen tijdig te onderkennen. Dit kan gebeuren door het tijdig signaleren van mogelijke
risico's, waarna door gerichte metingen een beter beeld kan worden verkregen van de aard
en omvang van het probleem. Het signaleren van problemen en het vaststellen van criteria
op grond waarvan survey onderzoek wordt uitgevoerd, wordt nader uitgewerkt in programma
179: 'Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen'.

Doel

De doelstelling van het onderhavige programma kan dan, in aansluiting op programma 179,
gekenschetst worden als het waarnemen, vastleggen en voorspellen van het gedrag en de
concentraties van stoffen die uit oogpunt van veiligheid, schadelijkheid en gezondheid een
rol spelen in de voedselproduktie. De resultaten zijn mede onderbouwend voor monitoringsprogramma's (KAP)
De overdracht van gezondheidsbedreigende factoren naar en in voedselketens wordt gericht
onderzocht. Daardoor kunnen de oorzaken van potentiële problemen worden opgespoord,
op basis waarvan voorstellen kunnen worden gedaan voor een integrale ketenbeheersing.
Een modelmatige benadering voor de beschrijving van de mobiliteit van de te onderzoeken
stof door de diverse schakels van produktieketens staat hierbij centraal. Daardoor zal het
tevens mogelijk worden om tot betrouwbare voorspellingen omtrent stofgedrag in ketens te
komen.Vervolgens zaldoor gerichte surveysen monitoronderzoek deeffectiviteit van eventuele
maatregelen beoordeeld worden.
Recentelijk zijn aanwijzingen verkregen dat in agrarische produkten, naast gezondheidsbedreigendefactoren,ook gezondheidsbeschermende factoren aanwezig zijn.Vooreen kwalitatief
hoogwaardige landbouwproduktie is kennis omtrent deze gezondheidsbeschermende factoren
van groot belang. Der halve zal onderzoek verricht worden naar de identiteit, de werking en
de effectiviteit van deze stoffen.
Het (agrarische) milieu neemt in de problematiek van stofoverdracht een centrale plaats in.
Stofgedrag in het milieu, mede in relatie tot de plantaardige en dierlijke produktie, is dan
ook een integraal onderdeel van het onderzoek, en zal bestudeerd worden aan de hand van
geëigende modellen, in samenwerking met relevante ander DLO-onderzoeksprogramma's.
Een zorgvuldige procedure met betrekking tot het signaleren van nieuwe probleemgebieden
is essentieel voor het hier geschetste onderzoeksveld. In samenwerking met programma 179
zal een dergelijke procedure nader worden uitgewerkt. Aldus kunnen belangrijke impulsen
worden gegenereerd voor IKB-systemen.
In het kader van het bovenstaande worden een aantal projecten nader uitgewerkt, waarbinnen telkens een aantal stof- en produktgroepen aan de orde komen.
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Onder meer betreft dit, kort samengevat, de volgende onderdelen:
- Plenaire PCB's hebben eenzelfde schadelijke werking als dioxines, zodat deze stoffen
moeten worden geïncorporeerd in de teg's van dioxine. Overdrachtsonderzoek is noodzakelijk om criteria dan wel normen te kunnen vaststellen voor grond en X,d;
- Door de effectieve herverdelende werking van beta-agonisten blijft de toepassing van
dezeverboden stoffen inde intensieveveemesterij aantrekkelijk. Door de relatief eenvoudige
synthesevandezestoffen zijn steeds nieuwe middelen teverwachten. Overdrachtsonderzoek
is noodzakelijk om tot een juiste bemonsterings- en keuringsstrategie te komen;
- Erbestaattoenemende behoefte aan kennisomtrent demilieu-effectenvan dierbehandelingsmiddelen. Ook hier is overdrachtsonderzoek nodig om bij een gegeven opname de
belasting van het milieu via mest en urine te kunnen kwantificeren.
Planning

In samenwerking met het IVVO zal de overdracht van planaire PCB's, beta-agonisten en
milieukritische diergeneesmiddelen worden onderzocht.
In samenwerking met het Staring instituut zal onderzoek worden gedaan nar de effecten van
dierbehandelingsmiddelen op de biologie van de bodem.
Met het IBN en het CDI zal samenwerking worden gezocht terzake van het milieugerichte
onderzoek.

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

11-1
II-2
II-3
II-4
P453
P454

Surveillance en overdracht van agrarische hulpstoffen in voedselproduktieketens
(*, RIKILT, M.J.B. Mengelers)
Surveillance en overdracht van milieucontaminanten in voedselproduktieketens
(*, RIKILT, L.G.M.Th. Tuinstra)
Surveillance van natuurlijke factoren in voedselproduktieketens (*, RIKILT,
P.C.H. Hollman)
Surveillance en overdracht van micro-organismen in voedselproduktieketens
(*, RIKILT,Y.A. Holthuijzen)
Overdracht milieukritische stoffen in voer (IVVO/RIKILT, P.L.Berende)
Residuen en metabolieten anabole stoffen in diergeneesmiddelen (IVVO/RIKILT,
P.L.Berende)
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Programma 181

DeOntwikkeling van Kwaliteitssystemen voorAgrarische Produktieketens

Programmaleider

Wit, prof. dr.ir. W. - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma behelst vier onderdelen:
1. Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten (KAP):deontwikkeling alsmede het operationeel
maken en houden van een databank ten behoeve van survey- en monitoringprogramma's;
2. De ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen voor agrarische produktieketens;
3. De ontwikkeling van kwaliteitsborgingssystemen ten behoeve van keuringsinstanties;
4. Ontwikkeling/toetsing en instandhouding meetnet LMRV/NPK.

Aanleiding

Op het gebied van de agrarische produktie zijn in de afgelopen periode een aantal belangrijke
aandachtspunten manifest geworden. Dit zijn de milieuproblemen, de eisen die tengevolge
van de naderende europese eenheid aan de agrarische produktie en produkten worden gesteld
en de veranderende houding van de consument ten opzichte van agrarische produkten.
Daarom is het nodig dat enerzijds het veilig gebruik van grondstoffen en de juiste verwerking
van primaire agrarische produkten garanties bieden voor een veilig en schoon eindprodukt en
anderzijds inzichtverkregen wordt inde matevanaanwezigheid van residuen en contaminanten
in de agrarische produktieketen.
Garanties m.b.t. een schoon en veilig eindprodukt beginnen bij de controle van grondstoffen
en primaire agrarische produkten. Aangezien de noodzaak tot kostenbeheersing van controle
van eindprodukten evident is, zal in dit kader de aandacht voor nieuwe produktiemethoden
en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en controle daarop, sterk toenemen.
Integrale KetenBewakingssystemen (1KB),toegespitst op de speciale landbouwproblematiek),
waarin ook milieuzorg en de zorg voor dierenwelzijn geïntegreerd worden, zal binnen dit
programma een belangrijke plaats innemen.

Doel

Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg- en kwaliteitsborgingssystemen alsmede
het inzichtelijk maken van de kwaliteit van agrarische produkten c.q. produktieketens o.a.
d.m.v. verzameling en interpretatie van monitoring- en surveygegevens ter ondersteuning van
het kwaliteitsbeleid en het opsporen van kritische schakels in de produktieketens voor wat
betreft het voorkomen van residuen van agrarische hulpstoffen en milieucontaminanten.
Op het gebied van de implementatie van kwaliteitszorgsystemen gaat in 1993 het onderzoek
'Ketenbesturing in de Pluimveesector' van start. De doelstelling van dit onderzoek (in samenwerking met o.a. de LU) is het in kaart brengen van problemen en knelpunten betreffende
1KBin de pluimveesector. Specifiek wordt nagegaan hoe een kwaliteitssysteem zou moeten
worden opgezet. Voorts worden inventariserende onderzoeken gestart naar de implementatie
van IKB-systemen in de roodvlees- en vis/schaal- en schelpdierensector (in dit laatste verband
wordt ook medewerking verleend aan het tot stand komen van een cursus 'Integrale KetenBewaking Mosselen') en worden, op basis van de bij het RIKILT-DLO aanwezige expertise,
aktiviteiten ontplooid in de veevoedersektor. Bovenstaande aktiviteiten moeten mede gezien
worden in het kader van strategische expertise-ontwikkeling bij het RIKILT-DLO.
De invoering van 1KBkan grote gevolgen hebben voor keuringsinstanties. Bijzondere aandacht
moet worden gegeven aan de optimalisering van de externe controle door aanpassing van
keurings- en controlemethodieken. In dit kader moeten ook kwaliteitszorgsystemen voor
keuringslaboratoria ontwikkeld worden. In uitvoering is een project met betrekking tot de
certificering van de RW.
Om inzicht te verwerven in de aanwezigheid van residuen en contaminanten in agrarische
produkten en produktieketens worden monitoring- en meetprogramma's uitgevoerd in diverse
sectoren door diverse instellingen (bedrijfsleven, DLO-instellingen). Op initiatief van het Ministerie
van LNV is in dit kader het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten (KAP) opgericht. Het
KAP is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid op het terrein van veiligheid en kwaliteit van agrarische produkten. Het bedrijfsleven isvertegenwoordigd in het KAP
door het CBT(groenten), CO(K)Z, FNZ, VVZM (melk en melkprodukten) en PVVr (veevoeder).
In de nabije toekomst worden meerdere participanten uit het agrarisch bedrijfsleven verwacht.
De overheid brengt gegevens in van het Ministerie van WVC (IGB-RKvW, groenten en fruit),
het RIKILT-DLO (diverse produkten, LMRV), het RIVO-DLO (vis) en de RW (vlees).
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De gegevens worden verzameld en verwerkt in een centrale KAP-databank. Centrale gegevensverwerking maakt het mogelijk om onderbouwde PR-activiteitenop hetterrein vande veiligheid
van het agrarisch produkt te ontplooien o.a. door middel van nationale en internationale
rapportering van de gegevens o.a. in de vorm van jaarverslagen. Deze zullen binnen dit
programma worden opgesteld.
Centrale gegevensverwerking van de diverse produkten in de diverse sectoren maakt het
eveneens mogelijk relaties te leggen tussen de aanwezigheid van residuen en contaminanten
in de verschillende schakels van de produktieketens. Een getalsmatige onderbouwing van IKBsystemen en ontwikkeling van meetstrategieën verdienen aandacht binnen dit programma.
Dein het KAP-participerende instellingen hebbeno.a.zitting ineentechnisch-analytisch overlegorgaan, waarin de betrouwbaarheid van monitoringprogramma's en de daarbij te hanteren
analysemethoden centraal staan. Wensen t.a.v. methodiekontwikkeling en kwaliteitsborgingssytemen van de diverse participanten kunnen in dit overlegforum naar voren gebracht worden.
Ter bestrijding van de fall-out problematiek zijn het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
(NPK) en, ten behoeve van de civiele verdediging, het Landelijk Meetnet Radioaktiviteit in
Voedsel (LMRV) opgezet. Het NPK omvat een multidepartementale infrastruktuur, met als
doel het hoofd te bieden aan ongevallen met kerncentrales. De doelstelling van LMRV/NPK is
het in stand houden en regelmatig toetsen van een infrastruktuur die het mogelijk maakt dat
vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op adequate wijze gereageerd
kan worden op kernongevallen en de problematiek van fall-out.
Planning

Voor wat betreft de aktiviteiten m.b.t. LMRV/NPK zal in 1993 de nadruk liggen op de technische
vernieuwing van het landelijke meetnet en de voortdurende training van personeel.
In het project ontwikkeling van kwaliteitsborgingssystemen zal in 1993 de certificering van de
keuringslaboratoria van het RVVcentraal staan.
Binnen het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten zal in 1992 en begin 1993 het project
gegevensverwerking (bouw van de KAP-databank) worden uitgevoerd. Na de technische
realisatie zal met terugwerkende kracht grote hoeveelheden gegevens worden ingevoerd.
In het project 'Ontwikkeling Kwaliteitszorgsystemen voor Agrarische Produktieketens' zal in
1993 de aandacht met name gericht zijn op de ontplooiing van aktiviteiten in de veevoedersektor. In het bijzonder wordt gewerkt aan de implementatie van adequate veevoeder-analysemethoden bij bedrijfs- en controlelaboratoria en de ontwikkeling van methoden waarmee de
kwaliteit van toevoegingsmiddelen m.b.t. de verwerkbaarheid van deze middelen in veevoeder
kan worden bepaald. In 1993 gaat voorts het onderzoek Ketenbesturing in de Pluimveesector
van start.

Andere relevante
programma's

179, 180, 18

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

XXX
XXX
XXX
XXX

KAP/COBA (RIKILT)
LMRV/NPK (RIKILT)
Ontwikkeling van kwaliteitsborgingssystemen ten behoeve van keuringsinstanties
(RIKILT)
Ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen voor agrarische produktieketens
(RIKILT)
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Programma 182

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

Programmaleider

Holthuijzen, dr. Y.A. - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het onderzoek binnen het programma is gericht op het ontwikkelen van (snelle) screeningsmethoden ten aanzien van de detectie van dierbehandelingsmiddelen, contaminanten,
pathogène micro-organismen en natuurlijke toxines in diverse schakels van de produktieketen.

Aanleiding

Handhaving en versterking van de marktpositie wordt in belangrijke mate bepaald door de
kwaliteit van de produkten. Produktkwaliteit wordt aan de ene kant bepaald door de mate
waarin wordt voldaan aan de eisen die door binnenlandse en buitenlandse overheden worden
gesteld aan de veiligheid van het produkt, anderzijds dient de kwaliteit aan te sluiten bij de
specifieke wensen van de gebruiker.
Veiligheid van voedingsmiddelen is een basisvoorwaarde. Produkten dienen, binnen bepaalde
grenzen, vrij te zijn van microbiële ziekteverwekkers (o.a. Salmonella, Campylobacter, Listeria
en Yersinia), residuen van agrarische hulpstoffen (diergeneesmiddelen, groeibevorderaars),
contaminanten (o.a.zware metalen,dioxinen) en natuurlijketoxischestoffen (o.a. mycotoxinen).
De aandacht van het onderzoek binnen programma 182 is met name gericht op de detectie
en eventueel kwantificering van bovengenoemde contaminanten in de voedselproduktieketen.
Beheersbare kwaliteit van agrarische produkten wordt verkregen door controle en bijsturing
in alle stadia van het produktieproces, de zogenaamde Integrale Ketenbeheersing, 1KB.
Hiervoor is het nodig te beschikken over adequate meetmethoden voor het bepalen van
kritische parameters in het produktieproces. Dete gebruiken methodieken en instrumenten
dienen efficiënt, betrouwbaar, economisch haalbaar en praktisch toepasbaar te zijn in diverse
schakelsvan de voedselproduktieketen. De hiermee verkregen meetresultaten worden gebruikt
voor de sturing van volgende en voorafgaande schakels in de produktieketen. Hierdoor kan
controle van het eindprodukt worden vereenvoudigd en kunnen de verliezen door afkeuringen
worden verminderd.
Bij keuringen op wettelijke normen waar op grond van mogelijke gerechtelijke vervolging
hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de resultaten gesteld worden, fungeren screeningsmethoden als zeef voor verdachte monsters. Hierdoor kunnen dure bevestigings- of referentiemethoden selectief worden toegepast.

Doel

Het ontwikkelen van screeningsmethoden die qua aard, betrouwbaarheid, snelheid en kosten
toepasbaar zijn bij kwaliteitsbeheersingssystemen voor agrarische produkten.
Omdat voor veel stoffen geen testen beschikbaar zijn zullen methoden moeten worden
ontwikkeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van groepselectieve methoden (meer
stoffen in één test bepalen) waarbij gebruik gemaakt wordt van biomoleculaire interacties
(antilichamen, receptoren en enzymen) en van micro-organismen. Daarnaast wordt onderzoek
uitgevoerd naar de toepasbaarheid van indirecte methoden zoals bijvoorbeeld histochemisch
waarneembare weefselveranderingen in doelorganen als gevolg van het gebruik van dierbehandelingsmiddelen. Voor stoffen welke niet volgens een dergelijke aanpak geanalyseerd
kunnen worden zullen relatief eenvoudige geautomatiseerde instrumentele methoden worden
ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op het meten van meer parameters tegelijkertijd.

Planning

Het onderzoek zal gericht zijn op het ontwikkelen van snelle screeningsmethoden ten behoeve
van de detectie van contaminanten van microbiologische aard, antibiotica en residuen van
antibiotica, natuurlijke hormonen en toxinen van verschillende herkomst in produkten van
agrarische afkomst. Het in 1993 geplande onderzoek zal zich richten op:
- natuurlijke hormonen in vlees en vleesprodukten;
- ontwikkelen van immuno- en receptor assaysvoor a-agonisten;
- histochemische detectiemethode voor clenbuterol;
- immunomagnetische scheidingsmethode voor pathogène micro-organismen;
- moleculair biologische detectietechniek voor pathogène micro-organismen;
- een screeningsmethode voor mycotoxinen;
- screeningsmethode voor aminoglucosiden in kippevlees;
- detectie van antibiotica in boerderijmelk.
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Andere relevante
programma's

179, 180, 181 en 183

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

IV-1

IV-2.1

IV-2.2

IV-3.1

IV-3.2
IV-4

De ontwikkeling van biochemische screeningsmethoden voor het aantonen van
het gebruik van dierbehandelingsmiddelen in de dierlijke produktieketen
(*, RIKILT,W. Haasnoot)
De ontwikkeling van histochemische screeningsmethoden voor het aantonen van
het gebruik van dierbehandelingsmiddelen in de dierlijke produktieketen
(*, RIKILT, M.J. Groot)
De ontwikkeling van microbiologische screeningsmethoden voor het aantonen
van het gebruik van dierbehandelingsmiddelen in de dierlijke produktieketen
(*, RIKILT,J.M.F. Nouws)
Ontwikkeling van moleculair biologische screeningsmethoden voor de bepaling
van pathogène micro-organismen in de dierlijke en plantaardige produktieketen
(*, RIKILT, H. Stegeman)
Ontwikkeling van snelle screeningsmethoden voor microbiële ziekteverwekkers
in de dierlijke en plantaardige produktieketen (*, RIKILT,A.E.M. Vermunt)
Ontwikkeling van biochemische en instrumentele screeningsmethoden voor
bestrijdingsmiddelen, milieucontaminanten en natuurlijke toxines in land- en
tuinbouwprodukten (*, RIKILT, R. Schilt)

216

Programma 183

Fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor de meting
van gezondheidsbeïnvloedende stoffen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

In dit programma worden betrouwbare analysemethoden ontwikkeld voor gezondheidsbeïnvloedende stoffen die in de voedselketen kunnen worden aangetroffen. Moeilijk traceerbare
of zelfs nog onbekende verbindingen vragen om een nieuwe analytische benadering waarin
bijvoorbeeld een combinatie van scheidings- en analysetechniek op de voorgrond treedt of
waarin analysetechnieken worden gekoppeld.

Aanleiding

Het meten van gezondheidsbeïnvloedende stoffen op residu-niveau in agrarische produkten
stelt hoge eisen aan de detectie- en analysemethoden. Het gaat hierbij om een grote
verscheidenheid aan stofgroepen met per stofgroep soms vele nauwverwante componenten.
Bovendien komen regelmatig nieuwe problemen in de aandacht waarvan vaak niet bekend is
welke de relevante actieve stoffen zijn. De probleemstelling van dit programma is dan ook:
hoe kunnen diversegezondheidsbeïnvloedende stoffen meteen hoge matevan betrouwbaarheid
worden gedetecteerd en geanalyseerd?

Doel

Verbetering van onderzoeksmethoden en ontwikkeling van nieuwe analysemethoden en
-technieken.
Deanalysemethoden die in dit programma worden ontwikkeld moeten voldoen aan hoge eisen
ten aanzien van identificatie en kwantitatieve aspecten. Deze zogenaamde bevestigingsmethoden spelen regelmatig een rol in geval van gerechtelijke vervolging, waarbij een hoge
matevan betrouwbaarheid noodzakelijk is.Bijdeontwikkeling van identificatie- en bevestigingsmethoden en -technieken voor een stof(groep) zijn de volgende hoofdlijnen van belang:
- Indien het biologische effect van de stof gebaseerd is op een moleculair mechanisme,
bijvoorbeeld binding aan een receptor, kan opheldering van dit mechanisme leiden tot het
ontwikkelen van een receptor voor analytische doeleinden. De kennis die hieruit voortkomt kantevens gebruikt worden voor de ontwikkeling van specifieke screeningsmethoden.
- De (verdere) ontwikkeling van selectieve scheidingsmethoden. Scheidingsmethoden kunnen
daarbij in twee hoofdgroepen onderverdeeld worden nl. scheidingsmethoden die gebruikt
worden in de zuivering van analyten uit het te onderzoeken produkt (affiniteits-chromatografie, dialyse, selectieve adsorptiechromatografie etc.) en scheidingsmethoden die in
analytische zin worden gebruikt bij de uiteindelijke gehaltebepaling (gas- en vloeistofchromatografie, electroforese etc).
- De(verdere) ontwikkeling vanspectroscopische methoden voor met name polaire componenten
waarmee deidentiteit vananalyten opfysiologisch enop residu-niveau eenduidig vastgesteld
kan worden. De belangrijkste techniek daarvoor lijkt de massaspectrometrie (LC-MS) te
zijn. Ontwikkeling enverbetering vandetectiemethoden met het accent op multi-component
detectie van structuur-gerelateerde verbindingen is essentieel voor het uitvoeren van de
voornoemde programma's van het RIKILT.
- De (verdere) ontwikkeling van niet destructieve-spectrometrische in situ detectiemethoden
waarbij verschillende segmenten van het electromagnetische spectrum gebruikt kunnen
worden. Hierbij kunnen genoemd worden infrarood detectie van het karakteriseren van
functionele groepen, nabij infrarood detectie van het karakteriseren en analyseren van
stofgroepen en rontgenmicroanalysevoor elementaire analyses(incombinatie met electronen
microscopie).
Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende projecten die meestal een technologischmethodisch accent hebben. Binnen de projecten zijn subprojecten te onderscheiden waarbij
de specifieke implementaties en applicaties worden ontwikkeld en waarbij het accent sterk
wordt bepaald door de probleemstof. Deze aanpak bevordert het zoeken naar verbeterde,
efficiëntere, gevoeliger analysemethoden door koppeling van verschillende technologiën en
evaluatie van meetmethoden.

Planning

Onderzoek naar vaak nog onbekende en moeilijk traceerbare verbindingen met behulp van
nieuwe analysetechnieken. Het accent zal o.a. gelegd worden op de ontwikkeling van selectieve
methoden voor de zuivering van monsterextracten, bij voorkeur op basisvan een geconstateerd
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biologisch en/of chemisch effect dat ook bij de screeningsmethoden gebruikt kan worden.
Ontwikkeling van bevestigingsmethoden voor residuen met behulp vanspectroscopie. Voortzetting
van het onderzoek naar de correlatie van fysiologische effecten en dierbehandelingsmiddelen
met behulp van NMR en de ontwikkeling van niet-destructieve in situ detectiemethoden
m.b.v. NIR, IR, röntgenmicroanalyse (EPMA) en SIMS.
I. Selectieve scheidingsmethoden
- Ontwikkeling van dialyse als on-line clean-up zuiverings- en scheidingsmethode in het
onderzoek van dierbehandelingsmiddelen;
- Ontwikkeling van affiniteitschromatografie als on-line zuiveringsmethode in het onderzoek
van dierbehandelingsmiddelen, beta-agonisten en thyreostatica;
- Ontwikkeling van superkritische vloeistofextractie als efficiënte ontsluitingsmethoden in
het onderzoek van dierbehandelingsmiddelen en milieucontaminanten;
- Ontwikkeling van bevestigingsmethoden voor dierbehandelingsmiddelen met HPLCen
diode-array, GCof GC-MS detectie;
- Ontwikkeling van multi-component analysemethoden van dierbehandelingsmiddelen
d.m.v. capillaire zone electroforese
II. Massaspectrometrische methoden
- Ontwikkeling van massaspectrometrische bevestigingsmethoden voor organische microverontreinigingen in de voedselketen;
- Ontwikkeling van massaspectrmetrische multimethoden voor opsporing en/of identificatie
van residuen van biologisch actieve componenten zoals mariene toxinen, beta-agonisten
en antibiotica
III. Hyphenated massaspectrometrische technieken
- Ontwikkeling van hyphenated massaspectrometrische technieken voor vluchtige en niet
vluchtige componenten in de voedselketen;
- Ontwikkeling van on-line LC-GC-MS voor het aantonen van bestrijdingsmiddelen in
agrarische Produkten;
- Ontwikkeling van IGCP-MSdetectiemethoden voor het aantonen van gezondheidsbedreigende
componenten in de voedselketen
IV. NMR en IR methoden
- Ontwikkeling van een metabolietprofileringstechnieken m.b.v. NMR en IRdetectie o.g.v.
het biologisch effect van produktiebevorderende middelen;
- NMR onderzoek naar moleculaire interacties tussen diergeneesmiddelen en chemische
reagentia en macromoleculen t.b.v. hetontwerpen vanstofselectieve opzuiveringsprocedures;
- Ontwikkeling van infrarood spectrometrie als detectietechniek voor residuanalyse;
- Ontwikkeling van 2D-dunne laag infrarood detectietechniek voor het aantonen van betaagonisten;
V. Onderzoek naar de veroudering van champignons (Agraricus bisporus) m.b.v. NMR
VI. Nabij infrarood (NIR) detectiemethoden
- Ontwikkeling van NIR spectroscopische multimethode voor het onderzoek van kwaliteits
en gezondheidsbeïnvloedende componenten in voedings- en voedermiddelen;
- Ontwikkeling van NIR-detectiemethoden voor anti-nutritionele factoren in oliehoudende
gewassen;
- Ontwikkeling van NIR-detectiemethoden voor nitraat in land- en tuinbouwgewas;
- Ontwikkeling van analysemethoden voor plantaardige technische oliën m.b.v. NIRS/NITSen
pulse-NMR
VII. In-situ detectie methoden
- Ontwikkeling van in situ detectiemethoden van gezondheidsbeïnvloedende elementen in
bioorganische matrices d.m.v. rontenmicroanalyse;
- Ontwikkeling van in situ detectiemethoden van gezondheidsbeïnvloedende componenten
in de voedselketen d.m.v. immunoelektronenmicroscopie;
- Ontwikkeling van röntgenmicroanalyse voor de microchemische bepaling van zeer kleine
volumina van fysiologische vloeistoffen;
- Ontwikkeling van in situ detectie van sporen van gezondheidsbeïnvloedende stoffen in
bio-organische matrices d.m.v. SIMS-technieken;
Andere relevante
programma's

169, 179, 180, 181,182, AT-4.6
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Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

V-1
V-2
V-3
V-4

V-5
V-6

V-7

Ontwikkeling van selectieve scheidingsmethoden (*, RIKILT, H. Keukens)
Ontwikkeling van spectroscopische bevestigingsmethoden op residu niveau
(*, RIKILT,J.A. van Rhijn)
'Hyphenated techniques'; koppeling van technieken voor de bepaling van
vluchtige en niet-vluchtige verbindingen (*, RIKILT,W.A. Traag)
Ontwikkeling van detectiemethoden m.b.v. NMR en IR op grond van biologische
effecten van diverse produktiebevorderende middelen en methoden (*, RIKILT,
A. Lommen)
Onderzoek naar de veroudering van champignons (Agricus bisporus) m.b.v. NMR
(*, RIKILT, H. Donker)
Ontwikkeling van NIR-spectroscopische multimethoden voor het onderzoek van
kwaliteits- en gezondheidsbeïnvloedende componenten in voedings- en voedermiddelen (*, RIKILT, R. Frankhuizen)
Ontwikkeling vanultrastructurele in-situdetectiemethoden (*, RIKILT,A. Boekestein)
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Programma 184

Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit
van plantaardig uitgangsmateriaal

Programmaleider

Bino, dr. R.J. - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Onderzoek is gericht op het verwerven van inzichten in factoren die de kwaliteit van uitgangsmateriaal bepalen. Daartoewordt geïntegreerd onderzoek gedaan naardefysische, biochemische
en fysiologische processen en de relatie van deze processen met de samenstelling van de
microflora in uitgangsmateriaal.

Aanleiding

Kwalitatief goed uitgangsmateriaal is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame en
economisch verantwoorde plantaardige produktie. Aan plantaardig uitgangsmateriaal worden
voortdurend nieuwe en zwaardere eisen gesteld wat betreft voedingsveiligheid, houdbaarheid
en milieuvriendelijkheid. Dezeeisen komenvoort uit (a)economische redenenwaarbij de kosten
en baten van produktie een belangrijke rol spelen, (b) technologische ontwikkelingen zoals
automatisering van produktie en (c) veranderingen in wetgeving in verband met vernieuwde
regelgeving voor gewasbescherming en de aanstaande unificatie van Europa.
Om de Nederlandse positie met betrekking tot plantaardig uitgangsmateriaal te handhaven
en te versterken moet de kwaliteit van de bollen, knollen, zaden en stekken optimaal zijn.
Aan plantaardig uitgangsmateriaal worden derhalve de hoogste eisen gesteld wat betreft
zuiverheid, gezondheid en fysiologische kwaliteit. Deze kwaliteitsfactoren worden ondermeer
beïnvloed door teelt- en oogsteffecten, de samenstelling van de microflora en de wijze van
zowel verwerking als bewerking. De kwaliteit van uitgangsmateriaal kan gericht worden
verbeterd door de teelt en verdere verwerking onder optimale condities te laten plaatsvinden.
Deze kwaliteitsverbetering wordt echter bemoeilijkt omdat inzicht in de totale effecten van
externe, endogene en tijdens verwerking en bewerking opgelegde omstandigheden op de
kwaliteit van het uitgangsmateriaal ontbreekt.

Doel

Reproduktieonderzoek binnen het onderhavige programma is gericht op het verwerven van
inzichten infactoren diede kwaliteit van uitgangsmateriaal bepalen. Daartoewordt geïntegreerd
onderzoek gedaan naar de fysische, biochemische en fysiologische processen en de relatie van
deze processen met de samenstelling van de microflora in uitgangsmateriaal. De synthese van
techniek en kennis biedt mogelijkheden voor niet-destructieve kwaliteitsbepaling aan reproduktieve organen (bijv. zaad, bollen, stekken). Tevens biedt het onderzoek perspectieven voor
optimalisering van de fysiologische conditionering van uitgangsmateriaal en geeft het een
handvat om de gezondheid van het materiaal in eenvoor gewasbescherming gewenste richting
te sturen. Deze mogelijkheden zullen leiden tot verbetering van de kwaliteit van plantaardig
uitgangsmateriaal. Binnen het programma worden de thema's fysiologie, gezondheid en
technologie onderscheiden.
Thema fysiologie

Doelen:
1. Vergroting van het inzicht in de fysiologische processen in plantaardig uitgangsmateriaal;
2. Objectivering en kwantificering van methoden voor het vaststellen van de kwaliteit van
uitgangsmateriaal;
3. Verbetering van de vitaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal;
Onderzoek wordt gedaan naarde relatietussende kwaliteit vantomatezaden en veranderingen
op DNA- en eiwitnivo en naar andere kwaliteitsbepalende processen. Binnen het programma
wordt onderzocht of veroudering van tomatezaden een verstoring van de eiwitsynthese tot
gevolg heeft. Daarnaast wordt nagegaan of 'priming', een osmotische voorbehandeling, een
gunstige invloed heeft op het functioneren van het eiwitsynthesesysteem. Naast effecten op
het eiwitsynthesessyteem wordt kwaliteit gerelateerd aanchemische oxidatiereacties. Deschade
die ontstaat door deze reaktieswordt oxidatieve stressgenoemd. Intomatezaden wordt gezocht
naar stoffen die gevoelig zijn voor oxidatiereakties en die als marker voor oxidatieve stress
gebruikt kunnen worden. Eén van deze stoffen is glutathion. Glutathion komt voornamelijk
voor in de gereduceerde vorm (GSH), maar kan door oxidatiereakties makkelijk geoxideerd
raken (GSSG). In normale cellen wordt dit GSSGsnel weer teruggevormd tot GSHdoor het
enzym glutathionreductase. In droge zaden is dit enzym echter niet aktief, zodat verwacht
kan worden dat GSSGzich opgehoopt tijdens zaadveroudering.
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Thema gezondheid
Doelen:
1. Vergroting van het inzicht in de biologische en technologische processen die de gezondheid van plantaardig uitgangsmateriaal bepalen en beïnvloeden;
2. Ontwikkeling en verbetering van bepalingstechnieken en methoden om de gezondheid
van uitgangsmateriaal vast te stellen;
3. Verbeteren van de gezondheid van plantaardig uitgangsmateriaal door sturing in de
relatie van de fysische, biochemische en fysiologische processen en de samenstelling van
de microflora;
Intensivering van teeltsystemen in de land- en tuinbouw met een kleiner wordende input aan
gewasbeschermingsmiddelen stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van uitgangsmateriaal.
Belangrijk element in de kwaliteit van zaaizaad en ander uitgangsmateriaal is de gezondheid,
welke in nauwe relatie staat tot andere kwaliteitsparameters zoals vitaliteit, vigour en zuiverheid. Maatregelen ter optimalisering van de kwaliteit tijdens de produktie, bewaring en
bewerking beïnvloeden ook de gezondheid van het materiaal. Het gezondheidsonderzoek
richt zich op het verklaren van de rol die de zaadmicroflora speelt in fysiologische processen
die ten grondslag liggen aan kieming en kiemplant ontwikkeling. Het onderzoek levert voor
zaden van Brassica spp. en Daucuscarota informatie op over de samenstelling van de op zaad
voorkomende microflora. Tijdens imbibitie van zaad treden verschuivingen op in die samenstelling welke ondermeer afhankelijk zijn vandetemperatuur. Voor een nauwkeurige bestudering
van interacties tussen de biologische activiteit van schimmels en bacteriën in het zaad en de
fysiologische processen tijdens imbibitie en kieming is een reproduceerbare toetsmethode
ontwikkeld. Met behulp van de zogenaamde 'multititerplaat test' is het mogelijk per zaad de
besmetting met één of meerdere micro-organismen exact te kwantificeren en de effecten op
het kiemproces in de tijd te volgen. Dezelfde methode wordt ook gebruikt voor een nauwkeurige bestudering van interactiestussen bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, onderling
en metabolieten uitgescheiden door micro-organismen voorkomend in de zaadmicroflora.
Waarschijnlijk speelt de exudatie van toxines door schimmels en bacteriën daarbij een rol,
maar ook de opname van water door het zaad. Het onderzoek richt zich op de relatie tussen
de fysiologische vitaliteit van het zaad en de samenstelling van de microflora. Daarbij wordt
eveneens nagegaan welke gevolgen veroudering en 'priming' heeft op de interactie tussen
micro-organismen en kiemend zaad. Onderzoek binnen dit thema wordt voor een deel
binnen het EG-CAMAR programma uitgevoerd.
Thema technologie
Doelen:
1. Vergroting van het inzicht in de fysische eigenschappen van plantaardig uitgangsmateriaal;
2. Ontwikkeling van fysische waarnemingsmethoden ter bestudering van fysiologische en
microbiologische processen in uitgangsmateriaal;
3. Het ontwikkelen van niet-destructieve fysische principes voor de evaluatie, beïnvloeding en
sortering van plantaardig materiaal.
Mechanische beschadigingen bij zaden zoals scheurtjes in de zaadhuid en inwendig loszittende
delen verlagen de vitaliteit van zaad en verhogen de kans op infecties van het zaad door
micro-organismen.
Voor het meten van deze mechanische beschadigingen wordt gebruik gemaakt van de nietdestructieve impulstechniek. Hierbij valt een zaadje op een krachtopnemer welke een electrisch
signaal (impuls) geeft die evenredig is met de krachten die optreden bij het botsingsproces.
Een meetsysteem (signal analyzer en computer) registreert het signaal en verwerkt het. Met
een speciaal ontwikkeld model voor het botsingsproces worden metingen gemodelleerd. Voor
iederzaadjeworden fysische modelparameters berekend.Daarnaworden dezaadjesop individuele
basis op kwaliteit beoordeeld met geleidbaarheidsmetingen en kiemproeven. Om correlaties
te zoeken tussen fysische parameters en fysiologische parameters worden de geleidbaarheidsmetingen en de kiemproeven met computermodellen gesimuleerd. Naast impulstechnieken
wordt röntgenfotografie gebruikt voor inwendige analyse van het zaad. In tomatezaden
wordt de morfologie van het embryo en het endosperm gecorreleerd met de kiemkwaliteit.
Planning

- Objectivering en kwantificering van effecten op eiwitexpressie in zaden ten gevolge van
veroudering en voorbehandeling;
- Vaststellen relatie tussen de efficiency van priming en de inductie van DNA synthese;
- Optimaliseren van de bepaling van de redoxtoestand van het glutathionkoppel in droge
en geïmbibeerde tomatezaden;
- Fysiologisch en moleculair biologisch onderzoek naar de relatie tussen kiemkwaliteit en
afwijkingen in het DNA patroon;
- Ontwikkeling van applicatie voor röntgenfotogafie ter bepaling van zaadkwaliteit en het
aantal verspeenbare planten in tomaat;
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Optimaliseren van verwerking van gegevens verkregen via impulsmeting van zaden;
Fysisch en fysiologisch onderzoek naar het effect van kiemkwaliteit en veranderingen in
mechanische zaadeigenschappen;
Toepassen van 'head space' technieken voor monitoring van vluchtige stoffen in zaden;
Biochemisch en technologisch onderzoek naar de samenstelling van de microflora op het
zaad en de emissie van vluchtige stoffen;
Biochemischencelbiologisch onderzoek naarderelatietussen heteffect van zaadveroudering
en voorbehandeling op de samenstelling van de aanwezige microflora.
Andere relevante
programma's

27, 130, 131,158, 159, AT-1.01, AT-2.4, AT-3.11, AT-5.2,AT-6.2

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

13101
13102
13201
13202
13306

13307

13308
13309

Non-destructief onderzoek van zaden middels röntgenanalyse (CPRO,W.J.van der
Burg)
Akoestische eigenschappen in relatietot zaadkwaliteit (*, CPRO, W.J.van der Burg)
Onderzoek op het niveau van DNA, RNA en eiwitten in relatie tot zaadkwaliteit
(*, CPRO, H.L. Kraak)
Onderzoek naar de relatie tussen oxidatieve stress en zaadkwaliteit (*, CPRO)
Verbetering van erwten zaadkwaliteit en gewasopbrengst door beheersing van
de belangrijkste zaad overdraagbare ziektes (bacterie, schimmel en virus)
(*, CPRO,A.A.J.M. Franken)
Onderzoek naar abiotische en biotische factoren van belang van sturing pathogeen onderdruk, mechanismen binnen de zaad-microflora van Beta vulgaris,
Allium cepa en Brassica (CPRO,C.J. Langerak)
Gebruik van PCR-technieken voor detectie van pathogène bacteriën in plantaardig uitgangsmateriaal (*, CPRO, B.Vosman)
Monitoring vanvluchtige componenten van individuele zaden voor het bestuderen
van de relatie tussen zaadkwaliteit en de op het zaad aanwezige bacteriële
microflora bij Brassica spp. (*, CPRO)
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Programma 186

Stress en adaptatie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

De samenhang tussen de wijze waarop dieren met belasting omgaan en het ontstaan van
storingen zoals afwijkend gedrag, fertiliteitsproblemen en ziekte, worden onderzocht. De
resultaten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van dergelijke storingen
alsmede aan het betrouwbaar gebruik van criteria voor de beoordeling van welzijn.

Aanleiding

In de afgelopen decennia is een sterke maatschappelijke belangstelling ontstaan voor het
welzijn van landbouwhuisdieren. Deze belangstelling vloeit voort uit de bezorgdheid in de
samenleving over de vraag of het welzijn van landbouwhuisdieren bij de huidige produktiewijze wel voldoende isgewaarborgd. Het gaat daarbij niet alleen om huisvesting, verzorging
envoeding. Ook effecten en ethische implicaties van biotechnologische ingrepen en toediening
van groei- en produktiebevorderende stoffen staan sterk in de belangstelling. Meer en meer
stellen consumenten eisen aan het dierlijke produkt ten aanzien van de produktiewijze. Ook
zijn zevaak bereid voor deze Produkten meer te betalen. Daarmee wordt het 'diervriendelijke'
produkt een marktaspekt.
Het welzijn van dieren iseen integraal onderdeel van het veehouderijbeleid van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Structuurnota Landbouw, 1990). Het voorstel voor
een Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren biedt een basis voor een adequate bescherming
van het welzijn van het individuele dier.
De mate van welzijn c.q. gestoord welzijn wordt bepaald door de uitkomst van de interaktie
tussen het dier en zijn omgeving, waarbij uiteenlopende mechanismen een rol spelen.
Fundamentele kennis van deze mechanismen biedt perspektieven voor de beoordeling van
dierlijk welzijn en de relaties tussen welzijn, gezondheid en produktie. Voor dergelijk basisleggend welzijnsonderzoek is een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende disciplines van
belang (NRLO-Meerjarenvisie Huisvestingssystemen en Welzijn, 1990). Samenwerking met
universiteiten eninstellingen inbinnen-enbuitenland ishiervoor noodzakelijk en overeenkomsten
zoals recentelijk door DLO met zowel INRA als AFRCwerden gesloten zijn daarbij een belangrijke steun.
Fundamenteel, multidisciplinair en internationaal zijn sleutelwoorden voor een significante
vooruitgang in het onderzoek op dit terrein (zie ook de nota 'Het DLO-onderzoek t.b.v. de
dierlijke sektor in de toekomst'). Deze visie vormt de achtergrond van het programma 'Stress
en adaptatie'.

Doel

Plaatsingvandieren ineen houderij-omgeving steltvaakzware eisenaan het adaptatievermogen
van deze dieren. Soms levert gedrag niet het door het dier verwachte resultaat (bijvoorbeeld
door het ontbreken van een geschikt substraat) of kan gedrag moeilijk of helemaal niet worden
uitgevoerd. Het dier probeert met behulp van fysiologische- en gedragsreakties (stress respons)
zich aan dergelijke situaties aan te passen.Wanneer deze adaptatiestrategieën waarover de
dieren beschikken niet geheel of in het geheel niet slagen geraakt het dier in een chronische
stress toestand. Dit kan leiden tot storingen in het gedrag en tot fysiologische veranderingen
waardoor vervolgens pathologische condities kunnen ontstaan (verminderd weerstandsvermogen).
Het welzijn en de gezondheid van de dieren zijn dan duidelijk in het geding.
De mate waarin de dieren zich aan de houderij-omgeving kunnen aanpassen vormt de
centrale vraag in het hier beschreven programma. Het gaat daarbij o.a. om de definitie van
relevante omgevingsaspecten en de bestudering van het adaptatievermogen van het dier en
defactoren die hierop van invloed zijn (naast genetische verschillen tussen dieren, bijvoorbeeld
als gevolg van selectie, kunnen ook aanzienlijke verschillen ontstaan door bijvoorbeeld
opgroei condities of training). Vragen die hieruit voortkomen betreffen de achtergronden
van beschadigend gedrag en de effekten van adaptatiereakties (stress) op fertiliteit en
gezondheid van de betrokken dieren.
In de planperiode van het programma zullen voor rundvee en pluimvee testen beschikbaar
komen met behulp waarvan individuele dieren kunnen worden gekarakteriseerd wat betreft
de reactie op 'belasting'.
Op basis van deze testen kan worden aangegeven welk type belasting voor het dier (of voor
een bepaald type dier) de meeste problemen oplevert en hoe daarmee in houderij en
management rekening kan worden gehouden.
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Deteontwikkelentesten kunnentevensgebruikt worden binnen selectie-programma's om typen
te selecteren die geschikt zijn om binnen een specifieke houderij- of managementsituatie te
functioneren. Tevens zal vast komen te staan of een indeling in discrete typen (zoals bij vele
andere diersoorten inclusief de mens gebeurt) zinvol is.
Ook bij varkens zal op individueel niveau het 'coping mechanisme' worden bestudeerd. Er
zullen duidelijke adviezen geformuleerd worden m.b.t. de wijze waarop zeugen moeten
worden voorbereid op groepshuisvesting tijdens de dracht. Tevens zal worden aangegeven of,
en zo ja in welke mate, zeugen extra belasting ondervinden als zij gedurende de dracht in
groepen worden gehouden maar tijdens de kraamperiode individueel.
Een beter begrip van individuele verschillen in reactie op belasting levert daarnaast een
belangrijke bijdrage aan een beter begrip van het ontstaan van storingen in gedrag.
Daarmee kan de relevantie van die storingen m.b.t. welzijn op de juiste wijze worden
beoordeeld, cq.worden voorkomen. Ook kunnen door een beter begrip van de individuele
verschillen in reactie op belasting (begrip van de achtergronden en de functie van adaptieve
processen) criteria worden vastgelegd voor de beoordeling van welzijn. Deze criteria zijn
noodzakelijk om preventieve toetsing van houderij systemen, zoals voorgesteld in de concept
gezondheids- en welzijnswet, alsmede evaluatie van de risico's van biotechnologische ingrepen
mogelijk te maken.
Het inzicht in de achtergronden en de functie van adaptieve processen moet aan het eind van
de planperiode van het programma zo groot zijn, dat in een vervolgprogramma deze criteria
voor een practische beoordeling van welzijn geschikt kunnen worden gemaakt.
Er zijn sterke aanwijzingen dat gedrags- en fysiologische veranderingen die een rol spelen bij
adaptieve processen van invloed zijn op vruchtbaarheid, afweer tegen ziekten als ook vleeskwaliteit na slachten. Het effect op vruchtbaarheid is met name van belang voor de efficiëntie
van de produktie. Gevolgen voor de afweer lijken vooral van belang wanneer men het gebruik
van vaccinaties en antibiotica in de veehouderij wil verminderen (residuen). Een goede vleeskwaliteit is uiteraard direct van belang voor de consument. In de planperiode zullen niet al
deze relaties opgehelderd kunnen worden. Wel zal hiertoe een aanzet worden gegeven. Zo
zal bij koeien, op basis van historische ziekte gegevens, worden nagegaan of een relatie
tussen ziekte frequentie en type dier iste ontdekken. Daarnaast zal het effect van individueel
kramenvanzeugen uit groepshuisvesting openkelevoor devruchtbaarheid relevante parameters
worden onderzocht. Tevens zullen omstandigheden op het slachthuis die de vleeskwaliteit
van varkens nadelig beïnvloeden worden geïdentificeerd en zullen alternatieven worden
aangedragen.
Gezien de beperkte capaciteit die beschikbaar isvanuit de vaste formatie, zijn aanzienlijke
additionele middelen nodig om het gestelde resultaat aan het eind van de planperiode te
bereiken. Een aantal projecten, die tot de kern van het programma behoren, dreigen bij
uitblijven van additionele middelen te stoppen c q . qua capaciteit gereduceerd te worden.
Onderstaand een globale indicatie van deze consequenties:
Rundvee
Het project m.b.t. de ontwikkeling van aanpassingsmechanismen bij het rund (proj. 1306 IVO)
zal moeten worden gestopt, terwijl het project m.b.t. het verband tussen stress en ziektegevoeligheid gereduceerd zal worden tot de helft van de geplande inzet zodat aanzienlijke
vertraging zal worden opgelopen.
Varkens
Fysiologisch onderzoek bij varkens m.b.t. coping mechanismen in relatie tot huisvesting en
training (proj. 1308 IVO) zal niet kunnen starten.
Pluimvee
Het onderzoek m.b.t. de achtergronden van stereotypieën en verenpikken (proj. 1023 COVP)
zal tot de helft van de geplande inzet worden gereduceerd en daardoor zal grote vertraging
worden opgelopen.
De inzet in het onderzoek m.b.t. de invloed van omgevingsfactoren op de stofwisseling van
slachtkuikens (proj. 041 COVP) zal tot ongeveer 25 % van de omvang worden teruggebracht.
Planning

Algemeen
De realisatie van de voornemens voor 1993 iszer sterk afhankelijk van de realisatie van
externe bijdragen. De kansen hierop lijken zeer beperkt (o.a. gezien de recentelijke afwijzing
van voorstellen in het kader van het EEGprogramma AIR). Door interne verschuiving wordt in
de A-formatie van het IVO één extra plaats toegevoegd aan dit programma. Dit is gezien de
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omstandigheden (GEO/TUBA) een uiterste inspanning. Wanneer externe financiering uitblijft
zal slechts ongeveer de helft van de voornemens voor 1993 zoals hieronder beschreven,
kunnen worden uitgevoerd.
In de komende periode zal overleg worden gevoerd met vertegenwoordigers van het CDI-DLO
over de mogelijkheden tot samenwerking op dit terrein.
Rundvee.
Erwordt begonnen met de ontwikkeling van (gedrags-)testen aan de hand waarvan voor het
(jonge) rund relevante adaptatiemechanismen entevensverschillen in responstussen individuele
dieren, kunnen worden gekarakteriseerd. Vervolgens worden m.b.v. deze testen verschillende
stadia in de ontwikkeling van aanpassingsmechanismen bij kalveren gedefinieerd en wordt
onderzocht welke faktoren (ervaringen) deze ontwikkeling beïnvloeden.
Bij volwassen dieren wordt de relatie onderzocht tussen de individuele reaktie op belasting
en het ziekte risico (individuele ziekte geschiedenis, challenge tests e.d.). In dit kader wordt
samengewerkt met het Institute for Animal Health in Compton (UK), het National Institute of
Animal Science in Foulum (DK) en de Universiteiten van Cambridge (UK) en Milaan (I).
Varkens
Erwordt onderzoek gestart naar de 'coping mechanismen' van zeugen in relatie tot huisvesting
en training t.b.v. een goede voorbereiding op het groepsleven tijdens de dracht. Ook wordt
aandacht besteed aan de vraag of, en zoja in welke mate, zeugen extra belasting ondervinden
als zij gedurende de dracht in groepen worden gehouden, maar tijdens de kraamperiode
individueel. Ervindt een goede afstemming plaats op het DLO programma 'Groepshuisvesting
en automatisering' (No. 106), binnen de werkgroep groepshuisvesting. Tevens vindt samenwerking plaats met het FAL instituut in Trenthorst/Mariensee (BRD).
De behandeling van slachtvarkens tijdens transport en in het slachthuis is zeer belastend voor
de dieren. Eénen ander veroorzaakt zowel lichamelijk als psychisch stresswaardoor het welzijn
wordt bedreigd maar ook de vleeskwaliteit negatief kan worden beïnvloed. Onderzoek zal
worden gestart, gericht op het ontwikkelen van een proces van laden, lossen en drijven,
waarbij de drijver minder arbeid verricht, het varken minder stress-stimuli ontvangt en de
vleeskwaliteit p.m. sterk verbeterd wordt. Centraal in het onderzoek staat de behandeling in
het slachthuis. Voor dit onderzoek isfinanciële ondersteuning verkregen van de EG.
Pluimvee
Er blijken grote individuele verschillen tussen hennen te bestaan v.w.b. de mate waarin stereotypieën of verenpikken zich ontwikkelt. Erzijn aanwijzingen dat deze verschillen samenhangen
met andere karakteristieken van een individu zoals de fysiologische en gedragsrespons onder
belasting. In het onderzoek wordt deze mogelijke samenhang nader onderzocht.
Erwordt samengewerkt met de Universiteiten van Wageningen en Copenhagen (DK) en het
AFRC institute for Physiology and Genetics Research in Roslin (UK). In dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van genetisch verschillende lijnen, die zich onderscheiden in de mate waarin
verenpikken voorkomt.
Destijgendeproduktieprestatiesvanpluimvee,verkregen doorselektie, uitgebalanceerde voedersamenstelling en door moderne houderij omstandigheden, kunnen er toe leiden dat het dier
onvoldoende mogelijkheden heeft zijn stofwisseling aan te passen aan wisselende klimaatsfaktoren (bv. lage temperatuur). Onderzoek wordt gericht op het aangeven van de zwakke
schakels in de stofwisseling en hoe ontregeling van de stofwisseling kan worden voorkomen.
Andere relevante
programma's

105, 106,VZ

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

041
105
304
305
306
307
308
1023

De invloed van omgevingsfaktoren op de stofwisseling van slachtkuikens in
relatie tot adaptatie en gezondheid (COVP,C.W. Scheele)
Welzijn van melkvee bij transgenese voor resistentie tegen mastitis (*, IVO,
CG. van Reenen)
Individuele variatie in stress-respons en de relatie met ziektegevoeligheid van
melkkoeien (*, IVO, H. Hopster)
Zooggedrag in groepskraamhuisvesting met speciale aandacht voor vreemdzuigen (*, IVO, G. van Putten)
Deontwikkeling van aanpassingsmechanismen bij runderen (*, IVO,CG.van Reenen)
Behandeling van slachtvarkens in relatie tot stress en vleeskwaliteit (*, IVO, E.
Lambooij)
Coping mechanismen bij zeugen in relatie tot wisselingen in huisvesting en
training (*, IVO, G. van Putten)
Adaptiestrategieën en de relatie met gestoord gedrag in pluimvee (*, COVP,
G. Beuving en H.J. Blokhuis)
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Programma 187

Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het onderzoek is er op gericht de stikstofbemestingstrategieën te ontwikkelen waarmee
hoge gewasopbrengsten en goede produktkwaliteit kunnen worden behaald bij minimale
emissie van stikstof naar het milieu. Centraal staat hierbij het op elkaar afstemmen van het
stikstofaanbod in de bodem in de ruimte en de tijd op de stikstofbehoefte van het gewas.

Aanleiding

Het grote overschot aan stikstof in de Nederlandse landbouw door het hoge gebruik van
geïmporteerde krachtvoergrondstoffen en van kunstmest gaat gepaard met grote verliezen
aan stikstof naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en afspoeling) en naar de atmosfeer
(ammoniakvervluchtiging en denitrificatie).
Beleidsdoelstellingen in het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw, de Derde
Nota Waterhuishouding, het Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissie van de Landbouw
en het Rijn- en Noordzee Aktie Programma vragen om een herziening van het gebruik van
stikstof in de landbouw.
In het advies van de Commissie Stikstof aan de ministers van LNV,VROM en V&W is aangegeven
dat er bij een aantal gewassen (beweid grasland, snijmais, aardappelen en een aantal vollegrondsgroenten; tezamen ongeveer 2/3e van het landbouwareaal uitmakend) bij toepassing
van de huidige stikstofbemestingsadviezen veel nitraat aan het eind van het groeiseizoen in
de bodem achterblijft. Dit is ongewenst omdat het in de bodem achterblijvende nitraat in de
herfst en winter kan uitspoelen naar het grondwater. Er is dan ook dringend behoefte aan
het ontwikkelen van zodanige stikstofbemestingsadviezen voor deze gewassen dat er zonder
al te grote opbrengstdervingen voldaan kan worden aan de door het beleid gestelde
milieunormen.

Doel

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van de wetenschappelijke basis voor het
opstellen van stikstofbemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen (incl. snijmais), grasland
en vollegrondsgroenten. Deze adviezen dienen milieukundig en (zo veel als mogelijk)
teeltkundig verantwoord te zijn.
Teneinde instaatte zijn om dergelijke bemestingsadviezen te ontwikkelen dient de kwantitatieve
bijdrage van de relevante processen in de stikstofkringloop in bodem en gewas op perceelsniveau bekend te zijn in afhankelijkheid van het teeltsysteem en bijvoorbeeld de grondsoort.
Hiertoe is in de eerste plaats meer kennis nodig op het gebied van twee processen die zich in
de bodem afspelen: mineralisatie / -immobilisatie van stikstof en denitrificatie.
Met behulp van simulatiemodellen waarin de afzonderlijke processen zijn opgenomen kan de
stikstofkringloop in bodem en gewas in zijn geheel beschreven worden en kan op elk gewenst
moment in hetgroeiseizoen (endaarna!) aangegevenworden of er bijeenbepaalde bemestingsstrategie stikstofverliezen naar het milieu optreden en of het gewas over voldoende stikstof
kan beschikken. Als de modellen in staat zijn de stikstofdynamiek in bodem en gewas
voldoende nauwkeurig te beschrijven, kunnen zij de basis vormen voor het opstellen van de
gewenste stikstofbemestingsadviezen.
In de planperiode zullen kwantitatieve gegevens vergaard worden betreffende stikstofmineralisatie/-immobilisatie en denitrificatie in landbouwgronden. Tevens zullen simulatiemodellen
voor de beschrijving van de stikstofhuishouding in bodem en gewas (verder) ontwikkeld
worden en beschikbaar komen voor het doorrekenen van bemestingsstrategieën.

Planning

I. Grasland
Erzal onderzoek gestart worden naar de invloed van de hoogte van de stikstofbemesting op
de emissie van stikstof naar het milieu en de opbrengst en kwaliteit van gras onder beweiding.
Hiertoe zal getracht worden zoveel mogelijk processen in de stikstofhuishouding van de bodem
en het gewas op perceelsniveau te kwantificeren bij verschillende bemestingsstrategieën.
Aanvullend onderzoek naar mineralisatie/immobilisatie van stikstof en denitrificatie zal onder
laboratoriumomstandigheden plaatsvinden. Erzal ook veld-en laboratoriumonderzoek gedaan
worden naar de stikstofdynamiek onder mest- en urineplekken. Een aandachtspunt is verder
de ruimtelijke variabiliteit van de hoeveelheid minerale stikstof binnen beweide graslandpercelen.
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De in het experimentele onderzoek verkregen resultaten zullen verwerkt worden in simulatiemodellen voor de stikstofhuishouding in bodem en gewas. Ter toetsing van deze modellen
zullen op een aantal andere beweide graslandpercelen (extensieve) metingen worden verricht.
In welke mate het onderzoek wordt uitgevoerd is afhankelijk van eventuele financiering door
het FOMA.
II. Snijmaïs
Onderzoek naar mogelijkheden om de stikstofbenutting door maïste verhogen zal afgerond
worden. Met behulp van simulatiemodellen en gebruik makend van recent vergaarde
experimentele gegevens zal nagegaan worden of de stikstofbenutting verbeterd kan worden
door de stikstof in rijen in plaats van breedwerpig toe te dienen.
Er zal onderzoek gestart worden naar de organische stof dynamiek op maïspercelen waarop
gedurende lange tijd zeer hoge dunne-mest giften zijn gegeven. Erwordt hierbij vooral
aandacht geschonken aan de (middel-)lange termijn effecten op het vrijkomen van stikstof
uit de organische stof.
III. Vollegrondsgroenten
Het onderzoek naar de stikstofstromen in de vollegrondsgroenteteelt zal worden voortgezet.
Het betreft hier met name onderzoek naar de behoefte van verschillende gewassen aan
stikstof gedurende de groeiperiode en de mineralisatie van stikstof uit de bodem-organische
stof en gewasresten.
IV. Akkerbouwgewassen
Onderzoek naar de mineralisatie van stikstof op akkerbouwpercelen zal worden voortgezet
evenals de (verdere) ontwikkeling van simulatiemodellen voor de stikstofhuishouding op
akkerbouwpercelen.
Andere relevante
programma's

1, 48, 50, 114, 122, 124, 146, 178, 188, 195, AT-1.08, AT-2.6, AT-3.02,AT-6.5, VZ-1.04,
VZ-1.05, VZ-1.06

Indicatie omvang

30 mensjaar

Projecten

346
377
450
799

816
838

1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1032
1043
1046
1061

Nitraatuitspeoeling bij gangbare, geïntegreerde en biologisch-dynamische
bedrijfsvoering op de OBS (IB,W.P. Wadman)
Mineralisatie van stikstof in gewasresten (*, IB, F. Matus)
Kwantificering enmodellering vannutriëntenstromen inde vollegrondsgroenteteelt
(IB, W.P. Wadman)
Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en kwaliteit
van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van het nutriëntenaanbod
(CABO,A.K. van der Werf, R.Booij, A.L. Smit)
Groei en functioneren van het wortelstelsel van maïs in relatie tot de benutting
en verliezen van stikstof (*, CABO,J.J.Schroder)
In voorbereiding: De rol van worteleigenschappen ten behoeve van landbouwkundig en ecologisch verantwoord nutriëntenbeheer (*, CABO, H.F.M, ten
Berge)
Kwantificering van stikstofmineralisatie en -immobilisatie in graslandsystemen
(*, IB, J. Hassink)
Kwantificering van denitrificatie en N 2 0-produktie in graslandsystemen (*, IB,
W.J. Corré)
Modellering van stikstof- en koolstofstromen in graslandsystemen (*, IB,
E.L.J. Verberne)
Kwantificering van stikstofmineralisatie en -immobilisatie in de akkerbouw (*, IB,
A.P. Whitmore)
Ontwikkeling vanadviesmodellenvoor destikstofbemesting van landbouwgewassen
(*, IB,A.P. Whitmore)
Mineralisatie van stikstof uit organische meststoffen (*, IB,W.P. Wadman)
Modellering van fysische, chemische en biologische processen in de grond en
opname van water en nutriënten door gewassen (*, IB, P.de Willigen)
Ontwikkeling en toetsing van methoden voor wortelecologisch onderzoek (*, IB,
M. van Noordwijk)
Bodemfysisch en meteorologisch onderzoek in relatie tot toekomstig N-onderzoek
op de CABO-proefboerderij Droevendaal (IB,C. Rappoldt)
Nitraatbepaling in de bodem als instrument voor het te voeren stikstofbeleid (IB,
W.P. Wadman)
Mineralisatie en immobilisatie van stikstof op veengrasland (IB,J. Hassink)
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1073
1083
LEM19

Kwantificering en modellering van stikstofstromen op beweide graslandpercelen
(IB, J.J. Neeteson)
Ontwikkeling van nieuwe methoden om de efficiëntie van het stikstofverbruik in
de vollegrongsgroenteteelt te verhogen (IB, A.P. Whitmore)
N-emissie in geïntegreerde akkerbouw (SC)
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Programma 188

Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Ontwikkeling van een geïntegreerd bemestingsbeleid voor fosfor en kalium voor een duurzame plantaardige produktie op basis van mechanistische modelvorming. Daarnaast worden
toetsingen aan mest- en afvalstoffen uitgevoerd op hun geschiktheid, hun Landbouwkundige
doelmatigheid, hun effect op de veiligheid van de voedselketen en de duurzaamheid van de
bodem als produktiefactor.

Aanleiding

Het omvangrijke aanbod en gebruik van nutriënten van meststoffen en afvalstoffen oefenen
een grote belasting uit op de bodem van de Nederlandse Landbouw. Voorgenomen beleidsdoelstellingen en geïmplementeerde regelgeving in het kader van de Wet Bodembescherming
vereisen daarentegen een steeds zorgvuldiger afstemming van aanvoer van noodzakelijke
nutriënten en andere waardegevende bestanddelen van meststoffen en afvalstoffen op gewasbehoefte enerzijds en milieukwaliteitsdoelstellingen anderzijds. Het streven is om verliezen
naar andere milieucompartimenten tot een acceptabel niveau terug te brengen. Ter beperking
van de nutriëntenoverschotten in de Nederlandse Landbouw door het hoge gebruik van
geïmporteerde grondstoffen in krachtvoer en door intensieve bemesting met kunstmeststoffen
wordt door de Nederlandse overheid het hergebruik van afvalstoffen gestimuleerd. Bovendien
wordt het hergebruik gestimuleerd vanwege economische overwegingen betreffende afvalverwerking/verwijdering.
Het onderzoeksprogramma 'Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en
afvalstoffen' wil enerzijds een bijdrage leveren aan een verantwoord bemestingsbeleid voor
in het bijzonder de nutriënten fosfor en kalium in relatie tot de milieukwaliteitsdoelstellingen
voor bouwland, akkerbouwmatige - en intensieve vollegrondsgroententeelten en grasland.
Anderzijds worden meststoffen in de betekenis van de definitie van de Meststoffenwet 1986
getoetst op hun Landbouwkundige doeltreffendheid, hun veiligheid voor de voedselketen,
hun effect op de duurzaamheid van de als produktiefactor bodem en de gevolgen van hun
gebruik voor het milieu. In dit verband wordt gewezen op de brede betekenis die de Meststoffenwet 1986thans geeft aan het begrip meststof. Ook substraten, grondmengsels, bladmeststoffen, bacteriepreparaten, entstoffen en dergelijke vallen onder het begrip meststof.
Het onderzoeksprogramma heeft eveneens tot doel om de expertise op het gebied van meststoffen in de betekenis van de Meststoffenwet 1986 te handhaven.

Doel

Bij het ontwikkelen van een verantwoord bemestingsbeleid voor fosfor en kalium kunnen de
volgende projectresultaten worden geformuleerd onder hetvoorbehoud dat externe financiering
wordt verworven voor het onderzoek.
- Ontwikkeling van het principe van evenwichtsbemesting bij fosfor en het verkrijgen van
meer chemische kennis betreffende de dynamiek van fosfor in de bodem;
- Heropstelling van bemestingsadviezen voor fosfor en kalium voor intensieve en extensieve
teelten op bouwland en grasland door overschakeling van huidige methoden van grondonderzoek naar één uniforme methode op basis van een CaCI2-extract;
- Integratie van de adviesbasis voor fosfor voor bouwland en intensieve vollegrondsgroententeelt op basis van gecombineerd empirisch en modelmatig onderzoek waarbij wortelecologische en bodemchemische aspecten centraal staan;
- Ontwikkeling van een landbouwkundig verantwoorde sanering van fosfaatverzadigde
gronden met behulp van gewassen op basis van geïntegreerd empirisch en modelmatig
onderzoek;
- Ontwikkeling van kennis over de betekenis van organische fosfaatvormen voor Europese
gronden voor de fosforvoorziening van gewassen en hun gevoeligheid voor uitspoeling;
- Ontwikkeling van kennis over het gedrag van kalium in de grond en de gevoeligheid voor
uitspoeling op bouwland;
- Ontwikkeling van bodemchemische en (mechanistische) modelmatige kennis over het
lange termijn gedrag van in de bodem geïntroduceerde fosforverbindingen;
- Ontwikkeling van inzicht over de betekenis van onder de graszode gelegen bodemlagen
voor de fosfaatvoorziening van grasland;
- Ontwikkeling van inzicht over de P- en K-werking van geïnjecteerde mest op grasland.
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Bij het onderzoek naar het instandhouden en de ontwikkeling van expertise op het gebied
van meststoffen kunnen de volgende projectresultaten geformuleerd worden.
- Evaluatie van diverse minerale fosfaatvormen op hun beschikbaarheid voor het gewas, de
mate waarin de fosfaattoestand van de bodem wordt verhoogd en de mate waarin een
belasting van bodem en gewas plaatsvindt met zware metalen (Cd, Ni, Pb);
- Toetsing van de landbouwkundige werkzaamheid van GFT-compost, ijzerhoudend kalkslib,
aardappeldiksap en papierpulp en de milieuhygiënische consequenties van hun gebruik.
Planning

Het onderzoeksvoorstel voor sanering van fosfaatverzadigde gronden is in voorbereiding. Dat
voor organische fosfaten is ingediend bij de EGen dat voor de P-bemesting van vollegrondsgroenteteelt bij LNV-DWT. Deprojecten die ineen afrondende fasezijnzullen worden verslagen,
dit betreft met name de projecten die betrekking hebben op de betekenis van onder de
graszode gelegen bodemlagen voor de fosfaatvoorziening van grasland en de gevolgen van
mestinjectie voor de fosfor en kaliumwerking van mest op grasland. De overige projecten
zullen worden voortgezet.

Andere relevante
programma's

4, 50, 114, 146, 151,187, 195, AT-1.08, AT-2.6, AT-3.02, AT-6.5,VZ-1.04, VZ-1.05, VZ-1.06

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

268
430
431
480
1033
1035
1036
1037

Het effect van fosfaatbemesting op de fosfaattoestend van de bodem (IB,
P.A.I. Ehlert)
Modellering lange-termijngedrag fosfaat (*, IB, W.J. Chardon)
Gedrag van kalium, fosfor en stikstof in de bodem (modellering) (*, IB,J. Brill)
Onderzoek naar de landbouwkundige werking van compost bestaande uit
groenten-, tuin- en fruitafval (GFT-compost) (IB, K.W. Smilde)
Landbouwkundige waarde van afvalstoffen (*, IB, K.W. Smilde)
Effecten van atmosferische depositie en meststoffen op de zuurgraad van
landbouwgronden (*, IB, H. Loman)
Effecten van bemesting op kaliumstromen in bodem en gewas (*, IB, P.A.I. Ehlert)
Effecten van bemesting op fosfaatstromen in bodem en gewas (*, IB, P.A.I. Ehlert)
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Programma 193

Vaststelling van de biologisch veiligheid van de introductie van
transgene organismen in het milieu

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

De recombinant DNA technologie maakt het mogelijk genetisch gemodificeerde organismen
te produceren. De consequenties voor het milieu van deze nieuwe technologie zijn nog niet
altijd geheel in te schatten. Kennis van de biologische veiligheid van genetisch gemodificeerde
organismen is dan ook gewenst, zodat de overheid een gefundeerd beleid kan voeren m.b.t.
de toelating van deze organismen in het milieu.

Aanleiding

Biologische veiligheid van transgene planten:
De recombinant DNA technologie heeft het mogelijk gemaakt erfelijke eigenschappen uit
virussen, bacteriën, schimmels, plant, dier en mens naar cultuurgewassen over te dragen. Dit
heeft al geleid tot virus-, bacterie-, insecte- en herbicideresistente gewassen alsook tot nieuwe
bloemkleuren, veranderde zetmeelsamenstelling, betere houdbaarheid en nieuwe vormen
van mannelijke steriliteit. Momenteel vinden veldproeven met genetisch gemodificeerde
gewassen in diverse landen o.a. Nederland volop plaats. Dit illustreert de snelle implementatie
van deze nieuwe methoden.
Deze nieuwe technologie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van de milieubelasting
met lanbouwchemicalien via de inbouw van resistenties tegen ziekten en plagen in cultuurgewassen. Ook zijn er mogelijkheden voor de verbetering van de kwaliteit en de agrificatie
van land- en tuinbouwgewassen.
Ondanks deze aantrekkelijke perspectieven moet ook niet uit het oog worden verloren dat
hier sprake isvan een nieuwe technologie. De consequenties voor het milieu van grootschalig
gebruik van transgene gewassen, met een breed scala aan transgene eigenschappen, kan nog
niet altijd goed worden ingeschat.
Biologische veiligheid van recombinante vaccins:
De ontwikkeling van gerecombineerde levende vaccins voor immunoprophylaxe van infectieziekten bij mens en dier heeft in de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt.
Met behulp van carriervaccins kan immuniteit opgewekt worden tegen micro-organismen die
slecht of niet veilig in vitro te vermeerderen zijn of die niet geattenueerd kunnen worden.
Bovendien kan m.b.v. carriervaccins immuniteit tegen meerdere ziekteverwekkers opgewekt
worden, waardoor het totale vaccinverbruik verminderen kan. Door de inbouw van heterologe
genen in avirulente carrierorganismen verandert echter het phenotype van de carrier, waardoor ook het biologisch gedrag van de carrier kan veranderen. Bovendien is genoverdracht
naar verwante wild-type micro-organismen mogelijk. Voordat carriervaccins ingezet kunnen
worden, dienen deze risico's geëvalueerd te worden.
Samengevat kan gesteld worden dat kennis van de biologische veiligheid van transgene
organismen van groot belang is. Deze kennis zal de overheid in staat stellen een gefundeerd
beleid te voeren m.b.t. de toelating van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.

Doel

De relevantie van dit onderzoek naar de biologische veiligheid van genetisch gemodificeerde
organismen in het milieu voor het beleid is groot. Belangrijk is dat de overheid gefundeerde
beslissingen kan nemen over de toelating van deze organismen in het milieu. Dit onderzoeksprogramma is gericht op kennisvermeerdering betreffende de eigenschappen van genetisch
gemodificeerde organismen in relatie tot het milieu waarin ze geïntroduceerd worden.
Wat betreft genetisch gemodificeerde planten wordt voorzien in onderzoek naar:
a. een aantal risico-families waarvoor introductie van genen plaatsvindt en waarvoor een
verhoogde kans van genoverdracht tussen cultuurplanten en nauw verwante soorten
bestaat,
b. de stabiliteit in fysische aanwezigheid en biologische expressie van transgenen.
Wat betreft de ontwikkeling van gerecombineerde levende vaccins heeft het onderzoekprogramma ten doel kennis te genereren over de biologische eigenschappen van recombinant
DNA-vaccins. Daarnaast wordt beoogd een betere inschatting mogelijk te maken van risico's
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bij toepassing in het milieu. Het onderzoek richt zich met name op drie terreinen:
a. Onderzoek naar wijzigingen in gastheer-, weefsel-, en celtropismen van carriervaccins door
de inbouw van heterologe genen,
b. Recombinatie tussen levende carrier vaccinstam en verwant wild-type micro-organisme,
c. Stabiliteit en overleving van levende carrier vaccinstammen bij toepassing in het milieu.
Naast kennis zal dit prenormatief onderzoek tevens bouwstenen aandragen noodzakelijk
voor het formuleren van veiligheidscriteria en methoden voor toetsing.
Planning

Plantenonderzoek:
- In het peen project zullen de morfologische kenmerken te velde onderzocht worden van
een aantal geselecteerde populaties en rassen om zo de oecologische gevolgen van genoverdracht van cultuurpeen naar wilde peen voor de soorteigen wilde populaties vast te
stellen.
- Het verspreidingspatronen project van verwilderde en wilde planten in Nederland in
relatie tot het areaal verwante cultuurplanten zal naar verwachting worden voortgezet.
- Deverspreiding van het zeldzame D-allel uit een zaadproductieveld in Z.W. Nederland zal
gevolgd worden d.m.v. zoeken van het D-allel in omringende bermgrassen indien uit
lopend onderzoek blijkt dat dat haalbaar is.
- Het onderzoek naar de fysische stabiliteit van transgenen in wilde verwanten van koolzaad
zal bestaan uit het volgen van de dynamiek van het transgen in de wilde populaties. Ook
zal de expressie van histologisch te volgen transgenen worden vastgesteld na overdracht
naar wilde verwanten van koolzaad.
- Het onderzoek naar de expressie van transgenen als functie van hun integratieplaats in
het genoomvanderecipient zalzichrichtenopdeanalysevangrote populatiesvantransgene
planten die een bepaald construct bestaande uit reportergen en SAR element bezitten. Per
construct zullen 60 planten worden getoetst. Dit is goed haalbaar voor tabak. Nog niet
duidelijk is of de transformatie efficiëntie van koolzaad dit ook toelaat binnen de duur
van het project.
Vaccinonderzoek:
Voor 1993 staat op het programma:
- Bestudering van transmissie-eigenschappen van recombinant virus in biggen na toediening
via verschillende routes,
- Onderzoek naar genetische stabiliteit van recombinantvirus na transmissie in biggen,
- In vitro studie naar gewijzigd biologisch gedrag van recombinant virus in kweken van
perifere bloedlymfocyten.
- Bestudering van de rol van glycoproteine gl in de virulentie van het virus van de ziekte
van Aujeszky.
- De Fen Hgenen van het runderpestvirus zullen worden geïnserteerd in de gl locus van
het virus van de ziekte van Aujeszky,
- Frequentieschatting van recombinatie natoediening vanverschillende recombinantstammen
in muizen.

Andere relevante
programma's

25, 26, 27, 63, 64, 66, 68

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

a. Plantenonderzoek
01102
Analyse van de overdracht van genen van transgene koolgewassen (vorige titel:
Stabiliteit van transgenen in Brassica) (*, CPRO,W.J. Stiekema)
01212
Safety assessment of the deliberate release in the environment of two model
transgenic plants, oilseed rape and sugar beet (CPRO,W.J. Stiekema)
06112
Methodenonderzoek voor risico-analysevan Engels raaigras (CPRO,A.P.M.den Nijs)
12101
Effecten van genoverdracht van cultuurpeen naar wilde peen te velde (*, CPRO,
F.van der Zweep)
12104
Verspreidingspatronen van spontane en subspontane plantenpopulaties in
Nederland en van daarmee verwante cultuurplanten en relatie tot het
veiligheidsonderzoek van transgene planten (CPRO)
b. Vaccinonderzoek
58
Ziekte van Aujeszky (CDI)
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Programma 196

Natuurbeheer in zee en zoet water (i.o.)

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het onderzoek isgericht op ontwikkeling en herstel van natuurwaarden en op natuurgerichte
normstelling voor verschillende typen aquatische ecosystemen. De onderzochte ecosystemen
zijn Antarctica, Noordzee, Waddenzee en Delta, stromende zoete wateren en laagveenplassen.
Daarnaast wordt gewerkt met modelecosystemen (micro- en mesokosmossen) en met simulatiemodellen.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek is een groot aantal vragen in het Natuurbeleidsplan liggend
op het vlak van natuurontwikkeling, natuurgerichte normstelling en soortenbeleid voor
aquatische ecosystemen. Het onderzoek om dezevragente beantwoorden isin een programma
bijeen gebracht vanwege enerzijds de specifieke deskundigheid die voor dit onderzoek noodzakelijk is en anderzijds het feit dat op deze wijze de verschillende projecten elkaar kunnen
versterken.

Doel

Het onderzoek m.b.t. natuurontwikkeling en -herstel wordt uitgevoerd in Noordzee (toekomstigevoor devisserijgesloten gebieden),Waddenzee (zomerpolders-kwelders),in stromende
zoete wateren (beken en beekdalen) en in laagveenplassen. Het moet resulteren in referentieen streefbeelden voor natuurontwikkeling en -herstel en in concrete aanbevelingen voor te
nemen maatregelen. Het onderzoek m.b.t. tot natuurgerichte normstelling speelt zich af in
Antarctica (organochloorverbindingen, indien externe middelen kunnen worden verworven
ook toerisme), Noordzee (visserij, eutrofiëring), Waddenzee en Delta (verontreinigingen
waaronder organochloorverbindingen, eutrofiëring, recreatie en toerisme, schelpdiercultuur),
stromende zoete wateren (dimensionering beken,eutrofiëring) en in micro- en mesokosmossen
(eutrofiëring, vervuiling i.v.m. visziekten). Het moet resulteren in concrete aanbevelingen voor
niveaus van menselijke activiteiten en verontreinigingen waarbij geen of een aanvaardbaar
effect op natuurwaarden in de desbetreffende systemen optreedt. Voor Antarctica wordt de
ontwikkeling vaneen monitoringsysteem voor organochloorverbindingen daaraan toegevoegd.
Ten behoeve van het soortenbeleid wordt specifiek aandacht besteed aan de prioritaire
soorten bruinvis, gewone zeehond, beekvissen en rivierkreeft. Het onderzoek moet leiden tot
inzicht in de huidige situatie van deze soorten en tot aanbevelingen tot verbetering.

Planning

Het onderzoek m.b.t. natuurontwikkeling en -herstel in zomerpolders, kwelders en beken zal
worden voortgezet. Nieuw gestart zal worden het onderzoek naar referentiebeelden voor
laagveenplassen m.b.v. fossiel en historisch materiaal. Het onderzoek aan voor de visserij
gesloten gebieden in de Noordzee zal na de start in 1991 zo mogelijk worden uitgebouwd.
De in de loop der jaren verzamelde kennis over kwelders en over beken zal beschikbaar
worden gemaakt in twee delen van de serie Natuurbeheer in Nederland. Het onderzoek in
Antarctica zal volgens plan worden voortgezet. Het onderzoek aan natuurgerichte normstelling
zal zich concentreren op effecten van verontreinigingen, recreatie en toerisme op zeehonden,
effecten van recreatie, toerisme en andere verstoringen op wadvogels en de effecten van
schelpdiercultures op het estuariene systeem. Het lopende onderzoek aan de effecten van
eutrofiëring op estuariene systemen zal worden afgerond, doch getracht zal worden externe
financiering voor een voortzetting te vinden. In de proefsloten te Renkum zal het onderzoek
naar de effecten van toenemende eutrofiëring in een eindstadium komen. Het onderzoek
aan bruinvissen zal worden afgerond. Ook het onderzoek aan visziekten zal een voorlopige
afronding laten zien. Onderzoek aan rivierkreeft en beekvissen zal worden geïntensiveerd.

Andere relevante
programma's

5, 22, 82, 120, 121,122

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

Waddenzee, Delta en andere estuariene gebieden
20151
Natuurontwikkeling en -herstel in kwelders, schorren en zomerpolders (*,
K.S. Dijkema)
20151.0003 Effecten van afnemende beweiding op structuur en patroonvorming van
kweldervegetaties en de gevolgen voor broedvogels (IBN, K.S. Dijkema)

IBN,
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20151.5001 Lotgevallen en effecten van nutriënten en contaminanten in een experimentele
kwelder: een mesokosmosstudie (*, IBN, K.S. Dijkema)
20151.5005 Een vergelijkende Europese studie van sedimentatieprocessen en vegetatieontwikkeling in kwelders (*, IBN, K.S. Dijkema)
20238
Ecologische effecten van mosselcultuur in de Waddenzee (IBN, N. Dankers)
20333
De invloed van menselijke activiteiten en natuurlijke factoren op de grootte van
wadvogelpopulaties (IBN, C.J. Smit)
20252.5004 Wetenschappelijke coördinatie van het monniksrobbenprogramma (Monachus
monachus) van de Europese Commissie (IBN, P.J.H. Reijnders)
20347
Onderzoek ten behoeve van het beheer van de populatie van de gewone zeehond
(Phoca vitulina) (*, IBN,P.J.H. Reijnders)
20347.0005 De invloed van verstoring op het gedrag en de overlevingskansen van zeehonden
(IBN, P.J.H. Reijnders)
20347.0006 Energiehuishouding bij grijzezeehonden (Halichoerusgrypus) (*, IBN,P.J.H.Reijnders)
20347.4002 Integraal beschermings- en beheersplan voor zeehonden in de internationale
Waddenzee (IBN, P.J.H. Reijnders)
20437.0004 De invloed van milieuverontreinigingen op het immuunsysteem van zeehonden
(IBN, P.J.H. Reijnders)
20437.4003 De invloed van milieuverontreinigingen op het endocriene systeem van zeehonden, i.h.b. de reproduktiefysiologie (*, IBN, P.J.H. Reijnders)
79107.xxxx Handboek voor Natuurbeheer: deel 'Kwelders en schorren' (IBN, K.S. Dijkema)
Noordzee
20331

Status en oorzaken van de achteruitgang van de bruinvis in de Noordzee (IBN,
P.J.H. Rijnders)
20388.5001 Effecten van de visserij op het voorkomen van zeevogels op de Noordzee (IBN,
M.F. Leopold)
Stromende wateren
20377
Natuurontwikkeling in laaglandbeken en -rivieren (IBN, P.F.M. Verdonschot)
20377.5002 Ecologisch referentie-onderzoek voor het Dinkelsysteem (IBN, P.F.M. Verdonschot)
20389.4001 Ecologisch onderzoek aan rivierkreeft en beekvissen: een bijdrage aan het
soortenbeleid (IBN, P.F.M. Verdonschot)
79107.xxxx Handboek voor Natuurbeheer: deel 'Beken' (IBN, L.W.G. Higler)
Laagveenplassen
20234
Evaluatie van maatregelen ter bestrijding van verzuring in aquatische ecosystemen
(IBN, H. van Dam)
20xxx
Referentiebeelden van laagveenplassen aan de hand van historisch en fossiel
materiaal (IBN, H. van Dam)
Modelonderzoek
20320.5001 De effecten van baggerspecie op het ontstaan van visziekten in de Noordzee:
een mesokosmosexperiment (IBN, N. Dankers)
20346
Ontwikkeling en aanpassing van een simulatiemodel van het ecosysteem van de
Waddenzee ten behoeve van het natuurbeheer (*, IBN, A.G. Brinkman)
20378
Invloed van eutrofiëring en toxische belasting op de levensgemeenschap in
proefsloten (*, IBN, P.F.M. Verdonschot)
20381.5001 Effecten van eutrofiëring op het voorkomen van macrofyten in estuariene
ecosystemen: veld- en mesokosmosstudies (IBN, N. Dankers)
Internationaal onderzoek
20263.0005 Ecologie en belasting door verontreinigingen van Antarctische stormvogels
(*, IBN, J.A. van Franeker)
20263.0006 Pelagische verspreiding van Antarctische zeevogels en zeezoogdieren (*, IBN,
J.A. van Franeker)
20263.4008 Ontwikkeling van een monitoringsysteem voor organochloorverbindingen in
Antarctische biota (IBN,J.A. van Franeker)
20xxx
De rol van de estuaria in Guinea-Bissau als overwinteringsgebied voor
Nederlandse wadvogels (*, IBN, W.J. Wolff)
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Programma 197

Toekomstverkenningen bos en natuur (i.o.)

Programmaleider

Verkaar, dr. H.J.P.A. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1997

Samenvatting

Dit programma beoogt inzicht te geven in de effecten van diverse potentiële bronnen van
natuurschade en de effectiviteit van de genomen en geplande maatregelen op de kwaliteit
van de Nederlandse natuur in de toekomst.

Aanleiding

De natuur en milieu staan in Nederland sterk onder druk. In het Natuurbeleidsplan, het
Nationaal Miliebeleleidsplan, de Nota Waterhuishouding III, het Meerjarenprogramma
Bosbouw en diverse nota's gericht op de ruimtelijke ordening wordt getracht beleid te
ontwikkelen om schade aan natuur, bos en milieu te beperken. Tot nu toe worden de effecten
van de te verwachten ontwikkelingen en de geplande maatregelen slechts ten aanzien van de
algemene milieukwaliteit bestudeerd. De effecten van diverse scenario's van emissies en
maatregelen op de natuur in Nederland worden in dit programma bestudeerd.

Doel

Het doel van dit programma isde effecten van de diverse bronnen van potentiële milieuschade
alsmede de effectiviteit van de genomen en geplande maatregelen voor de middellange en
lange termijn inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om processen als klimaatwijziging,
verzuring, vermesting, verdroging, verspreiding, versnippering, habitatverlies, verstoring en
verwaarlozing. Ten aanzien van de maatregelen wordt gedacht aan maatregelen gericht op
debeperking vandeemissieenblootstelling enop mitigatie vansymptomen enop compensatie.
Het programma levert modellen aan waarmee de effecten van deze processen en maatregelen
op de natuur en het bos in Nederland kunnen worden bestudeerd. Periodiek wordt er in de
vorm van rapporten en tijdschriftartikelen gepubliceerd over de verwachtingen m.b.t. de
ontwikkeling van bos en natuur in Nederland en over de aanbevelingen voor beleid, inrichting
en beheer.

Planning

In 1993 zal gestart worden met dit programma. Er isvoorzien in het uitvoeren van de eerste
fase van het onderzoek, t.w. het inventariseren van indicatieve grootheden. Bovendien zal
verkend worden welke leemten in kennis nader onderzoek behoeven. Aan het eind van 1993
zal een eerste proeve van een toekomstverkenning voor bos en natuur gereed moeten zijn.

Andere relevante
programma's

4, 5, 22, 23, 24, 81,119, 120, 121,136, 201,205

Indicatie omvang

0 mensjaar

235

Programma 198

Technologie voor duurzame open teelten

Programmaleider

Tijink, dr.ir. F.G.J. - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Met het oog op de gewenste ombuiging naar in meerdere opzichten duurzame produktiesystemen, wordt onderzoek verricht naar technische middelen en methoden om (1) de
efficiency van het gebruik van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, water, technische
middelen en energie in de open teelten te verhogen, (2) de kwaliteit van de produkten te
waarborgen en (3) de bodemfunctionaliteit te behouden.

Aanleiding

De produktiviteit van de bodem en de arbeidsproduktiviteit in de Westerse open teelten is de
laatste decennia sterk gestegen. Dit was mogelijk door toepassing van produktiesystemen en
technologie, vrijwel uitsluitend gericht op maximalisatie van het bedrijfsresultaat. Bij door
subsidiering stabiel gehouden prijzen voor de eindprodukten bracht dit een sterke toename
van de inputs (nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, werktuigen, zaaizaad, energie en
water) met zich mee. Tot de schaduwzijden van deze ontwikkeling behoren overproduktie,
toegenomen belasting van het milieu met gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en landbouwafval, een sterke toename van het gebruik van niet vervangbare energiebronnen,
bedreiging van de functionaliteit van de bodem en incidenteel afname van de kwaliteit van
de eindprodukten. In de laatste jaren worden door het beleid randvoorwaarden voor de
agrarische produktie geformuleerd in de noodzakelijke afweging van de belangen voor landbouw, natuur en milieu. Tevens worden EC-subsidies op landbouwprodukten afgebouwd. Een
aanzienlijke ombuiging naaralternatieve produktiesystemen voor openteelten ende bijbehorende
technologie isnoodzakelijk ombinnen degewijzigde randvoorwaarden duurzaamte produceren.
Eenprobleem is dat de huidige kennis en technologie niet toereikend isom dit met behoud
van het bedrijfsrendement te realiseren.

Doel

Dedoelstelling van dit programma isom door middel van innovatief technisch en technologisch
onderzoek een bijdrage leveren aan de realisatie van in meerdere opzichten duurzame open
teelten.
Ter realisering van deze doelstelling wordt op een aantal thema's onderzoek verricht:
Thema 1.Verbeteringvandeefficiëntie vaninputsdooropvoerenvandeplaatsnauwkeurigheid.
Door nauwkeuriger plaatsing vanzaden,pootgoed, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen,
alsmede door nauwkeuriger uitgevoerde bewerkingen (accurate geleiding van werktuigen)
kan de efficiëntie van deze inputs sterk verbeteren. Bij het onderzoek met ééndimensionale
geleiding van werktuigen voor de suikerbietenteelt in programma 107 zijn de volgende
verbeteringen behaald: 25%toename van het geschoffeld oppervlak, een besparing van 25%
op kunstmest door nauwkeuriger rijenbemesting en een besparing van 75% op herbicide
(volume enactievestof) door nauwkeurige rijenbespuiting enschoffelent.o.v.volvelds bespuiting.
Andere potentiële verbeteringsmogelijkheden zijn o.m. het voorkomen van rooibeschadiging
en groene knollen door het opvoeren van de plaatsnauwkeurigheid van poters, aardappelruggen en rooielementen, het voorkomen van plaatselijke overdoses aan nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen door plaatsspecifieke giften binnen een perceel en een meer
flexibele inzetbaarheid van machines door de mogelijkheid ook 's-nachts te werken.
Het onderzoek moet principes opleveren voor één- en twee-dimensionale continue plaatsbepaling en werktuiggeleiding met een nauwkeurigheid van 1cm en meer inzicht geven in
de te behalen voordelen.
Thema 2. Instandhouden van bodemfuncties door technisch bodembeheer.
De bodem fungeert als bewortelingsmedium voor planten, leefmilieu voor bodemorganismen
en, daarmee samenhangend als buffer en omzettingsomgeving voor vele stoffen in het ecosysteem. Tot de functies van de bodem behoren o.a. de voorziening van water, lucht en
voedingsstoffen aan wortels en bodemorganismen. Daarnaast worden aan de grondligging
vaak eisen gesteld i.v.m. hieropvolgende veldbewerkingen. Door het verkeerd inzetten van
machines met in of op de grond werkende delen kunnen deze functies verstoord worden
door versmering en/of te hoge dichtheid van de grond.
De doelstelling van het onderzoek binnen dit thema is om op perceelsniveau beslissingen
over de inzet van machines met in of op de grond werkende delen dusdanig te onderbouwen
dat deze ongewenste effecten kunnen worden voorkomen. De gegenereerde kennis dient
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geschikt te zijn voor beleidsvorming (adviezen per regio/bedrijfstak) en voor toepassing in
een toekomstig systeem voor ondersteuning van beslissingen op het landbouwbedrijf om
veldbewerkingen, incl. beregening, al dan niet op een bepaald tijdstip uit te voeren.
Het onderzoek bestaat uit 1) meting van de mechanische bodembelasting door de diverse
typen en afmetingen landbouwbanden, alternatieve wieluitrustingen en grondbewerkingswerktuigen, 2) meting en voorspelling van de momentane draagkracht in stabiele profiellagen,
3) meting van het bodemmechanisch gedrag van onstabiele (regelmatig verstoorde) grond,
4) simulatie en meting van belastingseffecten in het bodemprofiel en 5) het bijeenbrengen
van kentallen voor gewenste bodemeigenschappen ter instandhouding van bodemfuncties.
Thema 3. Integrale produktieketen-beheersing bij geselecteerde gewassen.
- In de produktieketen van aardappelen richt het technisch/technologisch onderzoek zich op
(1) beperking van kwaliteitsverlies (met name mechanische beschadigingen) tijdens de
teelt, oogst en bewaring op de boerderij, op (2) de ontwikkeling van schone technologie
voor het verwijderen van aardappelloof als alternatief voor chemische loofdoding en op
(3) vermindering van de aardappelopslag in het volggewas door beperking van de
oogstverliezen.
- Technologisch onderzoek 'bollen in netten' heeft tot doel de perspectieven voor bloembollenteelt op zware grond en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze technologie
biedt potentiële mogelijkheden om de rotatie in de bollenteelt te verruimen en/of de
goed renderende bollenteelt uit te breiden.
- Inde produktieketen van suikerbieten worden detechnologische mogelijkheden bestudeerd
om de grondbewerking, teelt en oogst zodanig uit te voeren dat de hoeveelheid grondtarra, het grootste bodemerosieprobleem van Nederland en een dreigend afvalprobleem,
sterk gereduceerd wordt (doelstelling 50%).
- Studie naar de perspectieven om met technologisch onderzoek verbeteringen aan te
brengen in de produktieketen van verse groenten. Knelpunten in deze open teelten zijn
vooral de lage beschikbaarheid van arbeid wegens de ongunstige arbeidsomstandigheden,
de afvalproblematiek en de ontoereikende kwaliteit van het eindprodukt bij de gemechaniseerde oogst.
- Ontwikkeling van mechanisatie in de produktieketen van geselecteerde alternatieve
gewassen.
Planning

Thema 1
Verbetering van de efficiëntie van inputs door opvoeren van de plaatsnauwkeurigheid: In 1993
wordt door veldonderzoek de werkelijke besparing op herbicide door rijenbespuiting en
geleid schoffelen voor suikerbieten bepaald. De studie naar principes voor plaatsbepaling
wordt uitgebreid naar 2 dimensionaal (proj. 12.2.01). Tevens worden studies uitgevoerd naar
de mogelijkheden om 'gifvrije' beheersing van onkruid in de teelt van suikerbieten mogelijk
te maken.
Thema 2
Instandhouden van bodemfuncties door technisch bodembeheer: Binnen dit thema worden
nieuwe projecten geformuleerd voor onderzoek naar methoden ensystemenvoor een verbeterd
technisch bodembeheer, zo mogelijk in nauwe samenwerking met SC-DLO,CABO-DLO, IB-DLO
en LUW. Het lopende onderzoek naar het effect van bodembelasting op de gewasgroei wordt
in 1993 middels publikaties afgesloten. Indien medegefinancierd wordt het project 'Invloed
van het bodemvochtgehalte op de uitvoerbaarheid van het groenrooien van pootaardappelen'
in uitvoering genomen.
Thema 3
Integrale produktieketen-beheersing bij geselecteerde gewassen: In 1993 worden de projecten
'Onderzoek naar de beschadigingsbronnen in de totale aardappelketen' (proj. 12.2.50) en
'Mechanische loofverwijdering' (nieuw project) in uitvoering genomen. Eenstudie wordt
uitgevoerd naar reductie van grondtarra bij suikerbieten, mogelijk uitmondend in projecten.
De projecten 'onderzoek naar oogsttechnieken van oliehoudende zaden' (proj. 14.2.53) en
'ontwikkeling van oogstmethoden en werktuigen voor vezelhennep' (proj. 14.2.54) worden in
1993 afgerond. Het project 'bollenteelt in netten' (proj. 14.3.51) wordt gecontinueerd.
Binnen dit thema wordt in 1993 een studie afgerond naar de mogelijkheden tot verbeteringen
in de produktieketen van verse groenten; vooruitlopend hierop wordt een oogstprincipe voor
de mechanische oogst van ijsbergsla onderzocht.

Andere relevante
programma's

3, 30, 37, 43, 101,104, 187, AT-1.09, AT-2.2
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Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

10.2.60
10.2.60
12.2.01
14.2.50
14.2.53
14.2.54
14.3.51

Optimalisering wieluitrusting op bouwland (IMAG)
Optimalisering en automatisering open teelten (IMAG)
Kwaliteit van rooibare gewassen (IMAG)
Onderzoek naar oogsttechnieken van oliehoudende zaden (IMAG)
Ontwikkeling van oogstmethoden en werktuigen voor vezelhennep (IMAG)
Bollenteelt in netten (IMAG)
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Programma 199

Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma omvat onderzoek voor de ontwikkeling, produktie en toepassing van
landbouwwerktuigen voor de kleinschalige landbouw in de tropen. Het betreft met name
dierlijke traktie voor de grondbewerking en oogst- en na-oogst technieken. Veel aandacht
wordt geschonken aan de aanpassing aan lokale omstandigheden en begeleiding bij lokale
fabricage en introductie.

Aanleiding

Verhoging van de voedselproduktie is in veel tropische landen nagestreefd door o.a de
introductie van (grootschalige) mechanisatie. In Afrika is dit in de meeste gevallen op een
teleurstelling uitgelopen door onder meer een zwakke infrastructuur en gebrek aan buitenlands kapitaal.
Hierdoor is het gebruik van dierlijke traktie en verbetering van de noodzakelijke infrastructuur
(lokale fabricage van werktuigen, alsmede reparatie en onderhoud) opnieuw in de belangstelling komen te staan. Zodra een zekere mate van produktie (inkomen) wordt bereikt
ontstaat ook behoefte aan kleine oogst- en dorswerktuigen. Om tot de gewenste ontwikkeling
te komen wordt veelal gezocht naar financiële ondersteuning en technische expertise vanuit
het buitenland en zo mogelijk samenwerking met buitenlandse fabrikanten van landbouwwerktuigen, die voor voor de ontwikkeling van werktuigen, geschikt voor de lokale landbouwecologische omstandigheden, dikwijls aangewezen op specialisten buiten hun instelling.
In Vietnam is door een jarenlange geïsoleerde positie de ontwikkeling van kleinschalige
mechanisatie zeer moeizaam verlopen. De recente privatisering heeft in Vietnam geleid tot
eenaanzienlijke produktieverhoging van rijst. Dehierdoor opgeroepen vraag naar kleinschalige
mechanisatie vaagt om onderzoek en begeleiding.

Doel

Hetprogramma heeft ten doel, binnen dedaarvoor gestelde randvoorwaarden, het ontwikkelen
van landbouwwerktuigen en mechanisatiesystemen voor de kleinschalige landbouw in de
tropen. Het onderzoek richt zich met name op het gebruik van dierlijke traktie en kleinschalige
gemotoriseerde werktuigen voor de grondbewerking, alsmede diverse oogst- en naoogsttechnieken. Hierbij zijn de volgende thema's te onderscheiden:
- kennisoverdracht entechnischeondersteuningt.b.v. lokalefabricagevan landbouwwerktuigen;
- toegepast landbouwtechnisch onderzoek i.s.m. zusterinstellingen in de tropen;
- prototype ontwikkeling en begeleiding eerste introduktie in de tropen;
- plattelandsontwikkeling, voorlichting en training.
Kennisoverdracht entechnischeondersteuningt.b.v. lokalefabricagevan landbouwwerktuigen
in detropen.
IMAG-DLO is in Mali belast met de personele invulling en vaktechnische ondersteuning en
begeleiding van het 'Atelier d'Assemblage' van het ARPON Project in Niono, zowel vanuit het
IMAG-DLO in Nederland, als ter plekke. Het project (oppervlakte ca. 50.000 hectare) omvat de
lokale fabricage van een reeks eenvoudige landbouwwerktuigen (fabricagelijnen voor o.a.
Twinfandorsers, kleine rijstpellers en puddlers) ten behoeve van de natte rijstteelt in Mali. Het
'Atelier d'assemblage' verzorgt tevens de organisatiestructuur van de reparatie aan machines,
training van monteurs, training en uitrusting van een aantal dorpssmeden, evenals cursussen
betreffende gebruik en onderhoud van de diverse werktuigen.
Vanuit het IMAG-DLO worden introduktieprogramma's geïnitieerd en begeleid voor grondbewerking en na-oogsttechnologieën voor de natte rijstteelt. Hierbij spelen praktische kennisoverdracht en lokale fabricage van werktuigen een belangrijke rol, zo ook uitwisseling van
stafleden uitVietnam naarZuid-oostAziëenomgekeerd.Ondersteuningvanuit het Nederlandse
bedrijfsleven vindt plaats door deskundigen op Ad-hoc basis.
Toegepastlandbouwtechnischonderzoek insamenwerking metzusterinstellingen indetropen:
Samenwerking vindt plaats met het door DGISondersteunde 'Animal Draught Power Research
and Development Project' in samenwerking met het proefstation van het Ministerie van
Landbouw te Magoye, Zambia. Het project omvat o.a. toegepast grondbewerkingsonderzoek
en testprogramma's met betrekking tot diverse grondbewerkings- en wiedwerktuigen. In
1992 zullen onderzoeks- en testrapporten gepubliceerd en verspreid worden ter informatie
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van de landbouwvoorlichtingsdiensten en de betrokken fabrikanten. Training en opleiding
van de Zambiaanse staf en een voorlichtingsprogramma zijn onderdeel van het project.
Samen met het Vietnam Institute of Agricultural Engineering worden testmethodieken
ontwikkeld t.b.v. werktuigen voor grondbewerking, oogst en na-oogst.
Prototype ontwikkeling en begelleiding bij eerste introduktie in de tropen.
In samenwerking met het landbouwwerktuigenbedrijfsleven worden ideeën voor prototype
ontwikkeling en onderzoeksactiviteiten geïnitieeerd en uitgevoerd m.b.t. diverse typen oogsten na-oogstwerktuigen (o.a. rijstdorsers, rijstpellers in Afrika) en grondbewerkingswerktuigen
voor dierlijke traktie (o.a. in Mali). Onderzoek/ondersteuning wordt verleend bij de eerste
introduktie en aanpassing van deze werktuigen aan de lokale omstandigheden in de tropen.
Plattelandsontwikkeling, voorlichting en trainingsprogramma's
In Zambia worden, in opdracht van DGIS, de volgende projecten uitgevoerd:
- 'National Animal Draught Power Coordination Programme'
Vanuit het Ministerie van Landbouw vindt coördinatie van programma's plaats op het
gebied van de dierlijke traktie (onderzoek, voorlichting, fabricage van werktuigen, donor
organisaties, enz.)
- 'Palabana Animal Draught Power Training Programme'
Verzorgenvan korte praktischecursussenvoor o.a.voorlichters enstafledenvan kredietorganisaties.
Aandacht wordt besteed aan onder meer technische, veeteeltkundige en socio-economische
aspecten. Ondersteuning vindt plaats van onderwijsinstellingen (lesstofontwikkeling) en
landbouwvoorlichtingsdienst (demonstratieprogramma's).
In Vietnam vervult het IMAG-DLO een project initiërende en coördinerende rol m.b.t. de
uitvoering van een aantal rurale ontwikkelingsprogramma's, in samenwerking met diverse
Landbouwinstituten en Landbouwuniversiteiten in zowel Vietnam als in Europa.
- Visteeltprogramma.
Het EG-STD2 programma 'Research into the development of an integrated sustainable
system of Penaeid shrimps, Artemia and Salt in the operating salinas of the Vietnamese
Mekong Delta' vindt plaats in samenwerking met de universiteit van Can Tho' en de Rijksuniversiteit van Gent. Dit driejarig programma loopt in juni 1992 af waarna het lokaal
opgezette team zelfstandig de productie en het onderzoek door zal zetten.
- Hettrainingscentrum voor landbouwtechnici inO-Mongeeft cursussen enwordt onderteund
in de curriculum ontwikkeling.
- Aardappelpootgoed programma, in samenwerking met het NIVAA, technische assistentie
bij bewaringstechnieken en logistieke assistentie m.b.t. de bevordering van lokale afzet en
export.
Planning

De door IMAG-DLO uitgevoerde projecten in Zambia zijn in 1991 geëvalueerd door een
externe Nederlands-Zambiaanse evaluatiemissie. Naar aanleiding van het positieve resultaat
mag verwacht worden dat het IMAG-DLO deze projecten, na de interim verlengingsfasen voor
1992, voor een periode van 3jaar zal voortzetten (vanaf januari 1993, met externe financiering
door DGIS).
Voor het project in Mali geldt eveneens dat als gevolg van de externe evaluatie in 1991 en de
huidige interim verlengingsfase, het landbouwtechnisch programma zal worden voortgezet
met externe financiering door DGIS.
Voor Vietnam wordt een verdere impuls verwacht voor de ontwikkeling van de mechanisatie
door de privatisering en grotere toegankelijkheid. In juli 1992 is het het EG-STD3 project 'The
potential of Artemia biomassproduction onthe salinas of southern Vietnam and its valorization
in aquaculture' gestart. Dit als verdere ontwikkeling van het visteeltprogramma.
Verdere internationele samenwerking zal aangegaan worden, bijvoorbeeld via het West-OostZuid programma.

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

18.1.51
18.1.52
18.1.53
18.1.55

Landbouwtechnisch onderzoek voor de tropen en subtropen (IMAG)
Het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in Vietnam (IMAG)
Het ontwikkelen van kleine dorsers voor de tropen (IMAG)
Onderzoek, ontwikkeling en coördinatie voor dierlijke trekkracht in Zambia
(IMAG)
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Programma 200

Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij
varkens en pluimvee (i.o.)

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Doelstelling is het verminderen van de uitscheiding van stikstof en fosfor en andere mineralen
via de mest door varkens en pluimvee. Centraal hierin is het verhogen van de N-benutting
waarbij tevens aandacht geschonken wordt aan de relatie met de gezondheid van de dieren.
Ook wordt de hoeveelheid en samenstelling van de geproduceerde mest in het onderzoek
betrokken.

Aanleiding

Volgens het Nationaal Milieubeleidsplan moet in Nederland de NH3-emissie in 1995 met 50%
en in 2000 met 70 tot 90% omlaag ten opzichte van 1986. Dat is nodig om het overschot aan
nitraat in grond- en oppervlakte-water en de ammoniakemissie tot een acceptabel niveau
terug te dringen. Momenteel zijn hier onvoldoende oplossingen voor handen. Bovendien is
extra inspanning noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de vorig jaar aangenomen scherpe
Europese nitraatrichtlijn.
Overheiden landbouwbedrijfsleven werken aanoplossingsrichtingen vandestikstofproblematiek
via veevoeding, mest-benutting, mestbehandeling op de boerderij en mestverwerking. Voor
de veevoeding is met betrekking tot varkens en pluimvee verdergaand onderzoek omtrent de
eiwitvoorziening nodig om de N-benutting belangrijk te verhogen met specifieke aandacht
voor de mogelijkheden tot vermindering van de NH3-emissie.
Bij varkens, leghennen en kalkoenen heeft de drijfmest een laag drogestof-gehalte. Dit leidt
tot aanzienlijke kosten bij transport van drijfmest en bij de mestverwerking. Het verlagen van
de water-/voerverhouding bij genoemde dieren leidt tot daling van de kosten voor mesttransport en mestverwerking. De kennis van de fysiologische grenzen van de waterbehoefte is
onvoldoende. Toepassing van evenwichtsbemesting houdt in dat naast Pook de nodige
aandacht geschonken wordt aan mineralen zoals Cu, Zn en K. Inzicht in de beschikbaarheid
en behoefte aan Cu en Zn kan leiden tot verlaging van de gehaltes in het voer. Ten aanzien
van fosfor heeft vooral de optimalisatie van de P-verteerbaarheid en onderbouwing van de
P-normen, met het oog op verdere reductie van de P-uitscheiding aandacht nodig.

Doel

Via fasevoedering en lagere eiwitgehaltes in het voer ter grootte van 2-2,5 procenteenheden,
is het technisch mogelijk de N-uitscheiding per dier met 25%te verlagen, waardoor de Nbenutting in de praktijk, die nu gemiddeld op 30-35% ligt, stijgt tot ruim 35-40%. In dit onderzoekprogramma wordt nagegaan in hoeverre een verdere stijging tot 50% haalbaar isen welke
factoren daarbij een rol spelen en hoe groot het effect op de N-uitscheiding in mest en vooral
urine is.Verder zullen de mogelijkheden aangegeven worden van een mogelijke reductie in
uitscheiding vanCuenZnenderolvanfytasedaarbij.Voor Pworden de P-verteerbaarheidscijfers
bij slachtvarkens en -kuikens naar resp. zeugen en leghennen/kalkoenen vertaald en kennis
verzameld voor een verdere onderbouwing van de P-normen op basis van verteerbaar P.

Planning

In 1993 zal van de efficiëntie van benutting voor groei en groei + onderhoud volgens de
methode van Heger en Frydrych voor vier essentiële en het totaal aan niet-essentiële aminozuren worden vastgesteld. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd voor het vaststellen van de
minimale behoefte van varkens aan niet-essentiële aminozuren en de optimale aminozurenbalans in het voer bij toepassing van ruw eiwitgehaltes in het voer van onder 13%.
Er zal een literatuurstudie worden uitgevoerd naar voerfactoren die de waterbehoefte
bepalen. Op grond hiervan zal dierexperimenteel onderzoek met varkens worden uitgevoerd
met als doel de hoeveelheid geproduceerde drijfmest te beperken. In dit verband zal ook de
electrolietbalans bestudeerd worden.
Het onderzoek met fosfor richt zich op het effect van het Ca-gehalte van het voer op de Pverteerbaarheid bij varkens. Daarnaast zal,afhankelijk van medefinanciering, een fysiologische
studie worden verricht naar de afbraak van fytinezuur in het maagdarmkanaal onder invloed
van de pH en de buffercapaciteit van het voer.
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Tenslotte zal de eindrapportage plaatsvinden van het onderzoek in de projecten 356.2, 357.3
en 362.
In 1993 zullen de projecten 004, 017 en 1006 afgesloten en gerapporteerd worden. De fysiologische voedingsstrategie van de aminozuurbenutting zal zich bij slachtkuikens richten op
het bepalen van de onderhoudsbehoefte van aminozuren.
Andere relevante
programma's

73, 74, 79, 114, 124, 129, 150, 151,VZ-2.1, VZ-3.4

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

36
79
1039
1040
P356
P357.3

P365
P..

P..
P..

Minerale evenwichten in het maagdarmkanaal van pluimvee in relatie tot
opneembaarheid en benutting (COVP,J.D.van der Klis)
Eenfysiologische benadering van de aminozuurbenutting van slachtkuikens
(*, COVP,C.W. Scheels)
Effectvangrondstoffenkeuze,Ca/P-verhouding enfytasetoepassing in mengvoeders
op de P-absorptie uit het maagdarmkanaal bij pluimvee (COVP,J.D. van der Klis)
Fysiologische beperkingen aan de verlaging van het eiwitgehalte in pluimveevoeders (COVP,J.P. Holsheimer)
Effect van microbieel fytase op de vermindering van de fosforuitscheiding van
varkens en pluimvee (IWO, A.W. Jongbloed)
Beperking stikstofuitstoot bij vleesvarkens door beter afstemming van de
aminozuurvoorziening op de aminozuurbehoefte van het dier en het gebruik
van synthetische aminozuren (IWO, NP.Lenis)
Beperking van drijfmesthoeveelheid en -kwaliteit bij varkens (*, IWO, S. Mroz)
Vermindering N-excretie van varkens door toepassing van voeders met een ruw
eiwitgehalte lager dan 13%. Onderzoek naar het limiterend worden van
essentiële en niet-essentiële aminozuren (IWO, N.P. Lenis)
De optimale Ca/P verhouding in varkens- en pluimveevoeders bij variabele
gehaltes, voor een maximale fosforretentie (IWO, A.W. Jongbloed)
Optimaliseren effectiviteit plantaardig en microbieel fytase en onderbouwing
van de P-normen bij varkens (IWO, A.W. Jongbloed)
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Programma 201

Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (i.o.)

Programmaleider

Hoeks, dr. J.-SC-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1997

Samenvatting

Dit DLO-programma omvat onderzoek in het kader van het gezamenlijk onderzoeksprogramma
Verdroging van de drie ministeries VW, LNV en VROM. Het onderzoek heeft betrekking op
hydrologische en ecologische aspecten van verdroging en is bedoeld om meer kennis te
genereren met betrekking tot de onderbouwing en afweging van anti-verdrogingsmaatregelen
op regionaal en lokaal niveau.

Aanleiding

Het anti-verdrogingsbeleid van de overheid heeft tot doel verdere verdroging van natuurgebieden te voorkomen en verloren gegane natuurwaarden te herstellen. Een verkennende
studie van SC-DLO (NRLO-rapport 91/10) heeft aangetoond dat met name kennis ontbreekt
om de effecten van maatregelen op lokaal en regionaal niveau te kunnen kwantificeren.

Doel

Het onderzoek zal kennis en methoden opleveren, die nodig zijn om het anti-verdrogingsbeleid te evalueren, in het bijzonder de effecten van anti-verdrogingsmaatregelen op lokaal
en regionaal niveau. Ook zullen methoden worden ontwikkeld voor de monitoring van
abiotische en biotische indicatoren van verdroging.

Planning

In 1993 zal een nadere uitwerking moeten worden gegeven van het onderzoeksprogramma,
waarbij de onderzoeksvoorstellen zoals geformuleerd in het NRLO-rapport 'Van verdrogen
naar vernattten' richtinggevend zullen zijn. Enkele projecten met betrekking tot regeneratie
van hoogvenen zullen ook in dit programma worden ondergebracht. Een van de projecten,
waarmee in 1993wordt begonnen, betreft waarschijnlijk een analysevan de grondwaterstandsdaling sinds 1950 als gevolg van diverse ingrepen in de waterhuishouding en de toegenomen
landbouwproduktie. Eind 1992/begin 1993 zal meer duidelijkheid ontstaan over de inhoud
van het programma en de mogelijkheden voor financiering.

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

2176
2183
XXX

Modelstudie waterhuishouding Fochteloërveen (SC,J.H.A.M. Steenvoorden)
Modelstudie waterhuishouding Bargerveen (SC,J.H.A.M. Steenvoorden)
Ecohydrologie (IBN)
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Programma 202

Voortplanting (i.o.)

Programmaleider

vacature - IVO-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1997

Samenvatting

Ontwikkeling van nieuwe voortplantingstechnologieën en verklarend onderzoek naar de
daaraan ten grondslag liggende fysiologische mechanismen. Daarnaast het op immunologische
wijze beïnvloeden en volgen van voortplantingsprocessen. Thema's zijn: Gameetfysiologie en
embryoproduktie en Immunomodulatie en -diagnostiek.

Aanleiding

In het kader van een duurzame dierlijke produktie zijn gewenste ontwikkelingen verbetering
van de kwaliteit van het dierlijk produkt alsmede van de produktiemethode, vergroting van
de diversiteit en verhoging van de toegevoegde waarde van de produkten, met als randvoorwaarde behoud van economisch perspectief. Als voortvloeisel van het bovenstaande treedt
onder andere een verschuiving op van bulkproduktie naar export van genetisch hoogwaardig
fokmateriaal, dat niet alleen hoog produktief, maar tevens gezond en vruchtbaar is.
Het onderzoekprogramma Voortplanting wil de komende jaren aan bovengenoemde doelstellingen bijdragen door ontwikkeling van nieuwe voortplantingstechnologieën teneinde genetisch
hoogwaardig fokmateriaal in relatief grote aantallen te verkrijgen voor verbetering van de
kwaliteit en diversiteit van het dierlijk produkt en, waar nu al mogelijk, voor het sturen in
positieve zin in de richting van gezonde en vruchtbare dieren. Voor het huidige programma
geldt voor de ontwikkeling van nieuwe voortplantingstechnologieën als minimale vereiste
behoud van het huidige niveau van gezondheid en welzijn alsmede van de vruchtbaarheidsstatus. Tijdens de planperiode zal echter via diepgaande discussie nagegaan worden in
hoeverre met de te genereren kennis omtrent de fundamentele fysiologische mechanismen
van de voortplanting vanuit het onderzoekprogramma Voortplanting bijgedragen kan worden
aan positieve beïnvloeding van gezondheid en welzijn en de vruchtbaarheid, zodat op
termijn in samenhang met de onderzoekprogramma's fokkerij en adaptatie en stress inhoud
gegeven kan worden aan deze kenmerken, die tot voor kort beschouwd werden als de
zogenaamde 'secundaire kenmerken'.
Tenslottewil het huidige onderzoekprogramma Voortplanting op kortetermijn enkele specifieke
problemen indeveehouderij oplossendoor middelvan hetop immunologischewijze beïnvloeden
van bepaalde fysiologische processen (immunomodulatie) en het beschikbaar komen van
enkele on-line en/of voor de boer handzame diagnostische tests (immunodiagnostiek).
Het betreffende onderzoek vindt plaats onder de hoofdthema's 'Gameetfysiologie en embryoproduktie' en 'Immunomodulatie en -diagnostiek'.

Doel

Binnen het hoofdthema 'Gameetfysiologie en embryoproduktie' kunnen de beoogde projectresultaten als volgt geformuleerd worden.
- Verlenging van de houdbaarheid van vloeibaar bewaard sperma tot 5dagen, alsmede het
verkrijgen van meer kennis in fysiologische mechanismen van beschadiging en veroudering
bij vloeibaar bewaren, c.q. invriezen van varkens- en rundersperma;
- Beschrijving van het mechanisme van zona binding en het zona bindend vermogen van
runderspermatozoa voor en na inseminatie;
- Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van spermatozoa-populaties in de zeug na KI;
- Karakterisering van de gen-expressie en membraansamenstelling van haploïde spermatogene cellen als basis voor het ontwikkelen van een immunologische scheidingstechniek
van X- en Y-chromosoomdragende spermatozoa van het varken;
- Een methode voor embryoproduktie door middel van transvaginale follikelpunctie in
combinatie met in vitro fertilisatie;
- Inzicht in de relatie tussen de uitstoot van het eerste poollichaampje, respectievelijk de aanwezigheid vancelcyclusgerelateerde eiwitten ende ontwikkeling van rundereicellen invitro;
- Aanwending van de verkregen kennis omtrent de fysiologie van de voortplanting en
ontwikkelde voortplantingstechnologieën ten behoevevandeverhoging vande concentratie
van lactoferrine en lysozyme in de melk door weefselspecifieke expressie van genen in de
melkklier van genetisch gemodificeerde runderen, alsmede van de produktie van bloedstollingsfactor (factor VIII) via de melk van genetisch gemodificeerde runderen (*);
- Inzicht in mogelijke gevolgen voor gezondheid en welzijn van het dier bij toepassing van
nieuwe voortplantingstechnologieën middels een zogenaamde risk assessment studie (*);
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- Kennis met betrekking tot de differentiatie van embryonale cellen, alsmede de isolatie, het
kweken en het instandhouden van embryonale stamcellijnen onder andere ten behoeve
van het klonen van varkensembryo's, als modelstudie voor spierceldifferentiatie alsmede
het aanwenden van embryonale stamcellijnen voor gerichte insertie van genconstructen
ten behoeve van genetische modificatie bij landbouwhuisdieren en het klonen van runderembryo's (*);
- Inzicht op basis van een haalbaarheidsstudie of het op economische, foktechnische alsmede
op maatschappelijke gronden zinvol isexpertise op te bouwen met betrekking tot nieuwe
voortplantingstechnologieën bij het varken. Bij positieve beantwoording daarvan expertise
ontwikkeling om te kunnen komen tot een produktiesysteem waarbij genotypisch hoogwaardige, uniforme mestbiggen worden geproduceerd door middel van klonen en
embryotransplantatie(*).
Binnen het hoofdthema 'Immunomodulatie en -diagnostiek' kunnen de beoogde projectresultaten als volgt geformuleerd worden:
- Een methode voor het onderdrukken van beregeur door éénmalig, ongeveer drie weken
voor het slachten, monoclonale antistoffen tegen GnRH intramusculair toe te dienen (*);
- Een systeem voor beregeurdetectie aan de slachtlijn met behulp van een immunosensor
voor skatol en androstenon (*);
- Een voor de praktijk geschikte, eenvoudig uit te voeren drachtigheidstest bij varkens op
basis van het oestrogeengehalte in mest.
Dete leveren prestaties zijn voor het grootste deel afhankelijk van het vinden van externe
financiering voor ondersteuning van de betreffende onderzoekprojecten. Vanwege het
kennis- en arbeidsintensieve karakter van de diverse onderzoekprojecten is de vanuit LNV in
te zetten A-formatie volstrekt onvoldoende. Voor de met (*) aangegeven onderdelen van de
te leveren prestaties dient voor de planperiode nog (zekerheid omtrent) de additionele
financiering verkregen te worden.
Planning

In 1993 of 1994 zal afronding plaats vinden van de projecten rondom follikelpunctie,
drachtigheidsdiagnose varkens en spermaconservering. Afhankelijk van de resultaten van de
haalbaarheidsstudie naar de toepassing van nieuwe voortplantingstechnologieën bij het
varken zal financiering gezocht worden voor de opbouw van expertise daaromtrent. Voorts
zal in de planperiode (zekerheid rondom) externe financiering gevonden moeten worden
voor of initiatie plaatsvinden van de projecten rondom de produktie van bloedstollingsfactor,
risk assessment studie, embryonale stamcellen en beregeurdetectie. Voor het reeds lopende
project met betrekking tot onderdrukking van beregeur zalvoor de planperiode nog additionele
financiering gevonden dienen te worden.

Andere relevante
programma's

70, 186

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

3101
3102
3104
3131
3132
3162
3163
3164
3291
3593
3594
NN10
NN11
NN12
NN13

Verhoging concentratie lactoferrine en lysozyme in de melk door middel van
genetische modificaties (IVO, A. van der Schans)
Transvaginalefollikelpunctie voor hetverzamelenvanoöcyten (IVO,A.vanderSchans)
Maturatie van rundereicellen (*, IVO,A. van der Schans)
Scheiden van X- en Y-chromosoomdragende spermatozoa van het varken (*, IVO,
T.van der Lende)
Haalbaarheidsstudie voortplantingstechnologieën bij het varken (*, IVO,
T.van der Lende)
Verbetering van spermaconsevering (IVO, H. Woelders)
Gameetinteractie bij het rund (*, IVO, H. Woelders)
Gameetinteractie bij het varken (*, IVO, H. Woelders)
Onderdrukking beregeur met behulp van anti-GnRH MCA's (IVO,T.van der Lende)
Bergeurdetectie met behulp van een immunosensor voor androstenon en skatol
(IVO, J.H.A. te Brake)
Drachtigheidsdiagnose bij varkens op basis van oestrogenen in mest (IVO,T. van
der Lende)
Differentiatie embryonale stamcellen (*, IVO)
Voortplantingstechnologie varkens (*, IVO, T.van der Lende)
Risk assessment studie voortplantingstechnologieën (IVO)
Produktiefactor VII via de melkklier (IVO)
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Programma 203

Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen in
techniek en omgeving voor bedrijven en sectoren

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1995

Samenvatting

Technisch-economisch onderzoek naar mogelijkheden tot bedrijfsontwikkeling en naar
ontwikkeling van (beslissings-) omgevingsfactoren en aanpassingen daarop in individuele
bedrijven en primaire sectoren.

Aanleiding

In het kader van het streven naar een meer concurrerende, duurzame en veilige landbouw
bestaat een grote informatiebehoefte bij alle betrokkenen (ondernemers in en rond de
primaire bedrijven, instanties en beleidspartners) over de economische en structurele gevolgen
voorde individuele bedrijven vandeveranderingen inomgevingsvariabelen,zoals veranderingen
in overheidsoptiek en -beleid, markt- en prijsverhoudingen en -structuren, maatschappelijke
en consumentenvoorkeuren e.d., alsmede in de technologische ontwikkeling. Onderzoek naar
deze gevolgen isde probleemstelling voor dit programma, daarbij zijn de veranderingen in
omgevingsvariabelen op zich tevens onderwerp van onderzoek. In dit programma wordt in
deelprogramma 1de problematiek vanuit het individuele primaire bedrijf bezien,terwijl in
deelprogramma 2vanuit de externe veranderingen naar bedrijf en sector wordt gekeken.

Doel

Deelprogramma 1:
Het onderzoek heeft alsdoel het verkrijgen en geven van inzicht in alternatieven voor bedrijfsontwikkeling in de diverse produktietakken door economische evaluatie van bedrijfsstrukturen,
-systemen en -onderdelen, automatiserings- en mechanisatiemogelijkheden, introductie van
nieuwe produkten en van de voorwaarden waaraan bij toepassing moet worden voldaan.
Deelprogramma 2:
Het onderzoek heeft als doel het verkrijgen en geven van inzicht in de effecten van
veranderingen in omgevingsvariabelen onder invloed van exogene ontwikkelingen (markt,
consument, technologie) en/of beleidsmaatregelen (regelgeving milieu, natuur en landschap,
markt- en prijsbeleid) op beslissingen in bedrijfsverband (bedrijfsvoering, -ontwikkeling,
-struktuur) en (concurrentie-) posities van bedrijfstakken.
Het doel isom met bovenstaande verkregen inzichten het beleid en de beslissingen van ondernemers en hun voorlichters en van overheid en georganiseerd bedrijfsleven te ondersteunen.
Ook het onderzoekbeleid op dit terrein kan ondersteund worden.
Dete leveren prestaties zullen met name betrekking hebben op:
- Produktiemethoden, bedrijfsgrootte en -struktuur, introduktie van noodzakelijke c.q.
gewenste nieuwe produktiemethoden;
- Ondersteuning van mineralenmanagement voor veehouderijbedrijven met tactische en
expertsystemen;
- In samenwerking met de proefstations worden projecten van beperkte omvang uitgevoerd.

Andere relevante
programma's

87, 88, 104, 129, AT-1.03, AT-2.2, AR-2.05, AT-3.07, AT-3.08, AT-6.7, VZ-1.01, VZ-1.07, VZ-1.08,
VZ-2.2, VZ-3.1

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

20601
30501
30502
30503
30504
30505
30506
30507
30508
30509
30510

Gevolgen invoering informatietechnologie (LEI)
Onderzoek moderne bedrijfssystemen melkveehouderij (LEI)
Management op duurzame melkveebedrijven (LEI)
Inkomensverschillen melkveehouderij (LEI)
Rentabiliteit rundvleesproduktie (LEI)
Rentabiliteit schapenhouderij (LEI)
Rentabiliteit geitenhouderij (LEI)
Werkzaamheden Proefboerderij Waiboerhoeve/Proefstation Rundveehouderij (LEI)
Idem Varkenshouderij (LEI)
Idem Spelderholt (LEI)
Idem PAGV (LEI)
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30511
30602
30603
30605
40503
40602
50601/3
50603
50610
xxx
xxx
xxx

Loonwerkonderzoek (LEI)
Gevolgen technologische ontwikkelingen (LEI)
Bedrijfsmodel akkerbouw (*, LEI)
Gevolgen beleidsontwikkeling (LEI)
Nieuwe bedrijfssystemen boomkwekerij (LEI)
Bedrijfsgrootte-vraagstuk (LEI)
Sectorenonderzoek rondvisvloot (LEI)
Documentatie visteelt (LEI)
Onderzoek produktiviteit visserij (LEI)
Projecten van beperkte omvang in het kader van de detacheringen op proefstations (LEI)
Superintensieve beplantingen in de fruitteelt (LEI)
Bedrijfsontwikkeling in de boomteelt onder invloed vantechnische vernieuwingen
en milieuwetgeving (LEI)
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Programma 204

Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied

Programmaleider

Langeveld, ir. J.W.M. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma richt zich op twee centrale probleemvelden, namelijk de bedrijfsvoering van
bos en natuur en de ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling. Het onderzoek is
gerangschikt in vier deelprogramma's:
1. Bedrijfsvoering natuur; planning en evaluatie terreinbeheer;
2. Bedrijfsvoering bos; planning en economie;
3. Gemeentelijke groenzorg en urbane ecologie;
4. Organisatie en middelenbeheer bos, natuur en groen.

Aanleiding

Vanaf middenjarenzeventigzijntalvanonderzoekenverricht naardeelvraagstukken betreffende
de maatschappelijke wenselijkheid en economische haalbaarheid van de instandhouding en
ontwikkeling van natuur, bos en groen, binnen de ecologische, ruimtelijke en technische
randvoorwaarden. Implementatie van de onderzoeksresultaten bij de bedrijfsvoering is tot
nog toe grotendeels uitgebleven. Uit de hardnekkigheid waarmee dezelfde vraagstukken
toch steeds weer opdoemen, blijkt de complexiteit én het grote belang ervan. De problemen
liggen op twee vlakken; enerzijds vraagt bedrijfsvoering om een synthese van onderzoeksresultaten, en dus een multidisciplinaire aanpak. Anderzijds is een praktische vraag uit de
bedrijfsvoering vrijwel nooit direkt te vertalen in een onderzoeksvraag omdat de symptomen
van een probleem zelden optreden op de plek waar de oplossing moet worden gezocht. Dit
onderzoeksprogramma richt zich enerzijds op het probleem hoe bovengenoemde kennis zo
goed mogelijk kan worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van bos en natuur.
Anderzijds richt het onderzoeksprogramma zich op het probleem hoe deze kennis zo goed
mogelijk ten dienste kan worden gesteld voor een ecologisch verantwoorde stedelijke
ontwikkeling.

Doel

Het centrale doel van het programma is het leveren van kennis en methoden waarmee bösen natuurbeherende organisaties in landelijk en stedelijk gebied tot een betere bedrijfsvoering
kunnen komen. Zowel de kennis als de methoden dienen afgestemd te zijn op de verschillende
besluitvormingsniveau's (bestuurder, manager, uitvoerder en gebruiker), maar ook op de
verschillende terreintypen (bossen, natuurterreinen, stedelijk groen). Ofschoon conceptuele
modellen en methoden voor het hele programma gelijk zijn, wordt voor de uitwerking,
implementatie en toetsing een onderverdeling in vier deelprogramma's gemaakt, met name
om bovengenoemde afstemming te optimaliseren.
De vier deelprogramma's zijn:
1. Bedrijfsvoering natuur; planning en evaluatie terreinbeheer;
2. Bedrijfsvoering bos; planning en economie;
3. Gemeentelijke groenzorg en urbane ecologie;
4. Organisatie en middelenbeheer bos, natuur en groen.
ad 1. Bedrijfsvoering natuur; planning en evaluatie terreinbeheer
Dit deelprogramma betreft het ontwikkelen van formele methoden waarmee de effecten van
het gevoerde beheer in natuurterreinen geëvalueerd kunnen worden. Daarvoor worden
concrete doeltypen geformuleerd. Deze worden gebruikt om vooraf verschillende mogelijke
doelstellings- en beheersalternatieven tegen elkaar af te wegen. Daarnaast worden ze gebruikt
om parameters/indicatoren te identificeren, die nodig zijn voor evaluatie achteraf van het
daadwerkelijk gevoerde beheer. In beide gevallen wordt gekeken naar zowel de effectiviteit
als de efficiëntie. Om voor dit onderzoek een maatschappelijke draagvlak te creëren zal een
'programmeringsstudie planning enevaluatienatuurterreinbeheer' worden uitgevoerd. Daarnaast
wordt een dergelijke formele methode als voorbeeld concreet uitgewerkt voor heide. Deze
methode bevat zowel inhoudelijke informatie als methodologische onderdelen, namelijk:
- de beschrijving van referentiebeelden;
- de ecofysiologische terreinbeschrijving;
- de analysere van de ecologie van specifieke heide-organismen;
- de beschrijving van toepasbare methoden voor beheer en inrichting;
- een methode voor natuurtechnische evaluatie;
- een methode voor inpassingvan de evaluatie in de bedrijfsvoering van een natuurbeherende
organisatie;
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- uitbreiding van de methode met bedrijfseconomische evaluatie van het beheer;
- verkenning van de mogelijkheden voor een kennis- en informatiesysteem voor het
heidebeheer.
ad 2. Bedrijfsvoering bos;planning en economie
Doelstelling is een bijdrage te leveren aan een betere bedrijfseconomische positie van busbedrijven, met behoud van de maatschappelijke functies die bossen vervullen. Daarvoor is
met name onderzoek nodig dat resulteert in planningsmethoden en bestuurlijke informatie
voor eendoelgerichte endoelmatige sturing vanbosbedrijven met een meervoudige doelstelling.
De hierbij opgedane kennis wordt ook uitgedragen richting het natuurbedrijf en het
gemeentelijk groen. Voor strategische en tactische planning alsmede voor bedrijfsanalyse en
-vergelijking worden met systeemanalyse en modelontwikkeling methoden ontwikkeld die
bruikbaar zijn voor verschillende typen bosbedrijven. De relevantie en bruikbaarheid van de
ontwikkelde methoden wordt getoetst in case-studies die deze verschillende typen bedrijven
vertegenwoordigen. Van een bestaande methode voor toekomstverkenningen betreffende
houtoogst worden de toepassingsmogelijkheden uitgebreid. Verder wordt een systematiek
ontwikkeld om de maatschappelijke functies van bossen in operationele informatie om te
zetten, alsmede te waarderen, en om de relatie tussen kosten en functievervulling bij
verschillende beheersvormen te kunnen analyseren. Het deelprogramma richt zich vooral op
de vraag WAAROM (ten behoeve van welke bedrijfsdoelstelling) iets moet gebeuren. De
maatschappelijke functies dienen met elkaar in verband te worden gebracht, vooral waar het
multifunctioneel bos betreft. Aan het eind van de planperiode zijn de genoemde methodieken
en modellen getoetst in verschillende bedrijfssituaties en is de relevantie, bruikbaarheid en
juistheid van de resultaten geëvalueerd.
ad 3. Gemeentelijke groenzorg en urbane ecologie.
Onderzoek in dit deelprogramma is gericht op de onderbouwing van gemeentelijke besluitvorming aangaande het groen in het kader van een ecologisch verantwoorde stedelijke
ontwikkeling (EVSO). Hiervoor worden methoden (theorieën, modellen) ontwikkeld waarmee
bestaande kennis op een handzame manier wordt ontsloten voor de besluitvorming in de
praktijk. Het betreft onderzoek naar: ecologisch groenbeheer (inspelen op de ecologische
processen in het groen), watersystemen en waterbeheer, ecologisch verantwoorde stedelijke
ontwikkeling (ruimtelijke sturingsinstrumenten), stadsparkbossen (als belangrijkste grotere
groene eenheden in een stad. Aan het eind van de planperiode is op elk van de genoemde
onderdelen een getoetste methode voorhanden waarmee het beleid op nationaal danwei op
locaal niveau de strategische beslissingen op het desbetreffende terrein kan onderbouwen.
ad 4. Organisatie en middelenbeheer bos, natuur en groen.
Dit deelprogramma omvat onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
inzet van bedrijfsmiddelen in groenbeherende organisaties. Het onderzoek levert kennis over
de organisatie van de informatievoorziening, de technische mogelijkheden en effecten van
materieel, privatisering eneffectief gebruik van normen.Aansluitend hieropwordt, voortvloeiend
uit rijksbeleid, kennis ontwikkeld, die nodig is om gewenste aanpassingen in werkmethoden
en werkorganisatie te kunnen onderbouwen, zoals vermindering van bestrijdingsmiddelen,
verwerking van groenafval en de kwaliteit van de arbeid. Dit deelprogramma richt zich op de
vraag HOE en WAARMEE iets moet gebeuren.
Planning
Andere relevante
programma's

11, 13, 23, 43, 88, 101,104, 115

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

1. Bedrijfsvoering natuur; planning en evaluatie terreinbeheer
10301
Heideonderzoek (*, IBN, de Molenaar)
13064
Heidebeheer (*, IBN, Peltzer)
13088
Voorstudie bedrijfsvoering heidebeheer (*, IBN, Hekhuis)
xxx
Programmeringsstudie (IBN,de Molenaar)
2. Bedrijfsvoering bos;planning en economie
10497
Toepassing HOPSY-2en ontwikkeling HOPSY-3 (*, IBN, Hinssen)
10413
Houtaanbodmodel op nationaal niveau (IBN, Hinssen)
13008
Tactische planning (*, IBN, Edelenbosch)
13027
Planningsmethoden (*, IBN, Hinssen)
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13095
13096
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Beslissingsmodellen strategische planning (*, IBN, Bos)
Bedrijfsvergelijking particuliere bosbedrijven (IBN, Hekhuis)
Case study strategische planning (IBN, Bos)
Bedrijfseconomische evaluatie bosbeheersvormen (*, IBN, Hekhuis)
Economische waardering niet-marktbare produkten (*, IBN, Hekhuis)
Case-study integratie bosfuncties (IBN, Bos)
Methode bepaling oogstbare rondhoutsortimenten (*, IBN, Edelenbosch)
Houtprijzendatabank (IBN)
Bedrijfseconomische evaluatie landschappelijke beplantingen (*, IBN, Hinssen)

3. Gemeentelijke groenzorg en urbane ecologie
13070
Stadsbussen (IBN, Augustijn)
13072
Watersystemen en waterbeheer (*, IBN, Tjallingii)
13086
Bosplantsoen (IBN, Koster)
13091
Ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling (*, IBN, Tjallingii)
13097
Binnen- en buitenstedelijk groen (*, IBN, Hinssen)
xxx
Nijmegen, sprong over de Waal (IBN, Tjallingii)
xxx
Milieutypering Den Bosch (*, IBN, Claringbould)
xxx
Stelling van Amsterdam/Hollandse Waterlinie (*, IBN, Augustijn)
xxx
Programmeringsstudie (IBN, Augustijn)
4. Organisatie en middelenbeheer bos, natuur en groen
13075
Groenwerk, praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen (IBN, Sluijsmans)
13077
Effectiviteit en efficiëntie gemeentelijk groenbeheer (IBN,Sluijs-mans)
13080
Gebruik geautomatiseerde groenbeheerssystemen (IBN, Sluijsmans)
13082
Beheersing groenafvalstroom (*, IBN, Sluijsmans)
xxx
Tools vermindering chemische bestrijdingsmiddelen (*, IBN, Sluijs-mans)
xxx
Evaluatie project 'De grote Pimpernel' (IBN, Sluijsmans)
xxx
Effectiviteit en kosten van machines voor onkruidbestrijding (*, IBN, Sluijsmans)
xxx
Kwaliteit van arbeid in het groen (IBN, Sluijsmans)
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Programma 205

Beheer bos, vegetatie en groen

Programmaleider

Bervaes, ir. J.C.A.M. - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de effectiviteit van gerichtebeheersmaatregelen
in bossen, natuurterreinen en beplantingen in stad en landschap om terreinkenmerken en
Produkten te bereiken die uit oogpunt van functievervulling gewenst worden. Het onderzoek
is praktijkgericht en experimenteel van karakter. Het betreft het ontwikkelen van beheers- en
produktiesystemen op basis van geschiktheid van de groeiplaats, preventie ziekten en plagen
en genetische eigenschappen en de technische eneconomische mogelijkheden.

Aanleiding

De beheerders van bossen, natuurterreinen en beplantingen in stad en land worden
geconfronteerd met afnemende budgetten enerzijds en met veranderende maatschappelijke
behoeften anderzijds. De maatschappelijke veranderingen volgen elkaar sneller op dan de
ecosystemen zich kunnen aanpassen. Op dit moment is er vraag naar meer natuurlijkheid van
bos, extensiever beheer en cultuurhistorisch besef. De financiële druk maakt het nodig
inkomsten uit de terreinen te genereren door de verkoop van produkten zoals hout, vee en
jachtrechten. Deverwachting is dat deze financiële druk nog zal toenemen. De wisselende en
veelzijdige vraag naar deterreinkenmerken en produkten en detraagheid van de ecosystemen,
leidt tot de strategie om ten alle tijde een geschakeerd aanbod van terreinkenmerken en
produkten ter beschikking te hebben. Op deze wijze is bos geschikt voor het multifunctionele
gebruik. Op regionaal en bedrijfsniveau kan dat door het creëren van een zekere diversiteit
aan ecosystemen in het landschap op het bedrijf. Deze inrichtings- en ordeningsvraag is een
aandachtspunt voor andere IBN- en SC-programma's.
Op ecosysteemniveau en met name bij bossen is de geschiktheid voor multifunctionaliteit te
bereiken door het creëren van gemengde en ongelijkjarige bossen. Het speerpunt in het
beheersonderzoek is dan ook de omvorming van bestaande bossen naar deze bedrijfsvormen.
Daarbij staat de vraag centraal op welke wijze een multifunctionele kwaliteit te bereiken is,
uitgaande van bestaande situaties. Dit betekent het evalueren vanverschillende beheersregimes
en -maatregelen naar functievervulling.
In het Meerjarenplan Bosbouw wordt uitbreiding van het bosareaal en houtteelt door
landbouwbedrijven bepleit, vooral in het westen des lands. Over de techniek van de aanleg
van nieuwe bossen is al veel bekend. Ook hier is de vraag hoe de natuurwaarden van deze
jonge bossen vergroot kan worden en welke functie ze in de ecologische hoofdstructuur
kunnen of moeten vervullen.
T.a.v. de natuurterreinen is de vraag aan de orde welke combinaties van maatregelen in
beheersregimes welke kwaliteiten kunnen opleveren in verschillende terreintypen. De evaluatie
kan gebaseerd worden op botanische kwaliteiten, maar ook op faunistische kwaliteiten. Ook
hier is het principe van het genereren van biodiversiteit en multifunctionaliteit aan de orde.
Het beheersonderzoek wil in experimenten de verschillende effecten en kosten aantonen.
Op grond van dergelijk vergelijkend onderzoek kunnen dan beheerders zelf beheerskeuzes
maken. Mede op grond van de technische/economische haalbaarheid.

Doel

Het doel van het onderzoek ishet bepalen van de effectiviteit van gerichte beheersmaatregelen
in bossen, natuurterreinen en beplantingen in stad en landschap om terreinkenmerken en
produkten te bereiken die uit oogpunt van functievervulling gewenst worden. Het onderzoek
in de planperiode wil eerst de theoretische basis leveren voor de keuze van de bedrijfsvormen
van bosbeheer die een multifunctioneel doel kunnen dienen. Dit betekent een oriëntatie
naar bestaande bedrijfsvormen. In Europa worden al van oudsher diverse verjongingssystemen
toegepast. Het in de Nederlandse praktijk introduceren van dergelijke systemen moet het
resulaat zijn van het programma. Kansrijke bedrijfsvormen worden op gang gebracht door ze
in beheersregimes voor zeer lange periodes te vertalen en zete realiseren in de vorm van de
aanleg van proefvelden of liefst in de vorm van een proefbos-wachterij. De evaluatie van het
beheersregime vindt plaats op grond van de terreinkenmerken die beoogd worden en de
kosten van het beheer.
Voor de bosuitbreiding en de rol van nieuwe bossen in de ecologische infrastructuur worden
beheersregimes gepland enten uitvoer gebracht. Deexperimenten met houtteelt op agrarische
gronden worden met de combinatie veeteelt/houtteeIt uitgebreid.
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Hetonderzoek m.b.t.stadsbomen moet op kortetermijn eenexpert-systeemopleveren waarmee
de relevante gebruikswaarden voor een ieder toegankelijk worden gemaakt. Uit de voorraad
geselecteerde boomsoorten en -rassen worden kansrijke exemplaren op de markt gebracht.
Het vergelijkend effectiviteitsonderzoek naar combinatie van maaien,begrazen en grondwaterregimes in natuurterreinen wordt in de planperiode opgezet en in meerjarige experimenten
gestart. Voor verschillende combinaties van maatregelen in beheersregimes in korte vegetaties
wordt aangegeven welke ecologische kwaliteiten bereikt kunnen worden, zowel botanisch als
faunistisch alstechnisch/economisch. De prioriteit ligt bij de door eutrofiëring beïnvloede
natte terreinen en de z.g. relatienotagronden in het veenlandschap en droge gebieden.
Daarnaast wordt de aanwezige kennis in handboeken en geschriften vastgelegd.
Planning

- In 1993 wordt een groot aantal projecten afgebouwd en vastgelegd in eindrapporten o.a.
Handboeken voor Begrazing en Vegetatiebeheer.
- Dit om ruimte te creëren voor nieuwe projecten en experimenten, die voortvloeien uit het
op te stellen projectenplan Speerpunt Omvormingsbeheer Multi-functioneel Bosen Beheer
Natuurterreinen.
- Nieuwe kansrijke klonen worden uitgegeven in overleg met de PAC-Boomteelt alsPVS
structureel gaat medefinancieren; zo niet dan op licentiebasis/kwekersrecht.
- Dedatabank Bomen 'Dryade' wordt in samenwerking met PUDOC/DLO/uitgeverij XI Boskoop
en Informatie Centrum Wageningen op de markt gebracht.
- Technische advisering n.a.v. concrete praktijkvragen.
- De projectenlijst geeft weer aan welke projecten gewerkt wordt.

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

a. Bosprojecten
10028
Selectie en vermeerdering van loofbomen voor de bosbouw (IBN, S.M.G. de Vries)
100280001 Sel. en verm. van populieren (IBN,S.M.G. de Vries)
100280002 Sel. en verm. van wilgen (IBN,S.M.G. de Vries)
100280003 Sel. en verm. van es/348 (IBN,S.M.G. de Vries)
100280004 Sel. en verm. van boskriek/349 (IBN, S.M.G. de Vries)
100280005 Sel. en verm. van esdoorn/350 (IBN, S.M.G. de Vries)
100280006 Sel. en verm. van els/142 (IBN, K. Jager)
100280007 Sel. en verm. van berk/143 (IBN, K. Jager)
100280008 Sel. en verm. van beuk (IBN, K. Jager)
100280009 Sel. en verm. van eik (IBN, K. Jager)
100280010 Sel. en verm. van iep/342 (IBN, S.M.G. de Vries)
10031
Selectie envermeerdering van naaldbomenvoor de bosbouw (IBN,S.M.G.deVries)
100310001 Sel.en verm. van Pinus (IBN, S.M.G. de Vries)
100310002 Sel.en verm. van Douglas (IBN,S.M.G. de Vries)
100310003 Sel.en verm. van Picea (IBN, S.M.G. de Vries)
100310004 Sel. en verm. van Lariks (IBN, S.M.G. de Vries)
100310005 Sel. en verm. van Abies (IBN, K.G. Kranenborg)
10154
Relatie groeiplaats en groei Robusta populier (IBN,J.van den Burg)
10202
Biologische bestrijding satijnvlinder m.b.v. lokstof (IBN)
10230
Sphaeropsis/rapportage (IBN)
10309
Grondwaterstanden engroei boomsoorten (Geestmerambacht) (IBN, J.vanden Burg)
10314
K-Mg bemesting in Pinusbossen (IBN,J.van den Burg)
10316
PK-Ca-Mg bemesting groveden Harderwijk (IBN)
10318
PK-Ca-MG bemesting douglas + eik (IBN,J.van den Burg)
10335
Verbetering registratie Insektenplagen (IBN, L.G. Moraal)
10359
Gezondheidsproblemen in eik (IBN,A. Oosterbaan)
103590002 Insektenbestrijding en bemesting van de vitaliteit van verzwakte opstanden van
zomereik (IBN, CA. van den Berg)
10360
Ontwikkeling bosdoeltypen (IBN)
10366
Groei + opstandskenmerken groveden (IBN, E.J. Dik)
10368
Groei + opstandskenmerken diverse boomsoorten (IBN, E.J. Dik)
10376
Groei + groeiruimte naaldbomen (IBN, E.J. Dik)
10385
Groei boomsoorten Oost-Flevoland (IBN,A. Oosterbaan)
10392
Beheersmaatregelen voor de begeleiding van natuurlijke verjonging van
beuk/eik/douglas/groveden (IBN,A. Oosterbaan)
103920001 Beuk (IBN,A. Oosterbaan)
103920002 Eik (IBN, CA. van den Berg)
103920003 Groveden (IBN, G.J. Maas)
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103920004
10395
10430
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10443
10476
10481
104904000
10493
10502
105020001
105020002
105020003
105020004
10506
13002
13010
13012
13013
13014
13038
13040
13042
130420001
13044
13045
13047
13048
13049
13050
13053
13056

b. Groen
10351
10353
10355
10507
10511
10513
10514
10515
13015
13016

Douglas (IBN, A. Oosterbaan)
Deschampsia en natuurlijke verjonging groveden (IBN)
Verloop groei Robusta-populier op div. groeiplaatsen (IBN)
Bestrijding dennescheerder m.b.v. vangstam (IBN)
Potproef stikstof- en zwavelbemesting met twee P-trappen (IBN, IBN, J.van den
Burg)
Bestrijding van populiereglasvlinder met feromonen (IBN, L.G. Moraal)
Bemesting bij herbebossing in de Peelregio (IBN,J.van den Burg)
Bekalking van opstanden in de Peelregio (IBN,J.van den Burg)
PKMg-bemesting van Japanse lariks in de Peelregio (IBN,J.van den Burg)
Gebruik van Ambush tegen de grote dennesnuitkever (IBN)
Invloed van volle boom-oogstmethode op bodemvruchtbaarheid (IBN,J.van den
Burg)
Ontwikkelen van een systeem van groeiplaatsclassificatie (IBN)
Beheersmodel landschappelijke en stedelijke beplantingen (IBN, A.
Oosterbaan/K. Jager)
Inventarisatie van pathogène schimmels in douglasopstanden (IBN, B.C. van Dam)
Mengteeltproef (IBN, E.J. Dik)
Uitbreiding praktijkproef Peel in gemeentebossen van Someren (IBN)
Beplanting op depotgronden (IBN,J.P. Peeters)
Beplanting op vuilstorten (IBN,J.P. Peeters)
Beplanting op havenslibdepots (IBN,J.P. Peeters)
Beplanting op rioolslibdepots (IBN,J.P.Peeters)
Beplanting op kunstmatig opgehoogde gronden (IBN,J.P. Peeters)
Beplanting op jonge mariene + veengronden (IBN,J.P. Peeters)
Samenhangtussen bemesting,groei en luizenaantasting indePeel(IBN,L.G. Moraal)
Syntaxonomie + synecologie Nederlandse bossen + struwelen op basis vegetatie
opnamen (IBN)
Invloed klimatologische factoren op ontstaan plagen bosinsekten (IBN,P.Grijpma)
Containerplantsoen douglas + groveden in vergelijking met traditioneel geteeld
plantsoen (IBN,A. Oosterbaan)
Evaluatie wijde, in vergelijking met dichte plantverbanden (IBN,A.F.M. Olsthoorn)
Oriënterend onderzoek naar relaties tussen groeiplaats, herkomst, aantastingen
en vitaliteit bij Douglas (IBN,A.F.M. Olsthoorn)
De blad- en naaldsamenstelling van opstanden in het Nederlandse zandgebied
in relatie tot bodemverzuring en stikstofbelasting (IBN)
Evaluatie en beheer van plagen van kegel- en zaadinsekten (IBN,P. Grijpma)
Beheer van kegel- en zaadinsekten in lariks-zaadgaarden (EG) (IBN, P. Grijpma)
Concurrentie tussen eik en beuk in boombossen (IBN,A.F.M. Olst-hoorn)
Literatuurstudie en knelpuntsanalyse bij beheer van gemengde opstanden (IBN,
A.F.M. Olsthoorn)
Onderzoek naar de interacties tussen schadelijke insekten, sluipwespen en
predatoren in verschillende vegetatietypen (IBN,L.G. Moraal)
Onderzoek naar de werkzaamheid van een mechanisch veegbeschermingsmiddel
tegen populiereglasvlinder, knaagdieren en ree (IBN, L.G. Moraal)
Het ontsluiten en beheren van het databestand grond- en gewasmonsters van
het bosbouwkundig onderzoek (IBN, G.J. Maas)
De betekenis van de bodem als groeiplaatsfactor voor het Nederlandse bos (IBN,
J. van den Burg)
Veranderingen in bos en groeiplaats (IBN)
Ontwikkeling en operationalisering van een bomenbank in woord en beeld (IBN,
A. van den Berg)

Selectie en veredeling voor stad en landschap (IBN,S.M.G. de Vries)
Rap.grondbewerking en onderhoud in landschappelijke beplanting (IBN,K. Jager)
Rap. bodembedekkers in stedelijk groen (IBN)
Invloed doorwortelbare ruimte en kwaliteit plantgatmengsels (IBN,J.P. Peeters)
Infosyst. m.b.t.gebruiks-encultuurwaarde vanbomen inNederland (IBN,J. Kopinga)
Reactie boomwonden (IBN,J. Kopinga)
Vitaliteitskenmerken van stadsbomen (IBN,J. Kopinga)
Invloed van bomen en beplantingen op het wegdek (IBN,J. Kopinga)
Identificatie Armillariasoorten en hun rol bij sterfte van bomen (IBN,B.C.van Dam)
Onderzoek oeverstabiliteit + bewortelingstoestand beplanting Bijloop (IBN,
W. Schuring)
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13033
13059
13085
13092
13104
13105

Onderzoek verdamping enkele stadsbomen + de factoren die dat beïnvloeden
(IBN, W. Schuring)
Detectie van oplosbare antigenen van Verticillium dahliae in bomen met behulp
van enzymimmuno-assay (IBN, B.C. van Dam)
Toetsen van de gevoeligheid van Acer pseudo-platanus en Acer Platanoïdes voor
Verticillium dahliae (IBN, B.C. van Dam)
Onderzoek naar de genetische kwaliteit van inheemse boom- en struiksoorten
(IBN, S.M.G. de Vries)
Commercialisatie van uitgangsmateriaal (IBN,S.M.G. de Vries)
Effectwortelsnoei op waterverbruik van bomen indeaanlegfase (IBN,W. Schuring)

c. Natuurterreinen (vegetatie)
203760010 Natuurontwikkeling in korte vegetaties (IBN, G. Londo)
203760011 Handboek begrazing in de praktijk (IBN, P. Oosterveld)
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Programma 206

Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde
ecosystemen in de tropen en sub-tropen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op methodieken en technieken van natuurontwikkeling die moeten
leidentot duurzame landgebruiksvormen met een hoge,stabiele biodiversiteit. Natte (wildhout)
bossen, droge 'woodlands', en wetlands zijn de gebieden waarin onderzoek wordt gedaan.
Het is een breed samenwerkingsprogramma van diverse onderzoeksorganisaties in Nederland
en in ontwikkelingslanden.

Aanleiding

Defunctionele integriteit van ecosystemen in alle tropische en subtropische regio's is aangetast
door een complex van factoren waarin bevolkings- en ontwikkelingsdruk een hoofdrol
spelen. Een en ander veroorzaakt problemen van behoud (bescherming), duurzaam beheer
en herstel van zowel de biologische diversiteit alsook van het produktie potentieel, en de
functionele samenhang van natuurlijke levensgemeenschappen onder alle vormen van landgebruik, ongeacht of het gaat om urbane gebieden, agrarische gronden, bossen,wetlands of
natuurreservaten.

Doel

Belangrijke vragen in dit kader zijn: Wat zijn de natuurwaarden van een oorspronkelijk,
onaangetast ecosysteemtype (referentiebeeld)? Inhoeverrezijndenatuurwaarden gedegenereerd
in kwalitatief en quantitatief opzicht? Welke methoden enij maatregelen kunnen effectief
worden ingezet om natuurwaarden te behouden of enigszins te veherstellen? Bij welke
randvoorwaarden is gebruik van natuurlijke hulpbronnen duurzaam in een ecologische
context? Bij welke vormen van planning en bedrijfsvoering kunnen ecologische functies
(natuurwaarden) optimaal en duurzaam worden benut?
Het doel van dit onderzoek iseen bijdrage te leveren aan het beantwoorden van bovenstaande
vragen. Dit gebeurt door geïntegreerd ecologisch, beheerstechnisch en sociaal-economisch
onderzoek. Het kernthema, behoud, beheer en herstel van natuurwaarden van tropische en
sub-tropische regenbossen, woodlands en wetlands, wordt benaderd via twee thema's:
(1) behoud en beheer en (2) herstel. Tijdens de planperiode zal het onderzoek zich richten op:
ad (1) behoud en beheer
- kwalitatieve en kwantitatieve natuurwaarde bepalingen, waar mogelijk door middel van
'rapid assessment' methoden (selectieve inventarisatie van indicator soorten en remote
sensing, gekoppeld aan GIS); belangrijke deelaspecten van de natuurwaarden bepaling
zijn een beeld van de biologische diversiteit en de structurele 'bouw' of samenhang van
bossen en wetlands;
- analyse van de functionele relatiepatronen van primair en secundair bos met betrekking
tot belangrijke kringlopen (koolstof, water, nutriënten), de omgeving (klimaat), de interne
'gezondheidtoestand' van de biotische onderdelen (druk van pathologische organismen)
en met betrekking tot produktie remmende dan wel bevorderende factoren in omringende
agrarische gebieden;
- bepalen van randvoorwaarden en criteria van planning en bedrijfsvoering voor duurzame
oogst van producten uit bossen en wetlands;
- bepalen van sociaal-economische randvoorwaarden en waar mogelijk quantificeren voor
het beheer van bufferzones rond natuurparken en voor een mogelijke restauratie van
vernielde en aangetaste bossen en wetlands.
ad (2) herstel
- de processen van natuurlijke regeneratie en successie en technieken om deze te bevorderen
en te sturen (vrijstelling, verrijkingsaanplantingen, natuurontwikkeling);
- selectie en vermeerdering van oorspronkelijke boomsoorten, geïntegreerd benaderd door
devakgebieden ecofysiologie, boom- en zaadfysiologie, bloeibevordering en biotechnology;
- ecologische en technische onderzoeksvragen betreffende 'stand establishment'. Belangrijke
onderwerpen hierbij zijn de ecologische relatie tussen bomen en bodemschimmels
(mycorrhiza) en het gebruik van pioniervegetaties bij ontwikkeling van beplantingen naar
gewenste duurzame vegetatiesystemen;
- de rol van fauna-diversiteit in herstel van natuurwaarden. Aandacht wordt besteed aan
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bodemfauna, bodemomwerkers, predatoren, zaadverbreiders en de herintroductie van dieren
(orang utan);
- bodem-, groeiplaats- en vegetatieclassificatie ten behoeve van natuurlijke en kunstmatige
verjonging en natuurwaarde-ontwikkeling;
- groei- en opbrengst-analyse en bosontwikkelingsmodellen voor planning en ontwikkeling
van duurzame vegetatiesystemen;
- agroforestry technieken voor gebruik in bufferzones;
- economische modellen en bedrijfsvormen voor behoud, aanleg en beheer van duurzame
vegetatiesystemen.
Indicatie omvang

10mensjaar

Projecten

10426.4000
10426.5001
10427.5000
10447.5000
20899.5033
XXX
XXX
XXX
XXX

Tropenbos Kalimantan (IBN, Hillegers)
Forestry institutions and conservation project (IBN, Hillegers)
Ondersteuning SNV-bosbouwprogramma Sahel (IBN, Hillegers)
Ondersteuning 'Centre National desSemencesForestière',Burkina Faso(IBN, DeKam)
LAWOO ASS in Humid Tropics (IBN)
Biologie de l'Okoumé (IBN, Evers)
National Park Gunung Lenser, Indonesia (IBN, Rijksen)
Advies land- en waterprojecten India (IBN, Diemont)
Orang utan conservation (IBN, Rijksen)
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Programma 207

Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten
behoeve van evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-en NBP-beleid

Programmaleider

Rijtema, dr. P.E. - SC-DLO en Blom, drs. J.C. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Ontwikkeling enverbetering van modellen voor deevaluatie vandemilieueffecten ende ontwikkelingvaneenduurzame eneconomisch landbouw inhet kadervanhetSNL-,MJPG-enNBP-beleid.

Aanleiding

Voor beleidsanalyses is het belangrijk te beschikken over de goede simulatiemodellen die de,
voor de te voorspellen grootheden van belang zijnde, processen voldoende nauwkeurig
beschrijven. Tevens is het nodig het gebied in te delen in een voldoende aantal deelgebieden
waarvan de noodzakelijke invoergegevens bekend zijn. Onder deze randvoorwaarden kunnen
betrouwbare voorspellingen van de effecten van beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling
vaneenduurzame eneconomisch gezonde landbouw worden gedaan met het instrumentarium.
Hetthans beschikbare modelinstrumentarium bevat nog diverseonnauwkeurigheid en onzekerheden. Het baserenvanbeleid op berekeningen hiermee kantot gevolg hebben dat de landbouwpraktijk onnodig wordt beperkt in hetgebruik vandierlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
Anderzijds zou ook het risico aanwezig kunnen zijn, dat beleid wordt ontwikkeld waarmee
gestelde milieukundige randvoorwaarden niet worden gehaald. Voor de beleidsformulering
enonderbouwing ishet derhalvevangroot belang,dat kwalitatief goede engoed onderbouwde
voorspellingen van toekomstige milieu-effecten van beleid kunnen worden gemaakt.

Doel

De doelstelling van het programma is het verbeteren en het toepassen op voorbeeldgebieden
van het instrumentarium voordevoorspellingvangevolgenvanhet milieubeleidter vermindering
vandestoffenbelasting vangrond-enoppervlaktewater uit het landelijke gebied, voortvloeiend
uit het SNL-, NBP-en MJPG-beleid. Hierdoor onstaat een terugkoppeling naar het beleid met
een beter betrouwbare en nauwkeurige evaluatie van maatregelen, dan nu het geval is.
Bovengenoemde doelstelling zaldoor uitvoering van het onderliggende onderzoeksprogramma
worden nagestreefd door de op het SC-DLO, het LEI-DLO en het CABO-DLO beschikbare kennis
te operationaliseren om het instrumentarium voor de voorspelling van de stoffenbelasting
van grond- en oppervlaktewater te realiseren. Hierbij zullen keuzen moeten worden gemaakt
ten aanzienvandeintezettensimulatiemodellen,deschematiseringen,endemaniervanomgaan
met de beschikbare (en niet-beschikbare) invoerbestanden. Hierbij kunnen keuzen ten aanzien
van de simulatiemodellen niet geheel losgezien worden van keuzen ten aanzien van de andere
aspecten. Met andere woorden: deze drie aspecten moeten onderling goed worden afgestemd.
Op het eindevandeplanperiode zal hetverbeterd instrumentarium beschikbaar en operationeel
zijn voor een zestal voorbeeldgebieden. Bij de keuze van deze regio's wordt gestreefd naar
een zo groot mogelijke diversiteit in bodemtypen, hydrologie en bodemgebruik (teeltsectoren).
Voor de korte termijn (de eerstkomende jaren) wordt de hoogste prioriteit gelegd bij het
operationaliseren van de modellen, de schematisering en invoerbestanden. Op de langere
termijn worden verbeteringen in de modellen aangebracht, worden verbeterde ruimtelijke
schematiseringen gedaan, en worden de invoerbestanden uitgebreid. Deze stap is dan vooral
gericht op hetverbeteren vandebetrouwbaarheid en nauwkeurigheid vande modeluitkomsten.
Bij deze operationalisering wordt tevens de lange termijn opzet van het instrument voor de
nationale beleidsanalyse in het oog gehouden. Dit betekent dat een benadering wordt
gekozen die zodanig flexibel is, dat toekomstige ontwikkelingen op het gebied van modellen,
ruimtelijke schematisering en invoergegevens 'eenvoudig' kunnen worden ingepast.

Andere relevante
programma's

4, 5, 6, 48, £

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Gevoeligheidsanalyse simulatiemodellen (SC)
Onderzoek koppeling GIS/BIS aan simulatiemodellen (SC,LEI)
Uitbreiding stofstromenmodel (SC,CABO)
Onderzoek stofeigenschappen (SC)
Selectie voorbeeldgebieden (SC,LEI)
Dataverzameling twee van de zesvoorbeeldgebieden (SC,LEI)
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3.

Wettelijke en ondersteunende taken

Naast het uitvoeren van onderzoek, worden binnen een aantal DLO-instituten taken uitgevoerd
die, al dan niet voorkomend uit wettelijke verplichtingen, adviserend of dienstverlenend van
aard zijn. Deze taken, eveneens beschreven in programmavorm, worden in dit hoofdstuk
uitgewerkt.
Adviserende of dienstverlenende taken kenmerken zich door het toegepaste karakter. Om
deze taken ook in de toekomst op het huidige of op een hoger niveau te kunnen blijven
uitvoeren, is aan deze taken een stuk onderzoek gekoppeld waarin nieuwe kennis wordt
gegenereerd. Daar waar dit onderzoek te scheiden isvan de ondersteunende taak zelf, is het
opgenomen in de onderzoeksprogramma's.
Dienstverlenende taken die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen zijn direct ondersteunend
aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Bij andere dienstverlenende
taken kan een onderscheid worden gemaakt in taken die dienstverlenend zijn aan het
departement en/of taken die dienstverlenend zijn aan het landbouwkundig onderzoek. Eén
van deze taken istevens dienstverlenend aan het bedrijfsleven. Deze indeling wordt in deel I
van het Onderzoekplan in hoofdstuk 6verder uitgewerkt.
De in dit hoofdstuk beschreven taken dienen anders beschouwd te worden dan de onderzoekprogramma's. Dienstverlenende taken zijn in principe continue van aard. Aanvangsjaar en
eindjaar hebben dan ook veel meer de betekenis van 'evaluatiemoment'. Verder zijn de
dienstverlenende taken die ondersteunend zijn aan het landbouwkundig onderzoek alleen
zichtbaar gemaakt voor intern gebruik: het zijn de taken die voor het op een kwalitatief
hoogstaand niveau uitvoeren van onderzoeksprogramma's nodig zijn. Deze taken kunnen
dan ook beschouwd worden als overhead op de onderzoeksprogramma's.
De volgende dienstverlenende taken zijn beschreven:
Titel
29.
81.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
166.
167.
168.
169.
170.
173.
175.
189.
190.
191.
192.
195.

Pag.
Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen
Beheersgericht biologisch en ecologisch onderzoek
Onderzoek, advisering en beheer Informatietechnologie
Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccomodatie Landbouwkundig
Onderzoek
Boekhouddocumentatie en verslaggeving 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
Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten
Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve de dierhouderij
Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt
Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik
Toxicologie en milieu
Instrumentatie
Landbouwwiskunde en statistiek
Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van
land- en tuinbouwprodukten
Literatuurdocumentatie
Literatuurinformatie
Publicatieondersteuning
Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieueffecten

260
262
266
267
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270
272
274
276
277
279
280
282
283
284
285
286
288
289
291
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Programma 29

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van
cultuurgewassen

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

- Bijdragen in internationaal verband aan het verzamelen, beschrijven en instandhouden
van genetische variatie van een aantal cultuurgewassen.
- Beheer en exploitatie van werkcollecties van lopende veredelingsprogramma's

Aanleiding

Programma 29 behelst zowel beheer en exploitatie van werkcollecties als onderdeel van
lopende veredelingsprogramma's als projecten van de genenbank. De genenbankprojecten
hebben binnen het CPRO een aparte status en worden uitgevoerd in directe opdracht van
LNV met een daartoe vastgesteld budget en formatie. Nederland heeft internationaal een
belangrijke plaats in de plantenveredeling en dient een passende bijdrage te leveren aan de
instandhouding van de grondstof hiervoor: de genetische variatie van cultuurgewassen en
wilde verwante soorten.
In Europa zijn de meeste traditionele rassen vervangen door nieuwe rassen, ontwikkeld door
de plantenveredeling. Het grootste deel van de landrassen isverloren gegaan. Dit proces
heeft zich uitgebreid tot de tropen en de sub-tropen waar zich vrijwel alle oorsprongsgebieden en centra van nog bestaande diversiteit van onze cultuurgewassen bevinden.
Verwante wilde soorten worden ook bedreigd door nieuwe methodes in de landbouw en het
in cultuur brengen van nieuw land. Het besef dat genetische erosie een ernstig probleem
vormt, heeft geleid tot de oprichting van zogenaamde genenbanken, zowel in ons land als
daarbuiten.

Doel

Doel van een genenbank is het beheer van genetische variatie in een internationale samenwerking en het leveren van bijdragen aan de daarvoor benodigde kennis. Het werk kan
opgesplitst worden in:
- bijdragen aan verzamelen, beschrijven, evalueren en instandhouden van genetische
variatie van cultuurgewassen in een mondiale samenwerking;
- bijdragen aan onderzoek gericht op kennis noodzakelijk voor rationele collectieopbouw
en gebruik van genetische variatie;
- dienstverlening ten behoeve van het veredelingsonderzoek en bedrijfsleven na
advisering, opbouw van strategische werkcollecties en beschikbaarstelling van genetisch
materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslag van informatie en genetisch materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslag van informatie en genetisch materiaal en toegang tot
collecties en informatie van andere genenbanken.

Planning

- Voortzetting beheer en exploitatie werkcollecties;
- Voortzetting normale genenbankactiviteiten;
- Onderhoud informatiesysteem, opstarten World DBS B.oleracea;
- Internationalisering collectiebeheer;
- Toegankelijkheid collecties t.b.v. gebruikers vergroten.
Voorts:
- Monografie Beta in serie CGN Collection Reviews;
- Verzamelen in Turkije en Zuid-Rusland;
- Voortzetting onderzoek Core Collection Concept;
- Onderzoek naar methoden van lange termijn bewaring.

Andere relevante
programma's

28, 148, 149

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

08101
08201
08212

Voorraadbeheer collecties (CPRO, H. Dijkstra)
Documentatie en methodiek (CPRO,Th.J.L. van Hintum)
Biochemische bepaling van genetische variatie binnen en tussen genenbankaccessies (CPRO,Th. van Hintum)
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08301
08302
08303
08401
08402

Conservering en onderzoek gewassen (CPRO, I. Boukema)
Nederlands-Duitse aardappelgenenbank (CPRO, R. Hoekstra)
Duits-Nederlandse Beta genenbank (CPRO, L. Frese,J.J. Hardon)
Ontwikkelingssamenwerking (CPRO,J.J. Hardon)
Algemene internationale activiteiten (CPRO,J.J. Hardon)
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Programma 81

Beheersgericht biologisch en ecologisch onderzoek

Programmaleider

Boddeke, dr. R. - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1993

Samenvatting

Binnen het programma vindt biologisch visserij-onderzoek plaats. Behalve voor het opstellen
van beheersadviezen zijn deze gegevens ook noodzakelijk voor het vaststellen van trendmatige
veranderingen in aquatische ecosystemen onder invloed van langjarige veranderingen. Onder
invloed van diversetrends vindt in een herbezinning op onderdelen van het programma plaats.

Aanleiding

De grote waarden van biologisch visserijonderzoek voor de beoordeling van de situatie van
het Noordzee ekosysteem en de Nederlandse binnenwateren wordt gevormd door de
langjarige series van routine bemonsteringen van visbestanden. Behalve voor het opstellen
van beheersadviezen zijn deze gegevens ook noodzakelijk voor het vaststellen van trendmatige
veranderingen in deze aquatische ecosystemen onder invloed van langjarige veranderingen in
bijvoorbeeld klimaat, eutrofiëring en visserijpatronen.

Doel

Naast het uitvoeren van routinebemonsteringen vindt in 1993 onder invloed van diverse
(hieronder beschreven) trends een herbezinning op onderdelen van het programma plaats.
Het programma is opgedeeld in een vijftal thema's. Het thema Beleidsadvisering (thema 1),
het belangrijkste thema uit het programma, heeft vooral het karakter van een wettelijke/
dienstverlenende taak. De andere vier thema's (thema 2 'Relatie visserij-natuurfunctie', thema
3 'Beschermde gebieden',thema 4'Relatievissen-zeezoogdieren-vogels' enthema 5 'Aquatische
ecosystemen') daarentegen betreffen onderzoek.
Hoofdthema 1: Beleidsadvisering
In het Noord Atlantische gebied is het beheer van kommercile visbestanden primair gebaseerd
op een stelsel van jaarlijks vast te stellen totaal toe te stane vangsten (TAC's) die via een
verdeelsleutel in nationale quota worden opgesplitst. Daarnaast worden er technische maatregelen zoals het sluiten van gebieden of seizoenen (schol, makreel), speciale maaswijdte
regelingen (tong, wijting) getroffen, om de doelstelling van een verantwoord visstandsbeheer
verder te bevorderen.Voorbereiden van dergelijke technische maatregelen, door het inschatten
van de effekten inwijde zin,alsmede het evalueren van de resultaten gebeurt in internationale
werkgroepen van de Europese Commissie en de ICES.
Voor het stelsel van jaarlijks vastgestelde TAC's is informatie inzake de stand van jonge nog
ondermaatse vis noodzakelijk, daar de adviezen nog komende jaren betreffen en de vangsten
in die jaren voor een belangrijk deel worden bepaald door deze jonge vis. Daarnaast is ook
kennis van de stand van volwassen vis noodzakelijk. Verantwoord beheer betekent ondermeer
dat de paaistand boven een zeker minimum niveau moet blijven. Dit isniet alleen noodzakelijk
om de voortplantingskapaciteit van het visbestand op peil te houden, maar ook om de
invloed van de visserij op het mariene ekosysteem te beperken.
Om bovengenoemde beleidsdoelstelling te realiseren, bestaat een internationaal netwerk van
onderzoekprogramma's gecordineerd door de ICES,dat vooral middels surveys en marktbemonsteringen, op routinematige wijze kennis vergaart inzake de ontwikkeling van
kommercile visbestanden. Door het biologisch onderzoek van het RIVO-DLO wordt hieraan
bijgedragen, door surveys met onderzoekingsschepen op zee en bemonstering van de
Nederlandse aanvoer. Soorten waarop dit onderzoek is gericht zijn onder meer tong, schol,
kabeljauw, wijting en haring. Deze soorten zijn niet alleen van groot belang voor de
Nederlandse visserij maar spelen ook een dominerende rol in het mariene ecosysteem.
Binnen de Europese Gemeenschap inklusief Nederland is momenteel een tendens waarneembaar naar een minder stringent visserijbeleid met een ruimere verantwoordelijkheid voor het
bedrijfsleven. Dit laat onverlet dat middels de Gemeenschappelijke Visserij Politiek (GVP) de
Europese Commissie verantwoordelijk blijft voor het beheer van de Europese zeevisbestanden.
Op afzienbare termijn is ook geen wezenlijke wijziging te verwachten in het systeem van
TAC'sen quota. Eenzelfde tendens naar een ruimere verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven iswaarneembaar binnen Nederland voor wat betreft de beroepsbinnenvisserij.
Bij de Europese Commissie is een groeiende bezorgdheid waarneembaar over de bij de
lidstaten bestaande tendens om op zeegaand onderzoek en daarmee surveys te bezuinigen.

262

daar dit Europese Visserij Politiek ondermijnt. Vanuit de ECwordt daarom gestreefd om te
komen tot een systeem van (mede)financiering van survey programma's, die van intrinsiek
belang zijn voor onderbouwing van de GVP. Het internationale programma van routine
bemonsteringen zal daartoe in 1993 op beleidsmatige relevantie worden doorgelicht door de
EGWorkshop 'Research Vessel Surveys and Biological Sampling of Catches'.
Hoofdthema 2: Onderzoek naar de relatie tussen visserij en natuurfunktie
In de beleidslijnen van het Ministerie van LNV voor de verschillende visserijsektoren voor de
jaren '90 komt naar voren dat de afweging tussen visserijbelangen en de natuurfunktie van
aquatische ekosystemen steeds meer op de voorgrond treed.
Hetwegvangen van grote hoeveelheden visvaneen beperkt aantal maar dominerende soorten,
is veruit de belangrijkste invloed van de visserij op het mariene ekosysteem al krijgen allerlei
neveneffekten (bijvoorbeeld bodemverstoring) in de regel meer publiciteit en aandacht. Met
name in scholen levende pelagische visbestanden (haring, makreel en horsmakreel) zijn zeer
gevoelig voor overexploitatie. Scholen van dergelijke vissoorten zijn met behulp van moderne
elektronica op grote afstand te detekteren en daardoor gericht te bevissen. Voor het in-standhouden van pelagische visbestanden is een strenge reglementering een absoluut vereiste. Op
basis van wetenschappelijke advisering is de afgelopen jaren met succes gestreefd naar het
binnen de perken houden van deze visserij. Hierdoor is het zeer belangrijke bestand van de
westelijke makreel op peil gebleven en heeft herstel van de Noordzee haringpopulaties, die
in de zeventiger jaren door roofbouw tot een onwaarschijnlijk laag peil waren teruggebracht,
plaats kunnen vinden. Behalve de visserij, lijken ook toppredatoren (tonijnen, dolfijnen en
grienden) in toenemende mate van het herstel van de Noordzee haringstand te profiteren.
Binnen het onderzoekprogramma van de hoofdafdeling neemt het sterk ekosysteem gerichte
multispecies onderzoek (vaststellen van de invloed die vissoorten op elkaar uitoefenen),
ondermeer door internationaal maagonderzoek reeds lang een belangrijke plaats in. In 1993
zal dit onderzoek worden voortgezet, waarbij in het IJsselmeer door een OIO ook de wederzijdse beïnvloeding van toppredatoren (vogels) en prooivis (in het bijzonder spiering) zal
worden bestudeerd.
Debasisvanekosysteem gericht onderzoek door het RIVO-DLOwordt, evenzeer alsvoor beleidsadvisering, gevormd door de routinebemonsteringen die van jaar op jaar moeten worden
uitgevoerd om trendmatige verandering het ekosysteem vast te kunnen stellen. Deze gegevens
worden gebruikt om binnen de werkgroepen van de ICESte komen tot een analyse van de
interaktie tussen een enkele vissoort en de visserij (single species benadering) en anderzijds
om de effekten van de visserij op de totaal geëxploiteerde stand vast te stellen (multispecies
benadering). Recentelijk is de ICESbinnen de Study Group on Ecosystem Effects of Fishing
nog een stap verder gegaan, door te pogen het effekt van visserij op het gehele ekosysteem
te traceren.
Een belangrijk element daarin is dat, bij de in voorgaande jaren uitgevoerde standaard
surveys, veel gegevens zijn verzameld over voorkomen en talrijkheid van niet-kommerciële
vissoorten en andere organismen in de Noordzee. Deze worden thans in versnelde mate
uitgewerkt en, in devorm van een atlas, beschikbaar gemaakt voor wetenschappelijke analyse.
Hiermee hangt ondermeer samen het onderzoek naar de relatie tussen visbestanden en walvisachtigen en vogels (in samenwerking met het IBN-DLO).
De boomkor isveruit het belangrijkste vistuig van de Nederlandse visserij. De platvis die met
dit vistuig wordt gevangen brengt ongeveer 2/3 op van de totale besomming. De invloed van
dit vistuig op de bodemfauna van de zuidelijke en Centrale Noordzee staat regelmatig ter
diskussie. Onderzoek zal in 1993 worden gedaan naar de mikroverspreiding van de boomkorvisserij in de Noordzee. Verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat de verspreiding van de
boomkorvisserij over het totale gebied waarin de visserij zich afspeelt, en daarmee de invloed
op de bodemfauna, volstrekt niet homogeen is. Grote delen van dit zeegebied, worden
waarschijnlijk met dit vistuig niet of nauwelijks bevist. Hierop aansluitend onderzoek naar
produktie/biomassa ratio's van benthossoorten in relatie tot schattingen van de visserijsterfte,
en naar de hoeveelheden en aantallen van niet-kommerciële vissoorten die door de visserij
overboord worden gezet, kompleteren het onderzoek naar het werkelijke effekt van de
boomkorvisserij op de bodemfauna.
Algemeen wordt aangenomen dat populaties van roggen en haaien kwetsbaar zijn voor
exploitatie. Evaluatie van de mogelijke effekten van de visserij op deze soorten wordt
bemoeilijkt door geringe biologische informatie over deze soorten.
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Als bijdrage aan het NIOZ-RIVO onderzoek naar de populatiedynamica van roggen in de
Noordzee, zullen gedurende 4 weken in het gebied van de Doggersbank en de Engelse
oostkust roggen worden gemerkt. Tijdens dit programma zal ook schar worden gemerkt, om
een betere interpretatie van de resultaten van het milieu monitoring onderzoek visziekten en
mikroverontreiniging in het kader van het programma van de North SeaTask Force mogelijk
te maken.
Hoofdthema 3: Onderzoek beschermde gebieden Noordzee
Inhet Natuurbeleidsplan isdegehele Noordzeeaangegeven alskerngebied binnen de ecologische
hoofdstruktuur. Dit betekent dat in zijn algemeenheid wordt gestreefd naar een algehele
versterking van de natuurfunktie. Verder betekent dit dat binnen de Noordzee een zonering
aangebracht kan worden, waarbij sprake kan zijn van de instelling van beschermde gebieden.
Met het instellen van beschermde gebieden in het Nederlandse deel van de Noordzee wordt
het herstel van de natuurlijk processen beoogd en een zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid
in de ekosystemen binnen de grenzen van het beschermde gebied en indien mogelijk ook
daarbuiten.
Hoofddoelstelling van het onderzoekproject 'Beschermde gebieden Noordzee' is het nagaan
van de effekten op (onderdelen van) het ekosysteem van de Noordzee van het instellen van
een beschermd gebied op het Nederlandse deel van het Continentale Plat en op wat voor
schaal, tijd en ruimte ecologisch herstel optreedt na het weren of reguleren van menselijke
aktiviteiten, waaronder de visserij en alle overige aktiviteiten die herstel in ernstige mate
kunnen belemmeren.
Onderwerp van het onderzoek is het nagaan hoe het ekosysteem zich, gemeten aan een
aantal komponenten, ontwikkelt binnen de grenzen van het beschermde gebied in vergelijking
met de ontwikkelingen daarbuiten. Van belang is hierbij dat binnen het beschermde gebied
menselijke aktiviteiten zodanig gereguleerd worden, dat kondities voor herstel optimaal zijn.
Met behulp van de verkregen resultaten kan interdepartementaal, en uiteindelijk ook internationaal (EG), overleg aangegaan worden over de aard en ligging van een beschermd
gebied en de beschermende maatregelen.
Daarnaast zullen ook proces-gerichte studies nodig zijn om inzicht te krijgen in de causale
relatie tussen menselijke aktiviteiten en het mariene ekosysteem. Eénvan de onderzoekvragen
daarbij is de verhouding tussen produktie en biomassa van diverse bodemorganismen binnen
en buiten het beschermde gebied, teneinde de betekenis van de extra sterfte van bodemorganismen door de visserij ten opzichte van de natuurlijke sterfte te kunnen bepalen. Een
ander element vormt het bestaanvanverschillen invoedselsamenstelling voor diverse predatoren,
met name wat betreft de rol van discards hierin (maag-onderzoek).
De nadruk zal worden gelegd op onderzoek naar trendmatige ontwikkelingen, bijvoorbeeld
door monitoring. Proces-onderzoek naar causale relaties tussen menselijke aktiviteiten en het
mariene ekosysteem is daarbij van belang voor het begrijpen van deze trendmatige
ontwikkelingen.
Het monitoringprogramma zal door het RIVO-DLO, het NIOZ, het IBN-DLO, RWS-DNZ en RWSDGW gezamenlijk worden uitgevoerd. Definanciering van het totale project zal gedeeltelijk
plaatsvinden vanuit de eigen middelen van de onderzoekinstituten, gedeeltelijk zullen andere
betalingsvormen worden gezocht. Additionele financiering zal in ieder geval gedeeltelijk
vanuit LNV komen.
Hoofdthema 4: Onderzoek relatie vissen, zeezoogdieren en vogels
Door Nederlandse visserijvaartuigen worden incidenteel zeezoogdieren meegevangen. De
vismethoden waarbij dit probleem optreedt zijn vooral de visserij met pelagische trawls en
met staand want.
De pelagische trawl wordt gebruikt voor de visserij op scholen-vormende pelagische vissoorten
als haring, makreel en horsmakreel. De Nederlandse vloot die deze visserij beoefent bestaat
uit een 10-tal grote vriestrawlers, die behalve in de Noordzee ook in de wateren ten westen
van de Britse Eilanden vissen en uit een wisselend aantal spanvissers, die hun vangstgebied
hebben in de Noordzee en in Het Kanaal.
Daarnaast wordt door enkele vriestrawlers soms gevist bij de Falklands, de Amerikaanse
oostkust en de Marokkaanse kust.
Vriestrawlers maken gebruik van zeer grote netten met een vertikale netopening van 30-40
meter en een horizontale opening van 100-120 meter. Deze schepen maken reizen van 4-5
weken, waarbij geen buitenlandse havens worden aangedaan.
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Tot nu toe wordt verondersteld dat de bijvangst van zeezoogdieren vooral optreedt omstreeks
maart ten zuidwesten van Ierland. Kwantitatieve gegevens zijn voor enkele recente jaren
bekend uit vertrouwelijke verslagen van 2 vriestrawlers.
Tegelijk met het RIVO/IBN onderzoek wordt door het BEON onderzoek verricht naar de relatie
tussenvoedselaanbod en deverspreiding van zeevogels. Omdat devisserij bij dit voedselaanbod
een belangrijke rol lijkttespelen ishetvanbelang dat aan boord vandevriestrawlers ook onderzoek wordt gedaan aan de discards. Hiertoe zal de lengtesamenstelling van deverschillende discardsoorten moetenworden bepaald enzaldetotale hoeveelheiddiscardsgeschatmoetenworden.
Om niet geheel afhankelijk te zijn van een beperkt aantal eigen waarnemingen dient de
mogelijkheid voor het opzetten van een meldingssysteem te worden nagegaan.
Het is zeer wenselijk dat meegevangen zeezoogdieren of delen ervan worden aangevoerd
voor verder onderzoek (naar o.a. leeftijdsopbouw, voedsel, voorkomen van pesticiden in
verschillendeweefsels,e.d.). Omdit mogelijk te makenzalaan individuele schepen (bijvoorbeeld
alle vriestrawlers en alle warnetvissers) een ontheffing verleend moeten worden voor de
aanvoer van zeezoogdieren.
Het onderzoek in het 2e en 3ejaar is afhankelijk van de evaluatie van de resultaten na 1jaar.
Hoofdthema 5: Algemeen onderzoek aan aquatische ekosystemen
In de laatste jaren is het garnaal onderzoek in sterke mate aan milieuvraagstukken gekoppeld,
daar de garnaal een uitstekende indikator lijkt te zijn voor effekten van eutrofiring. In de
kustzone en in de westelijke Waddenzee wordt onderzoek uitgevoerd om de ecologische
veranderingen van de sterk afgenomen fosfaatbelasting in dit gebied, als gevolg van de
rigoureuze defosfatering van het Rijnwater na 1984, zichtbaar te maken.
ecologisch beheer van de grote zoete rijkswateren (door het RIZA) begint steeds meer vaste
vorm te krijgen. Vastgesteld is dat monitoring van de visstand in de grote zoete rijkswateren
een taak van het RIVO-DLO is. Middels medefinanciering van het RIZA zal deze monitoring in
de rijkswateren in de komende jaren worden voortgezet.
Ander ecologisch onderzoek zal worden gericht op de effekten van migratie beïnvloedende
kunstwerken, zoals vistrappen, stuwen en sluizen. Mede in het kader van het Rijn Aktie Plan
zal daarbij ook het onderzoek naar de trek van zeeforel en thans ook zalm op de grote
rivieren door middel van merkprogramma's worden voortgezet. Voor de vergroting van de
fundamentele kennis omtrent dewisselwerking tussentrekvissen en de migratie beïnvloedende
kunstwerken zal daartoe door een OIO onderzoek worden uitgevoerd.
Planning

In 1993 zal naast het uitvoeren van routinebemonsteringen van visbestanden aandacht worden
besteed aan het in beeld brengen van de consequenties van diverse trends voor het vervolg
van dit programma. Dit zal resulteren in een nieuw programma voor de periode 1994-1998.

Indicatie omvang

30 mensjaar

Projecten

30010
30011
30012
30015
30017
30018
30019
40013
40014
40016
40020
40021
40022
40023
40024
50024
50025
50026
50027
50028
50034

Tongonderzoek (RIVO, F.A. van Beek)
Scholonderzoek (RIVO,A.D. Rijnsdorp)
Tarbot- en grietonderzoek (RIVO,A.D. Rijnsdorp)
Schaaldieronderzoek (RIVO, R. Boddeke)
Interspecifieke relaties (RIVO, N. Daan)
Schar- en botonderzoek (RIVO, A.D. Rijnsdorp)
Bestandsopnamen platvis (RIVO, F.A. van Beek)
Haringonderzoek (RIVO,A.A.H.M. Corten)
Makreelonderzoek (RIVO,A.T.F.W. Eltink)
Rondvisonderzoek (RIVO, H.J.L. Heessen)
Bestandsopnamen haring en rondvis (RIVO, H.J.L. Heessen)
Horsmakreelonderzoek (RIVO,A.T.G.W. Eltink)
Invloed hydrografie/visbestand (RIVO,A.A.H.M. Corten)
Zilversmeltonderzoek (RIVO, H.J.L. Heessen)
Bijvangst zeezoogdieren (RIVO, H.J.L. Heessen)
Ontwikkeling vistuigen binnenvisserij (RIVO,W. Dekker)
Visserij gesloten beheerssystemen (RIVO, W. Dekker)
Monitoring visstand (RIVO,W.G. Cazemier)
Biologie anadrome vissoorten (RIVO,W.G. Cazemier)
Waterbouwkundige werken/vispassages (RIVO,W.G. Cazemier)
Ijsselmeervisserij (RIVO,W. Dekker)
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Programma 154

Onderzoek, advisering en beheer informatietechnologie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Dit programma richt zich op de ondersteuning van de toepassing van informatietechnologie
binnen MLNV. Dit omvat verkennend onderzoek, advisering, ondersteuning en technisch
applicatiebeheer. Hoofdonderwerpen zijn technische infrastructuur, datacommunicatie,
databases en kantoorautomatisering.

Aanleiding en doel

Het programma dient voor de ondersteuning van de toepassing van informatietechnologie
binnen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, alsmede de diensten en
instellingen die voor 50% of meer door LNV gesubsidieerd worden. In nauwe samenhang
worden verkennend onderzoek, advisering, ondersteuning en technisch applicatiebeheer
uitgevoerd op de volgende hoofdterreinen:
- technische infrastructuur (minicomputers, besturingssystemen, datacommunicatie);
- informatiesystemen (database managementsystemen, analysemethoden, hulpmiddelen
(CASE),testen, kwaliteitsbewaking, technisch applicatiebeheer);
- kantoorautomatisering (documentverwerking, tekstretrieval, persoonlijk computergebruik,
geïntegreerde KA-omgevingen).
Tevens wordt voor LNV de inkoop van automatiseringshulpmiddelen centraal verricht.

Planning

Voortzetting van de activiteiten

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

onderzoek naar nieuwe hardware en software (TFDL)
onderzoek en advisering over beveiliging (TFDL)
opzet van een uitgebreid AGROnet (conform AGROnet-beleidsplan en van het
Wageningse DLO-netwerk (TFDL)
opstellen van technische richtlijnen voor applicaties voor intern en extern
gebruik bij systeemontwerp en realisatie (TFDL)
onderzoek naarenopstellenvan richtlijnen voor hettoepassenvan geautomatiseerde
hulpmiddelen (CASE) bij de systeemontwikkeling (TFDL)
onderzoek naar de toepasbaarheid van object georiënteerde technieken voor
systeem-analyse, -bouw en prototyping (TFDL)
onderzoek naar hulpmiddelen voor eindgebruikers (TFDL)
onderzoek naar nieuwe versies van Oracle (TFDL)
AGROpost, onderzoek naar integratie van elektronische post en gescande
documenten met postregistratie (TFDL)
technische applicatiebeheer van centrale applicaties (APL, Arend, Postduif, PA,
PPL, INA, BEVER) (TFDL)
onderzoek naar de automatische ondersteuning van systeembeheerstaken
(configuratie management, storingsafhandeling) (TFDL)
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Programma 155

Ontwerp, nieuwbouw van onderzoeksaccomodatie landbouwkundig
onderzoek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud van onderzoekaccomodatie Landbouwkundig Onderzoek.

Aanleiding en doel

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

Planning

In 1993 staan onderstaande projecten uit het voortschrijdend meerjaren bouwprogramma op
de planning om uitgevoerd te worden.

Andere relevante
programma's

154, 173

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Bewaarvoorzieningen ATO-DLO, sectie 4 (TFDL)
Energievoorzieningen en infrastructuur Terrein De Haaff voor CPRO-DLO en
IBN-DLO (TFDL)
IPO-DLO Konijnenstal (TFDL)
Technische programma's van eisenvoor nieuwbouw IBNen Staringcentrum (TFDL)
Kassen 209, 304 en 402, PTG-Naaldwijk (TFDL)
Voorbereiding (programma's van eisen) en uitvoering van concentratie
Veehouderij in Lelystad (TFDL)
Regulier onderhoud voor DLO-instituten en proefstations (TFDL)
Extra onderhoud, aangevraagd als exploitatievoorzieningen (TFDL)
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Programma 156

Boekhouddocumentatie en verslaggeving van bedrijfsuitkomsten

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Regelmatige verzameling van financieel-economische, teelt- en milieutechnische gegevens op
land-, tuin- en bosbouwbedrijven en visserijbedrijven.
Verwerking van deze gegevens tot bedrijfseconomische en financierings- boekhoudingen
(deelnemersverslag) en bedrijfsvergelijkende overzichten. Het jaarlijks samenstellen van
overzichten over de ontwikkeling van rentabiliteit, inkomen en financiële positie ingedeeld
naar sector, regio, bedrijfstype en omvang en andere structuurkenmerken.

Aanleiding

Het communautaire landbouwbeleid wordt ondersteund door het 'Informatienet inzake
landbouwbedrijfsboekhoudingen in de EG'. Dit informatienet dient inzicht te geven over de
financieel economische ontwikkelingen en de positie van land- en tuinbouwbedrijven. LEIDLO heeft de verplichting jaarlijks aan de EGde bedrijfsresultaten en financiële positie voor
tenminste 1500 bedrijven door te geven.
Naast de verplichte informatie voor de EGworden ook data verzameld over hoeveelheden
van produktiemiddelen en produkten, met name over milieubelastende inputs. Deze gegevensverzameling geschiedt in het licht van de behoeften van de Structuurnota Landbouw en
vormt ook de basis van veel onderzoek in andere programma's van LEI-DLO zoals bedrijfsontwikkeling, concurrentiekracht en evaluatie van beleidsinstrumenten.
Voor de nationale overheid en het bedrijfsleven worden boekhoudnetten voor de bosbouw
en de visserij gevoerd. Ook hier is de doelstelling inzicht te geven in de economische ontwikkelingen en het verschaffen van een basisvoor onderzoek in andere programma's van LEI-DLO.

Doel

Het programma richt zich op het verschaffen van data ten behoeve van:
a. het verschaffen van inzicht in de financieel-economische ontwikkelingen en de positie van
land- en tuinbouwbedrijven;
b. het bieden van inzicht in de ontwikkeling van technische/economische relaties in land- én
tuinbouwbedrijven;
c. het (mede)verschaffen van een basis voor (verder) fundamenteel en toegepast onderzoek
op economische en produktietechnisch terrein;
d. het (mede)verschaffen van informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling voor land- en
tuinbouw.
Het onderdeel a. hoort wat betreft de statistische informatie over de ontwikkelingen in
rentabiliteit, inkomen en financiële situatie ook tot het terrein van dit programma.
Het Nederlandse boekhoudnet voldoet aan de eisen die de EGaan het informatienet stelt,
met uitzondering van de ondergrens aan de bedrijfsgrootte. De EGwil in de toekomst meer
gegevens over inkomsten van buiten de landbouw en saldi per gewas. LEI-DLO verzamelt
reeds gegevens over neveninkomsten, maar het voldoet nog niet volledig aan de laatste wens.
In het licht van de behoeften van de Structuurnota Landbouw is het gewenst de technischeconomische gegevensverzameling tussen de land- en tuinbouwtakken verder te harmoniseren
en aan te passen.Voor de bosbouw worden particuliere bedrijven geadministreerd.
Uitbreiding van de steekproef tot overheidsobjecten wordt wenselijk geacht.
De kwaliteit van de activiteiten binnen het programma isafhankelijk van de informatie die in
de komende jaren gepubliceerd zal worden. Ook de in de toekomst beschikbare technologie
en de houding van de deelnemers met betrekking tot het aanleveren van gegevens beïnvloedt
de kwaliteit van deze informatie. Het streven is het LEI-boekhoudsysteem met het daarbij
behorende deelnemersverslag richtinggevend te doenzijnvoor dezeactiviteiten inde agrarische
sector. Het LEI-boekhoudsysteem zal verder worden ontwikkeld, zowel met betrekking tot de
gebruikerswensen als de efficiency van verzameling en verwerking van de gegevens.

Planning

Het verzamelen en samenstellen van de bedrijfseconomische boekhouding en de daarbij
behorende jaarlijkse rapportages over de bedrijfsuitkomsten en financiering voor het
boekjaar 1992/93 zullen worden uitgevoerd.
Expertise-ontwikkeling via programmeringstudies zijn voorzien met betrekking tot een
doelmatiger boekhoudsysteem, een kennisintensiefverslag en een steekproefopzet die leidt
tot een verdere harmonisatie van de boekhoudnetten van de diverse sectoren van land-, tuinen bosbouw.
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Andere relevante
programma's

86, 87, 88, 129

Indicatie omvang

90 mensjaar

Projecten

20101
30102
30103
30104
30301
50101
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Bedrijfsuitkomsten particuliere bosbouw (LEI)
Samenstelling boekhoudnet (LEI)
Bedrijfsuitkomsten landbouw (LEI)
Financiële positie landbouwbedrijven (LEI)
Boekhoudingen landbouwbedrijven (LEI)
Bedrijfsboekhouding kottervisserij (LEI)
Jaarlijks onderzoek naar de rentabiliteit en definanciering van tuinbouwbedrijven
(LEI)
Het verzamelen en samenstellen van de bedrijfseconomische boekhoudingen en
de jaarlijkse rapportage van de resultaten (LEI)
Het opstellen van normen voor de waardering van duurzame produktiemiddelen
en veldinventaris (LEI)
Het opstellen van normen voor de bedrijfstypering (LEI)
Samenstellen en representativiteit van het tuinbouwboekhoudnet (LEI)
Documentatie voor specifieke onderzoeksprojecten (LEI)
Ramingen van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw (LEI)
Analyse van ontwikkeling in rentabiliteit, productiviteit, inkomen en financiële
positie van tuinbouwbedrijven (LEI)
De betekenis van de continuïteit van de bedrijven voor de continuïteit van de
sector (LEI)
Fiscale analyse in financieel-economisch onderzoek (LEI)
Boekhouding (LEI)
Kennisintensief verslag (LEI)
Continuïteit van bedrijven en sectoren (LEI)
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Programma 157

Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen

Programmaleider

Lodder, K. - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Regelmatige verzameling en bewerking van statististische gegevens (prijzen, volumes,
bedragen e.d.) over diverse aspecten van de agrarische sector in Nederland en daarbuiten.
Het toegankelijk maken van deze gegevens onder meer door geautomatiseerde informatiesystemen.

Aanleiding

Voorziening in de informatiebehoefte aan statistische gegevens over diverse aspecten van de
agrarische sector (excl. boekhoudgegevens) voor beleids- en marktpartijen, aan basisgegevens
voor het landbouw-economisch onderzoek en anderen. Ten dele betreft het de verzorging
van onderdelen van nationale gegevens op basis van de taakverdeling tussen LEI-DLO, CBSen
de agrarische Produktschappen. Ten dele betreft het tevens de nakoming van nationale
verplichtingen tot rapportering aan internationale organisaties als EG, Eurostat en OECD.

Doel

Efficiënte eneffectieve verzameling, bewerking, beheer enpresentatievanstatistische gegevens
over diverse aspecten van de agrarische sector in Nederland en daarbuiten in onderlinge
taakverdeling met CBSen Produktschappen. De te documenteren aspecten vloeien ten dele
voort uit nationale verplichtingen tot rapportering aan internationale organisaties als EGde
Eurostat en OECO,ten dele uit nationale behoeften en tenslotte voor specifieke behoeften in
het landbouw-economisch onderzoek.
Dete leveren prestaties zijn het betrouwbaar, volledig en tijdig realiseren van verzameling,
bewerking, beheer en presentatie van de statistische gegevens op vastgestelde aspecten. Dit
betekent het entameren van activiteiten ter realisering van:
1. een in kwantitatieve en kwalitatieve zinvoldoendeverzameling vanstatistische documentatie
met, waar relevant, een efficiënte inzet van automatiseringsfaciliteiten;
2. het opnemen en toegankelijk maken van voor het LEI relevante statistische documentatie
in voor het gebruik daarvan optimaal gestructureerde, normaliter geautomatiseerde,
databanken;
3. het voor het gebruik van databanken beschikbaar stellen en koppelen van algemeen
bruikbare geautomatiseerde voorzieningen voor de statistische informatievoorziening op
het LEI;
4. een effectieve begeleiding van en regelmatig overleg met de interne en externe
gebruikers van databanken;
5. een in kwantitatieve en kwalitatieve zin voldoende statistische informatieverschaffing door
het LEI aan externe afnemers van statistische informatie.

Planning

Voortzetting statistischewerkzaamheden uitmondend in periodieke rapportages en actualisering
van databanken:
Automatisering van werkzaamheden in de zg. Prijzenstatistiek.
Voortzetting van zg. mutatieonderzoek in samenwerking met CBSen Ministerie van LNV.
Aanvulling en verbeteringen van de databanken EXMISen Primavera.

Andere relevante
programma's

55, 86, 87

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

10201
10201
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10211
10212
10212

Agrarische weekoverzicht (LEI)
Maandblad prijsstatistiek (LEI)
Overige prijzenstatistiek (LEI)
Landbouwcijfers (LEI)
Tuinbouwcijfers (LEI)
Overige statistiek en documentatie (LEI)
Jaarstatistiek veevoeders (LEI)
Jaarstatistiek kunstmest (LEI)
Databank Exmis (LEI)
Updaten OECD-reeksen (LEI)
Databank Primavera (LEI)
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10214
10215
10216
10217
10219
10220
20201
50201

Documentatie voorzieningsbalansen (LEI)
Documentatie USDA rapporten (LEI)
Ned. Agrarisch Handelsverkeer (LEI)
Werkzaamheden t.b.v. publikatie door Eurostat (LEI)
Werkzaamheden t.b.v. publikatie door OECD (LEI)
Werkzaamheden t.b.v. publikatie door LNV (LEI)
Mutatieonderzoek (LEI)
Algemeen statistische gegevens visserij (LEI)
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Programma 158

Registratie- en kwekersrechtonderzoek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het CPRO-DLO verricht in opdracht van de Raad voor het Kwekersrecht onderzoek aan planterassen die voor verlening van kwekersrecht of voor registratie in het Nederlands Rassenregister
zijn aangemeld. Het registratie- en kwekersrecht (RKO) heeft tot doel vast te leggen of een
aangemeld rasvoldoet aan eisen van onderscheidbaarheid, homogeniteit, bestendigheid en
nieuwheid.

Aanleiding

Het CPROverricht in opdracht van de Raad voor het Kwekersrecht onderzoek aan planterassen
die voor verlening van kwekersrecht of voor registratie in het Nederlands rassenregister zijn
aangemeld. Het registratie- en kwekersrechtonderzoek (RKO) heeft tot doel vast te leggen of
eenaangemeld rasvoldoet aaneisenvanonderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid.
Deze eisen zijn vastgelegd in de Nederlandse Zaaizaad- en Plantgoedwet, die voor wat betreft
het kwekersrecht is gebaseerd op het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekprodukten. Een drietal vaste deskundigen, benoemd door de Raadvoor het Kwekersrecht en
in dienst van het CPRO,zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het onderzoek
en voor de rapportage er van aan bedoelde raad.
In verband met de onderscheiden doelgroepen isde afdeling verdeeld in 3secties: landbouw-,
groente- en sier- en houtige gewassen. De leiders van de secties fungeren tevens als Vaste
Deskundigen voor de Raad voor het Kwekersrecht.

Doel

Het registratieonderzoek
Dit omvat laboratorium, kas en veldproeven en duurt in het algemeen voor landbouw- en
groentegewassen 2jaar en voor siergewassen 1jaar. Dit type onderzoek vraagt het op peil
houden van een groot sortimentskennis ten behoeve van groepsindelingen binnen de
gewassen. Sinds de opening van het kwekersrecht voor alle soorten in 1991 iser een sterke
uitbreiding van het aantal gewassen opgetreden, waarvoor veel extra onderzoek nodig is.
Nieuwe methoden en technieken
Naast het uitvoerende registratie- en kwekersrechtonderzoek vinden ook aktiviteiten plaats
die ten doel hebben verdere expertise betreffende het rassenregistratie- en kwekersrecht
onderzoek te ontwikkelen.
1. Ten behoeve van onder andere transgene rassen en gewassen met grote sortimenten
wordt gezocht naar verfijnde en aanvaardbare moleculair/biochemische registratie
kenmerken.
2. Inverband metdeaanmeldingvan invitrovermeerderde rassenworden receptuur en procedure
ontwikkeld om het probleem van de zogenaamde epigenetische effecten op te lossen.
3. Ten behoeve van verbetering snelheid en efficiency van het registratieonderzoek wordt er
software ontwikkeld voor beeldanalyse, kleurenmeter en gegevensbestanden.
4. Om de toenemende last van de groeiende referentie sortimenten de baaste kunnen,
wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van voorselektie met behulp van biochemische en moleculaire technieken.
5. Voor de in vitro instandhouding van referentiecollecties der vegetatief vermeerderde
gewassen wordt een receptuur en procedure ontwikkeld.

Planning

Naast het registratie-onderzoek dat in 1993 wordt voortgezet, worden er ook nieuwe
methoden geïmplementeerd in het lopend registratie- en kwekersrechtonderzoek.
In 1992 zullen enkele van de hierboven genoemde methoden worden toegepast in het
registratieonderzoek, nl. 1,2, 3 (alleen beeldanalyse) en 5. Voor 1993 worden deze methoden
zonodig verder ontwikkeld voor andere gewassen en wordt er verder gewerkt aan 3 (kleurenmeter, gegevensbestanden), 4 en 5.
Voor 1en 4 (biochemische/moleculaire kenmerken) is internationale acceptatie een cruciale
eis. Hiermee is het probleem van de minimum rasafstand zeer nauw verweven. Door de
direkte wisselwerking tussen uitvoerend- en methodenonderzoek kunnen nieuwemethoden
snel worden geassimileerd en leiden onderzoeksvragen uit het registratiewerk tot adequate
projecten. De direkte betrokkenheid bij de (inter)nationale regelgeving- en samenwerking
zorgt bovendien voor een juiste sturing der onderzoeksresultaten.
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Andere relevante
programma's

130, 159, AT-1.02, AT-2.1, AT-3.09, AT-4.1, AT-5.1, AT-6.1, VZ-1.10

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

10101
10102
10103
10104
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324

Granen (CPRO,J.de Haan)
Handels- en voedergewassen (CPRO, D. Klein Geltink)
Grassen (CPRO, D. Klein Geltink, K. Nienhuis)
Aardappel (CPRO, D. Klein Geltink, J. de Haan)
Groentegewassen met vlezige vruchten (CPRO, N. van Marrewijk)
Peulvruchten (CPRO, N. van Marrewijk)
Koolgewassen (CPRO, N. van Marrewijk)
Bol(groente)gewassen (CPRO, N. van Marrewijk, H. de Greef)
Knol- en wortelgewassen (CPRO, N. van Marrewijk, H. de Greef)
Blad- en stengelgewassen (CPRO, N. van Marrewijk, S.van der Wal)
Eetbare paddestoelen (CPRO, N. van Marrewijk)
Alstroemeria (CPRO,J. Barendrecht, T. Kwakkenbos)
Anjer (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse)
Anthurium andreanum (CPRO,J. Barendrecht)
Freesia (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse)
Gerbera (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse)
Lelie (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse)
Roos (CPRO,J. Barendrecht, T. Kwakkenbos)
Overige snijbloemen (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse, T. Kwakkenbos)
Overige bol- en knolgewassen (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse, T. Kwakkenbos)
Overige houtige gewassen (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse, T. Kwakkenbos)
Overige potplanten (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse, T. Kwakkenbos)
Vaste planten (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse, T. Kwakkenbos)
Éénjarig zaai- en perkgoed (CPRO,J. Barendrecht, N. Pieterse, T. kwakkenbos)
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Programma 159

Het samenstellen van de Rassenlijsten en het voeren van het
secretariaat van de verschillende Rassenlijstcommissies

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Volgens artikel 73vandeZaaizaad-en Plantgoedwet kunnen voor groepen van cultuurgewassen
Rassenlijstenworden aangehouden. Dit heeft geresulteerd ineenvijftal besluitenen bijbehorende
beschikkingen. Naast de uitvoering van deze regelingen wordt ook de Nederlandse bijdrage
voor de Gemeen- schappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen (EG-Rassenlijst) verzorgd.

Aanleiding

Volgensartikel 73vandeZaaizaad-en Plantgoedwet kunnen voor groepen van cultuurgewassen
Rassenlijsten worden aangehouden. Dit heeft geresulteerd in de Besluiten Aanbevelende
Rassenlijst Landbouwgewassen, Aanbevelende Rassenlijst Groentegewassen, Aanbevelende
Rassenlijst Bosbouwgewassen, Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen en Aanbevelende
Rassenlijst Siergewassen en de daarbij behorende Beschikkingen.
De Rassenlijst voor Landbouwgewassen en die voor Bosbouwgewassen hebben een bindend
karakter.
Een constante verbetering van het rassensortiment, in beeld gebracht door het cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek en vastgelegd in de Rassenlijsten,draagt bij aan een concurrerende,
duurzame en veilige landbouw. Aspecten die daarbij een steeds belangrijker wordende rol
spelen zijn produktkwaliteit, produktiekwaliteit, volksgezondheid en milieuzorg.
De Commissies voor de Samenstelling van de Rassenlijsten zijn in hoge mate richtinggevend
voor de gehele produktiekolom. Met betrekking tot het overheidsbeleid op langere termijn
geven de Commissies mede inhoud aan dit beleid.
De waarde van een ras wordt bepaald door het gehele complex van eigenschappen in hun
onderlinge samenhang. Bij de aanbeveling worden de verschillende eigenschappen van een
rasopeenevenwichtige wijzetegen elkaar afgewogen. Daarbijwordt degehele produktiekolom
in beschouwing genomen. Enerzijds omdat afhankelijk van de plaats in de produktiekolom
verschillende raseigenschappen van belang zijn en anderzijds omdat vaak tegenstrijdige
belangen aan de orde zijn.

Doel

Het samenstellen van de Rassenlijsten en het voeren van de secretariaten van de commissies is
in handen gelegd van het CPRO.
Naast het voeren van de secretariaten van de Commissies van de verschillende Rassenlijsten
worden indeplanperiode deaanbevelende Rassenlijsten,teweten dievoor Landbouwgewassen,
voor Vollegrondsgroentegewassen, voor Glasgroentegewassen en voor Siergewassen samengesteld. Verder zullen gegevens worden verzameld voor de Rassenlijst voor Bomen en voor de
Rassenlijst voor Fruitgewassen
Daarnaast is er de Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen (EG-rassenlijst).
HetCPROvoert voor Nederland het overleg inde 'Working Groups' betreffende deze Rassenlijst.
De aanbeveling van rassen isvan belang voor de gebruikers in de gehele produktiekolom,
waarbij onderscheiden kunnen worden de kwekers van rassen, de telers, de handel, de
verwerkende industrie en de consument als eindgebruiker.
Een belangrijke bron voor het verkrijgen van gegevens voor het aanbevelen van de rassen is
het uitvoerend cultuur- en gebruikswaardeonderzoek dat op de desbetreffende proefstations
plaatsvindt.

Planning

Naast het voeren van de secretariaten van de Commissies van de verschillende Rassenlijsten
zullen in 1993 de aanbevelende Rassenlijsten, te weten die voor Landbouwgewassen, voor
Vollegrondsgroentegewassen, voor Groentegewassen voor de teelt onder Glas en voor Siergewassen samengesteld worden. Verder zullen gegevens worden verzameld voor de Rassenlijst
voor Bomen en voor de Rassenlijst voor Fruitgewassen en wordt een bijdrage geleverd voor
hetverder ontwikkelen van het informatiesysteem gebruikswaarde- encultuurwaarde sortiment
straat-, laan- en parkbomen. In 1993 zal voor Nederland het overleg in de 'Working Groups'
betreffende de EG-rassenlijst gevoerd worden en zal medewerking worden verleend aan het
samenstellen van de EG-rassenlijst.

Andere relevante
programma's

130, 131,158, AT-1.02, AT-2.1, AT-3.09, AT-4.1, AT-5.1, AT-6.1, VZ-1.10
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Indicatie omvang
Projecten

5 mensjaar
10101
10102
10201
10202
10301
10401
10402

Rassenlijst voor Landbouwgewassen (CPRO, H. Bonthuis)
EG-Rassenlijst (CPRO,J.J. Bakker)
Rassenlijst voor Vollegrondsgroentegewassen (CPRO, IJ.W. Allbersberg)
Rassenlijst voor Glasgroentegewassen (CPRO,J.H. Stolk)
Rassenlijst voor Siergewassen (CPRO,T.M. Boerma)
Rassenlijst voor Fruitgewassen (CPRO,J.J. Bakker)
Rassenlijst voor Bomen (CPRO,J.J. Bakker)

275

Programma 160

Diagnostiek, produktie en service gewasbescherming

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1988

Eindjaar

1993

Samenvatting

De werkzaamheden, die in het kader van dit programma hebben het karakter van dienstverlening, cq. produktie gebaseerd op resultaten van IPO-DLO onderzoek. Het betreft hier
antisera voor detectie, feromonen en inocula.

Aanleiding en doel

Het gaat om een continue dienstverlening. Het betreft:
1. De productie en levering van antisera tegen virussen en bacteriën (ten behoeve van o.a. de
NAK's), van inocula van o.a. schimmels, bacteriën en virussen (ten behoeve van o.a.
plantenveredelingsinstituten en -bedrijven), van feromonen (t.b.v. instituten en bedrijven),
van monoklonale antistoffen (ten behoeve van onderzoekers en bedrijven);
2. het incidenteel verrichten van rassentoetsingen tegen diverse ziekten (ten behoeve van
o.a. bedrijven), en
3. hetverlenenvanservice(diagnostiek, advisering e.d.) op hetgebiedvan luchtverontreinigingschade) (ten behoeve van overheden en bedrijven). Dit laatste zal naar zich laat aanzien, in
1993 niet meer onder verantwoordelijkheid van het IPO-DLO plaatsvinden.Aangezien op dit
moment alleen een principe besluit isgenomen t.a.v. het luchtverontreinigingsonderzoek, is
dit onderdeel hier (nog steeds) vermeld.

Planning

De planning voor 1993 is in grote lijnen reeds onder 10 aangegeven, omdat het hier gaat om
een continu plaatsvindende, dienstverlenende activiteit. Een uitzondering is de service op het
gebied van de luchtverontreiniging. Dit zal zoals het zich laat aanzien, mede overgeplaatst
worden naar het CABO-DLO.

Indicatie omvang

10 mensjaar

Projecten

899
80001
80002
80003
80004

Internationale consultancies (IPO, C.H. van Silfhout, J.W.D.M. Henfling)
DPSproduktie-inocula, antisera en feromoon (IPO,J.A. van Veen)
DPSopdrachten en adviseringen (IPO,J.A. van Veen)
Rassentoetsingen (IPO,J.A. van Veen)
Cursussen IAC (IPO, C.H. van Silfhout, J.W.D.M. Henfling)
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Programma 166

Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten

Programmaleider

Terpstra, dr. C. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Exotische dierziekten vormen een belangrijke bedreiging voor decontinuteit van een rendabele
veehouderij. Dit programma beoogt de preventie en bestrijding van Veewet en virale exotische
dierziekten door het op peil houden en uitvoeren van (differentieel) diagnostische methoden,
het ontwikkelen en ondersteunen van bestrijdingsstrategieën, gerelateerd ondersteunend
onderzoek, alsmede wetenschappelijke advisering t.b.v. het LNV-beleid.

Aanleiding

Exotische dierziekten vormen een belangrijke bedreiging voor de continuteit van een
rendabele veehouderij. Het programma richt zich op het verbeteren, toepassen en in stand
houden van (differentieel) diagnostische methoden voor mond-en klauwzeer (MKZ),varkenspest
(VP),Afrikaansevarkenspest (AVP),Afrikaanse paardepest enandere, niet inde EGvoorkomende,
aangifteplichtige virusziekten, zoals bluetongue, runderpest en paarde-encephalitiden. Een
snelle en adequate laboratorium diagnostiek isvan vitaal belang voor een doeltreffende
ziektebestrijding en beperking vandeschadevoor deveehouderij,devlees-en melkverwerkende
industrie en de export van dieren en dierlijke producten. De directe schade van de MKZuitbraak in 1983/84 bedroeg f. 80 milj., van de 1982-1985 VP-epizoötie f. 214 milj. en van de
kleine APV uitbraak in 1986 f. 23 milj. De indirecte schade a.g.v. vervoersverboden, exportbelemmeringen e.d. is een veelvoud van de genoemde bedragen. Zonodig worden bij een
serie uitbraken van MKZenvanVPvaccinaties ingezet. Aan deontwikkeling van een serologisch
differentieerbaar vaccin tegen varkenspest is door DLO en bedrijfsleven (PW) middels doelsubsidies een hoge prioriteit toegekend. Verder voorziet het programma in ondersteunend
onderzoek en wetenschappelijke advisering t.b.v. het LNV beleid.

Doel

1. Onderzoek praktijkmateriaal en wetenschappelijke advisering:
- Onderzoek van verdacht materiaal (organen, bloedmonsters), surveillance van bedreigde
regio's t.b.v. de Officieel Vrije Status, onderzoek t.b.v. gezondheids certificering van te
exporteren fok- en gebruiksdieren;
- Wetenschappelijke advisering aan beleidsinstanties (VD, RVV), Gezondheidsdiensten en
internationale organisaties (EEG, FAO,OIE) inzake wettelijke regelingen, bestrijdingsmaatregelen in geval van een uitbraak, efficiency van vaccinatie campagnes, in- en uitvoer van
levende dieren en dierlijke producten.
2. Ontwikkeling van meer gevoelige en/of snellere methoden voor virus detectie, (sub)
typering en differentieel diagnostiek:
- Ontwikkeling van de PCR(Polymerase kettingreactie) voor detectie van MKZ- en VP virus
in organen, se-en creta (o.m. sperma);
- Ontwikkeling van serologische tests voor differentiatie van antilichamen tegen veld- en
vaccinvirus voor zowel MKZ alsVP.
3. Immunologische en biochemische karakterisatie van MKZ en VP-virussen:
- Onderzoek van immunologisch belangrijke epitopen m.b.v. monoclonale antilichamen,
localisatie en analyse van RNA-sequenties welke coderen voor immunologisch relevante
antigene domeinen met behulp vansynthetische peptiden en/of recombinant DNAexpressie.
4. Vaccinontwikkeling en epidemiologisch onderzoek:
- Ontwikkeling van een serologisch differentieerbaar VP-vaccin (ext. finan.);
- Onderzoek i.v.m. wettelijke registratie van noodvoorraden MKZ olie-emulsie vaccins voor
runderen en varkens (werkzaamheid, onschadelijkheid, houdbaarheid enz.);
- Implementatie vaneenepidemiologisch computermodel voor aerogeneverspreidingvan MKZ;
- Hetprogramma bestaat uit 4projecten.Voortgang enwerkplan wordenjaarlijks geëvalueerd
volgens het principe van projectmatig werken bij het CDI.
5. Aan dit programma is in 1992 een nieuw project toegevoegd, waarbinnen voor de EEGde
kwaliteitscontrole van MKZ-vaccins wordt uitgevoerd (communautair coördinatie-instituut
van mond- en klauwzeervaccins). Belangrijke doelen van dit project zijn:
- steeksproefgewijze kwaliteitscontrole van in of voor de EEGgeproduceerde vaccins,
inclusief de EEGvaccinreserves;
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bijscholing m.b.t. kwaliteitscontrole;
ondersteunen van de Europese Commissie bij het handhaven van belangrijke stammen;
opslaan van belangrijke stammen;
onderzoek m.b.t. vaccinproductie.
Planning

Onderzoek van verdacht praktijkmateriaal (met inbegrip van de 'surveillance' t.b.v. de Officieel
Vrije Status voor varkenspest), en wetenschappelijke advisering aan beleidsinstanties en internationale organisaties wordt voortgezet. De uitbraken van varkenspest in 1992 hebben nogmaals de noodzaak voor ontwikkeling van isotype specifieke EIUSA's aangetoond. Uitvoering
hiervan in 1993 is afhankelijk van de bij de Veterinaire Dienst aangevraagde financiering. In
verband met het beëindigen van de vaccinatie tegen MKZ, is een nieuw olie-emulsie vaccin
ontwikkeld voor noodentingen in geval van een uitbraak. De in vitro proeven en dierproeven
t.b.v.dewettelijke registratievoortoepassing bijdeverschillendevoor MKZ-gevoelige diersoorten
zullen in 1992 worden afgesloten en het betreffende dossier zal in 1993 worden ingediend.
Het gecomputeriseerde model voor predictie van aërogene verspreiding van MKZ-virus is
geïnstalleerd. Door simulatie van uitbraken zal de nodige ervaring met het model worden
opgedaan. Hetwegvallenvandebinnengrenzen inde EGper01.01.1993 maakt het noodzakelijk
dat het apparaat voor de diagnostiek van Veewetziekten optimaal wordt toegerust. Nieuwe
meergevoeligetechnieken zoalsPCR,genoomsequentie analyseenmonoclonale 'fingerprinting'
zullen voor de verschillende dierziekten worden uitgewerkt. Met de ontwikkeling van dePCR
en genoomsequentie analyse zal in 1993 een aanvang worden gemaakt.
Lelystad virus (LV), de verwekker van Abortus Blauw blijkt op fokbedrijven te persisteren.
Ontwikkeling vanhandzame diagnostischetechnieken voor detectie vanspecifieke antilichamen
hebben i.v.m. export een hoge prioriteit. De ontwikkeling van monoclonalen is in 1992 ter
hand genomen. Indien succesvol dan kan in de loop van 1993 een ELISA worden ontwikkeld
en gevalideerd.
Genoemde technieken zijn tevens nodig voor het epidemiologisch onderzoek naar de
verspreiding van het virus in Nederland.
De communautaire coördinatietaak voor MKZ-vaccin zal ontwikkeld worden. Met name zal de
harmonisatie van testmethoden en de steeksproefgewijze kwaliteitscontrole van MKZ-vaccins
uit de EEG(o.a. antigeen reserves) uitgevoerd worden. Hiermee kan pas in 1993 worden
begonnen en het onderzoek zal de gehele CCIcontractperiode (1992-1997) duren.

Andere relevante
programma's

63, 64, 69, 167, VZ-1.03, VZ-2.4, VZ-3.3

Indicatie omvang

25 mensjaar

Projecten

44
47
49
109

Communautair coördinerend instituut voor MKZ-vaccins (CDI, S.J. Barteling)
MKZ vaccincontrole en epidemiologisch onderzoek (CDI,C. Terpstra)
Varkenspest en exotische virale dierziekten (CDI,C. Terpstra)
Lelystad agens (*, CDI, G. Wensvoort)
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Programma 167

Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve van de dierhouderij

Programmaleider

Dokter, dr. P.-CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1993

Samenvatting

Het programma verschaft middelen en diensten nodig voor de produktie van de, door het
CDI-DLO te leveren, biotechnologische en dierlijke produkten, waarin het bedrijfsleven niet
voorziet of waarvan de productie onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie
van LNV dient plaats te vinden.

Aanleiding

Het CDIfungeert als productie-eenheid voor de bereiding van een breed scala van standaard
produkten en als productiepotentieel ter beschikking van de Minister van LNV in geval van
plotselinge noodzaak enig produkt te bereiden. Destandaard produkten zijn te karakteriseren
als ten eerste: noodzakelijk, doch voor de industrie niet aantrekkelijk om te produceren vanuit commercieel oogpunt, of, ten tweede: van zodanig belang, dat de overheid aanwezigheid
en kwaliteit zeker wil stellen door het instituut het monopolie voor de productie te geven
(bv. MKZ- vaccin en tuberculines).
Naast de hiervoor genoemde produktietaak bezit het CDI uitgebreide faciliteiten voor het
kweken en houden van, zowel normale als SPF,proefdieren. Naast de dienstverlening voor de
eigenonderzoekersstelthetCDI,haarproefdierfaciliteiten enproduktie,voorzoverdecapaci+eit
dit toelaat en tegen betaling, ter beschikking van derden. Tevens bieden deze faciliteitend'.->
mogelijkheid tot het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden van de SPF-dierhouderij
voor de praktijk.

Doel

De doelstelling iste voorzien in veterinaire diagnostica en immunobiologische diergeneesmiddelen, waarin het bedrijfsleven niet voorziet of waarvan de productie onder de directe
verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV dient plaats te vinden. Het programma
beoogt verder een optimale dienstverlening aan het DLO-onderzoek en een bijdrage aan de
gezondheid van mens en dier.
Dete leveren prestatie is direct afhankelijk van de vraag vanuit de doelgroepen.

Planning

De productietaken hebben een continue karakter. In 1993 zal speciale aandacht besteed
worden aan de afronding van het kwaliteitsbeheersingssyteem ten behoeve van de Sterlab
certificering van dit diagnostische onderzoek (programma 168). Erwordt gewerkt aan het
samenstellen van het registratiedossier van Brucelline.

Andere relevante
programma's

63, 64, 65, 66, 166, 168

Indicatie omvang

35 mensjaar

Projecten

46
71

73
76
79

Onderzoek van mond- en klauwzeervaccins (CDI,C.van Maanen)
Produktie van virologische diagnostica en begeleiding van het gebruik (CDI,
J.Th. van Oirschot)
Productie tuberculine en overige biologicals (CDI, P. Dokter)
Onderzoek kwaliteitsbewaking (CDI, G. Wiers)
Productie van SPF,MDF en kiemvrij proefdiermateriaal (CDI, P. Kroon)
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Programma 168

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

Programmaleider

Haagsma, dr. J.- CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het verrichten van specialistische diagnostische onderzoekingen voor de onderkenning van
bepaalde infectieziekten bij landbouwhuisdieren en vissen en diagnostische onderzoekingen
i.v.m. import/export of in het kader van de veewet. Hierbij zal voortdurend getracht worden
de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren door toepassing van de nieuwste technische
mogelijkheden. Daarnaast bestaan ertal van referentietaken t.b.v. de bewaking vande kwaliteit
van elders uitgevoerde onderzoekingen.

Aanleiding

Het routinematige diagnostische onderzoek voor de onderkenning van infectieziekten bij
landbouwhuisdieren en vissen vindt plaats bij de regionale gezondheidsdiensten voor dieren.
Bepaalde, veelal specialistische, diagnostische onderzoekingen kunnen om uiteenlopende
redenen niet worden uitgevoerd bij deze regionale GD's en worden daarom verricht bij het
CDI. Hetzelfde geldt voor onderzoekingen i.v.m. import/export of in het kader van de veewet
of het reglement van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren. Bepaalde diagnostische
testen kunnen soms na verloop van tijd worden overgedragen aan de GD's.
Daarnaast heeft het CDI voor een toenemend aantal diagnostische onderzoekingen een
referentietaak t.b.v. de bewaking van de kwaliteit van elders uitgevoerde onderzoekingen
(veelal GD's).

Doel

Het uitvoeren van bedoelde diagnostische onderzoekingen op een kwalitatief hoog niveau
met voortdurende aandacht om door toepassing van technische verbeteringen de kwaliteit te
verhogen.
De concrete doelstelling per project is als volgt:
01 Het verrichten van diagnostisch onderzoek bij vissen i.v.m. aquacultuur.
14 De uitvoering van diagnostisch onderzoek bij zoogdieren en vogels i.v.m. mycrobacteriële
infecties als onderdeel van de referentietaak.
16 Het verrichten van specialistisch diagnostisch onderzoek bij landbouwhuisdieren en
vogels i.v.m. anaerobe infecties, waarbij botulisme een grote rol zal spelen.
18 De uitvoering van algemeen bacteriologisch en vaxonomisch onderzoek t.b.v.
dierziekteproblemen, met name van die bacteriële infecties die niet ressorteren onder de
bestaande research-projecten.
24 Het verrichten van specialistisch diagnostisch onderzoek bij bijzondere mastitus problemen.
37 Het verrichten van epidemiologisch onderzoek m.b.t. helminthen en (diagnostische) ondersteuning van de regionale Gezondheidsdiensten.
53 Het diagnostisch onderzoek van virusinfecties bij paarden zal worden beëindigd i.v.m.
GEO-TUBA operaties.
59 De uitvoering van diagnostisch bevestigingsonderzoek van enzoötische leukose bij het
rund, waarbij een referentietaak wordt vervuld t.a.v. de regionale Gezondheidsdiensten.
68 Het verrichten van diagnostisch onderzoek i.v.m. rabies bij dieren.
93 Het verrichten van diagnostisch onderzoek van dieren, met name i.v.m. im- en export of
als onderdeel van de referentietaak. Het betreft veelal serologische diagnostiek.
28 Dit project 'Overleving pathogenen in drijfmest' is recentelijk toegevoegd aan programma
168. Er iseen literatuurstudie verricht en een databank ontwikkeld met gegevens over de
overleving van dierpathogenen in mest. Deze zal verder gevuld worden en gebruikt
worden voor advisering van overheid, regionale Gezondheidsdiensten en bedrijfsleven.
Daarnaast is een belangrijke doelstelling het opzetten van een gestructureerde referentietaak
voor tal van onderzoekingen die bij de GD's worden uitgevoerd.

Planning

Het programma heeft grotendeels een dienstverlenend karakter. Het binnenkomende materiaal
voor specialistisch diagnostisch onderzoek zal binnen het betreffende project worden onderzocht in de daarvoor veelal vastgestelde onderzoektermijn.
In 1993 zullen enkele testen aan de regionale Gezondheidsdiensten worden overgedragen.
ELISA's voor de detectie van antistoffen tegen C. pseudotuberculosis, Longworm, Salmonella
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enteriditis en paardevirussen. Deontwikkeling en invoering van het kwaliteitsbeheersingssysteem
zal afgerond worden, waarbij er naar gestreefd wordt Sterlab erkenning voor een groot
aantal testen te verkrijgen. De referentietaken t.a.v. de regionale Gezondheidsdiensten zullen
volgens een nader vast te stellen prioriteitsschema uitgewerkt worden volgens een model dat
in 1992 door een werkgroep van SGDen CDI-DLO is uitgewerkt.
Andere relevante
programma's

63, 64, 65, 166, 167

Indicatie omvang

30 mensjaar

Projecten

01
14
16
18
24
28
37

53
59
68
93

Diagnostiek en bijbehorend onderzoek van visziekten i.v.m. aquacultuur (CDI,
O.L.M. Haenen).
Mycobacteriële infecties en sensitinen (CDI, F.van Zijderveld).
Anaerobe infecties (CDI, U.Vecht).
Algemeen bacteriologisch en taxonomisch onderzoek t.b.v. dierziekteproblemen
(CDI, E.A. ter Laak).
Etiologische, immunologische en epidemiologische aspecten van mastitits (CDI,
U.Vecht).
Overleving pathogenen in drijfmest (CDI,J. Haagsma)
Preventie en bestrijding van parasitaire ziekten bij landbouwhuisdieren (CDI,
F. Borgsteede)
Virusinfecties bij paarden (CDI,J.van Oirschot).
Enzoötische leukose bij het rund (CDI,J.van Oirschot).
Rabiësdiagnostiek (CDI,J.van Oirschot).
Diagnostisch onderzoek van dieren, incl. im- en export onderzoek (CDI,
J. van Oirschot).

Er dient te worden beseft dat een belangrijke deel van de onderzoekcapaciteit ingezet wordt
voor projectmatige research van ziekteproblemen, met name bij de projecten 01,14, 16 en 24.
Verder zal project 53 beëindigd worden i.v.m. de GEO-TUBA operaties. Mogelijk zal het diagnostisch onderzoek van virusinfecties bij paarden worden overgedragen aan de GD's.
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Programma 169

Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik

Programmaleider

Lensing, drs. H.H. -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Ten behoeve van de uitvoering van de Diergeneesmiddelenwet en de Bestrijdingsmiddelenwet
voorziet dit programma in de technisch-wetenschappelijke expertise, onderzoek en advisering
voor de registratie en de toelating van deze middelen in Nederland. Op deze wijze wordt een
bijdrage geleverd aan de gezondheid en welzijn van dieren en aan de kwaliteit van het
dierlijke product.

Aanleiding

Toezicht op de kwaliteit vangeleverde producten isin het maatschappelijk verkeer noodzakelijk.
Dit programma omvat de werkzaamheden die samenhangen met de rijkskwaliteitscontrole in
het kader van de op 1 mei 1987 operationeel geworden Diergeneesmiddelenwet en van de
Bestrijdingsmiddelenwet van 1962.

Doel

De doelstelling van het programma is om op onafhankelijke wijze een technisch-wetenschappelijke ondersteuning te leveren aan de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van de
in Nederland toete passendiergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik. Indien de genoemde middelen de opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling en de gestelde werking bezitten en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren,
vormen zij een substantiële bijdrage aan de bestrijding van dierziekten, aan de gezondheid
en het welzijn van dieren, aan de kwaliteit van dierlijke producten en daarmee aan de
Nederlandse exportpositie en de volksgezondheid.

Planning

Naast de uitvoering van de dienstverlenende en dominerende taak binnen dit programma
met betrekking tot de registratie/toelating van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik, wordt wetenschappelijk onderzoek ter bewaking en onderbouwing van de kwaliteitscontrole van de Rijksoverheid uitgevoerd. Daarbij valt ondermeer
te denken aan de voorbereiding op de wettelijke opgedragen keuring van partijen van
geregistreerde immunobiologische diergeneesmiddelen.
Daarnaast zal het onderzoek naar vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven bij
de kwaliteitscontrole van immunobiologische diergeneesmiddelen aandacht krijgen met steun
van het Platform alternaieve dierproeven. Tot slot zal het vormen en in stand houden van de
expertise, noodzakelijk voor een adequate uitvoering van de kwaliteitscontrole van genoemde
middelen door de Rijksoverheid, blijvend aandacht houden.

Andere relevante
programma's

189

Indicatie omvang

20 mensjaar

Projecten

81
82
83
84

Rijkskwaliteitscontrole van immunobiologische diergeneesmiddelen (CDI,
H.H. Lensing)
Ontwikkelings- enstandaardisatie-onderzoek met betrekking tot de rijkskwaliteitscontrole van immunologische diergeneesmiddlen (*, CDI, H.H. Lensing)
Rijkskwaliteitscontrolevandesinfectiemiddelen eninsecticidenvoor diergeneeskundig
gebruik (CDI, H.H. Lensing)
Rijkskwaliteitscontrole vanfarmaceutische diergeneesmiddelen (CDI,H.H. Lensing)
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Programma 170

Toxicologie en milieu

Programmaleider

vacature -CDI-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Onderzoek naar en inventarisatie van de effecten van potentieel toxische stoffen bij landbouwhuisdieren en wilde fauna, teneinde veterinair- en milieutoxicologische problemen op te
lossen, risico's in te schatten, wetenschappelijke kennis te vergroten, en expertise op peil te
houden.

Aanleiding

Regelmatig wordt het veterinaire overheidsbeleid, de veterinaire praktijk, en het natuurbeheer
en -beleid geconfronteerd met vragen inzake de effecten van potentieel toxische stoffen op
landbouwhuisdieren en/of wilde fauna. Het gaat daarbij doorgaans om hetzij stoffen die
actief in de agrarische beroepsuitoefening gebruikt worden (zoals bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen enveevoederadditieven) hetzij om stoffen dievan nature of als verontreiniging
in het milieu aanwezig zijn. Deze vragen kunnen slechts vanuit een brede expertise en
ervaring worden opgelost c.q. beantwoord.

Doel

Doelstellingen, te leveren prestaties, fasering en samenhang van het programma kunnen als
volgt worden samengevat:
1. het vaststellen van de aard van in de praktijk voorkomende vergiftigingen bij landbouwhuisdieren en wilde fauna;
2. het uitvoeren van gericht onderzoek om te komen tot een beter inzicht in de relatie
tussen blootstelling aan potentieel giftige stoffen en de effecten op de gezondheid van
het dier;
3. het ondersteunen en adviseren van instanties en instellingen die zich bezig houden met
diergezondheid (zowel nutsdieren als wilde fauna).

Planning

Met betrekking tot het onderzoeksgebied 'veterinaire toxicologie' wordt thans een studie
verricht naar de reallocatie van dit onderzoeksgebied binnen of buiten het CDI-DLO; deze
reallocatie zal in 1993 worden doorgevoerd. Hangende deze studie naar c.q. concretisering
van de reallocatie is het momenteel nauwelijks mogelijk en ook niet zinvol een concrete
werkplanning voor 1993 te formuleren. In samenwerking met RIKILT-DLO zal het lopende
onderzoek worden afgebouwd.
Ten aanzien van het onderzoek naar ziekte- en sterfte-oorzaken van wilde fauna zal in 1993
een nieuw project worden geformuleerd waarbij gestreefd wordt naar (verdieping van de)
samenwerking met IBN-DLOen RIKILT-DLO; het huidige onderzoek zal dan worden afgebouwd.
In het kader van het project Veterinaire Toxicologie zal de bestaande samenwerking met het
RIKILT-DLO worden voortgezet.
In het kader van het project Wilde Fauna zal de bestaande samenwerking met het IBN-DLO
verder worden uitgebouwd, en zal samenwerking met het RIKILT-DLO worden geëntameerd.

Andere relevante
programma's

121, 179, 180

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

06
12
54 G

Infectieziekten en intoxicaties bij de wilde fauna (CDI, vacature)
Veterinaire toxocologie in praktijksituaties (CDI,A.J. Baars)
Ziekte van Aujeszky (*, CDI,Tj. Kimman)
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Programma 173

Instrumentatie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het doen van onderzoek op meettechnologisch gebied, het ontwikkelen van instrumenten,
apparatuur en sensoren en het uitvoeren van specialistische metingen ten behoeve van
Landbouwkundig Onderzoek.

Aanleiding en doel

Binnen DLO wordt op zeer uiteenlopende terreinen onderzoek gedaan. Met name het
grensverleggende karakter van het onderzoek impliceert dat niet altijd gebruik kan worden
gemaakt van commercieel verkrijgbare apparatuur. Regelmatig is instrumenteel en/of meettechnologisch onderzoek nodig om specifieke problemen in het onderzoek op te lossen. Het
programma Instrumentatie en Meettechnologie richt zich op het beschikbaar stellen van
expertise en faciliteiten om dit onderzoek uit te voeren en adequate oplossingen uit te werken
tot bruikbare instrumenten en/of apparatuur.
Het onderzoek en de ontwikkelingsactiviteiten binnen het programma worden verricht vanuit
drie hoofddisciplines: Werktuigbouwkunde, Fysica en Elektronica. In het kader van de doelstelling wordt onderzoek gedaan aan en worden apparaten en instrumenten ontwikkeld die
specifiek zijn voor bepaald onderzoek, worden methodes onderzocht om een te onderzoeken
parameter te converteren naar een meetbare grootheid en worden sensoren ontwikkeld die
een signaal afgeven dat evenredig is met de grootte van de parameter. Data-acquisitie bij
levende wezens vereist meestal dat de sensoren draadloos zijn verbonden met de verwerkingsapparatuur. Vaak moeten de metingen continu en automatisch worden verricht, moet de
meetdata opgeslagen worden en verwerkt met een computer.
Binnen dit programma wordt ondersteuning verleend aan onderzoekers bij de optimalisatie
van meetmethodieken ten aanzien van nauwkeurigheid, meetfouten en betrouwbaarheid
van de metingen. Om te waarborgen dat meetresultaten goed zijn moet bestaande meetapparatuur op gezette tijden, en nieuw ontwikkelde vóór gebruik gekalibreerd worden.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan aan, en advies geleverd bij het opzetten van nieuwe
meetsystemen. Met de ter beschikking staande apparatuur kunnen zeer specialistische
metingen door programmamedewerkers worden uitgevoerd.
Dewerkzaamheden binnen het programma worden projectmatig aangepakt. Het gaat
daarbij om enkele honderden kleinere projecten die vanuit andere programma's door onderzoekers met specifieke problemen worden aangekaart of die door de onderzoekers binnen
het programma als (toekomstig) probleem worden onderkend. Voor een deel worden deze
projecten uitgevoerd naar aanleiding van concrete vragen vanuit andere programma's. Ook
worden er vanuit de aanwezige expertise eigen projecten opgestart om eigen onderzoeksresultaten en vindingen verder uit te werken en op hun waarde te onderzoeken.

Planning

Een concrete planning is binnen dit programma moeilijk te geven. Daarbij komt dat een
herstructurering van de afdeling Instrumentatie planning op een dergelijke termijn op dit
moment niet toelaat.

Andere relevante
programma's

106, 155

Indicatie omvang

30 mensjaar
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Programma 175

Landbouwwiskunde en statistiek

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het beschikbaar maken en houden van noodzakelijke expertise op het terrein van de landbouwwiskunde enstatistiek die door deafzonderlijke instellingen niet of moeilijk op voldoende
niveau kan worden onderhouden.

Aanleiding

De kwaliteit en doelmatigheid van het landbouwkundig onderzoek wordt in hoge mate
bevorderd door het toepassen van wiskundige en statistische methoden. Beschikbaar maken
enonderhouden vanspecialistische expertiseop ditterrein isdaarom gewenst. Omop voldoende
niveau te kunnen opereren is bundeling van de expertise in één onderzoekprogramma
doelmatig en noodzakelijk.

Doel

De doelstelling van het programma is het actief onderhouden en uitbreiden van de expertise
op het gebied van de wiskundige onderzoeksmethoden, afhankelijk van de ontwikkelingen
van het vakgebied en van de behoeften van het onderzoek bij de instellingen. Bijzonder
aandachtspunt voor de komende periode zal zijn het beschikbaar maken en ontwikkelen van
methodologie ten behoeve van de wiskundige ondersteuning van modelbouwactiviteiten. De
hoofdonderdelen van het programma zijn:
1. Onderzoek gericht op het verwerven, toepasbaar maken en beschikbaar maken van
bestaande en nieuwe methoden die voor het landbouwkundig onderzoek van belang zijn;
2. Participatie in de onderzoekprogramma's van de instellingen via directe ondersteuning en
daaruitvoortvloeiend onderzoek op hetterreinvandetoepassing vanwiskundige methoden;
3. Algemene voorlichting gericht op het uitdragen van de expertise naar de doelgroepen.

Planning

Het programma wordt grotendeels uitgevoerd door GLW-DLO. Een formele inbreng van
IMAG-DLO is overeengekomen op het terrein van het functionele applicatiebeheer van software (Genstat en Prosim). Voor het realiseren van een DLO-AIO-project wordt samengewerkt
met CABO-DLO. Andere potentiële bijdragen aan het programma vanuit DLO worden
geïnventariseerd.

Andere relevante
programma's

49

Indicatie omvang

15 mensjaar

Projecten

100
200
300
6000
6100
6200
6600
8000

Statistische en wiskundige ondersteeuning en onderzoek ten behoeve van DLOinstituten (GLW, A.A.M. Jansen)
Statistische en wiskundige dienstverlening ten behoeve van proefstations ATen
VZ (GLW,A.A.M. Jansen)
Statistische en wiskundige dienstverlening derden (GLW, A.A.M. Jansen)
Methodologie voor toepassing bij systeemmodellen (*, GLW,A. Keen)
Methoden voor de systematische evaluatie van de nauwkeurigheid van voorspellende modellen (GLW, M.J.W. Jansen)
Onderzoek naar statistische modellen (*, GLW, A. Keen)
Onderzoek naar rekentechniek en programmatuur (*, GLW,A. Keen)
Algemene voorlichting en cursussen (GLW,A.A.M. Jansen)
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Programma 189

Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van
kwaliteitsbewaking van land- en tuinbouwprodukten

Programmaleider

Herstel, dr. H. - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma omvat de aan het RIKILT opgedragen wettelijke en ondersteunende taken
met betrekking tot de kwaliteitsbewaking van land- en tuinbouwprodukten. Hieronder vallen
de controle op wettelijke regelingen ten behoeve van vnl. AID, RVV en VIB, het uitoefenen
van Rijkstoezicht op controleinstellingen op het gebied van zuivel en vlees, de borging van aan
derden uitbesteed controleonderzoek en de uitvoering van onderzoek voor de consumentenorganisaties.

Aanleiding

Een belangrijk middel ter bewaking van de kwaliteit en veiligheid van agrarische produkten is
de opsporing en controle. Sinds de oprichting is het RIKILTdoor het Ministerie van LNV
aangewezen om te controleren of agrarische produkten aan de wettelijke normen voldoen.
Dit isvan groot belang om de afzet te bevorderen en de veiligheid te garanderen. De normen
hebben betrekking op samenstellingseisen en toleranties voor residuen van hulpstoffen en
milieucontaminanten. De basis voor de controle isvastgelegd in EG-verordeningen, Produktschapsverordeningen, Landbouwkwaliteitswet, Vleeskeuringswet, Meststoffenwet, Nationale
Programma's 'Hormonen' en 'Overige Stoffen', enz.
Ten behoeve van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van LNV treedt het
RIKILT op als 'gerechtelijk laboratorium'. Deze dienst laat veevoeder(grondstoffen), zuivelprodukten,diergeneesmiddelen,vlees,granen,groenteconserven etc.door het RIKILTanalyseren.
Microscopisch onderzoek van veevoeder(grondstoffen), granen, rijst, zetmelen etc. voor het
Laboratorium van Financiën wordt eveneens door het RIKILT verricht.
In opdracht van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees worden monsters (vlees,
urine, bloed etc.) onderzocht op de aanwezigheid van verboden dierbehandelingsmiddelen
zoals synthetische- of natuurlijke hormonen en beta-agonisten of metabolieten daarvan.
Voor het Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau worden monsters in het kader van EEG
steun- en interventieregelingen onderzocht op samenstelling.
In het kader van overeenkomsten van LNV met de Consumentenbond en Konsumenten Kontakt
worden land- en tuinbouwprodukten zoals deze aan de consumenten worden aangeboden
onderzocht op microbiologische gesteldheid, voorkomen van contaminanten en samenstelling.
In het kader van het Nationaal Plan Kernongevallen treedt het RIKILT op als referentie en
keuringslaboratorium met betrekking tot de controle van radioactieve contaminatie van
agrarische produkten.
Het onderzoek in het kader van de controle op wettelijke regelingen vindt zoveel mogelijk
plaats volgens door STERLAB gecertificeerde methoden. Voor de kwaliteitsbewaking van de
analyses (GLP) is het van belang dat het RIKILT interlaboratoriumonderzoeken organiseert dan
wel daarin participeert.
Een aantal controle-laboratoria zijn onder (rijks)toezicht van het RIKILT gesteld. Het betreft
laboratoria op het gebied van de zuivelcontrole (Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole) en
de vleescontrole (RVV kringlaboratoria en centraal laboratorium RW).
Controle- en monitoringtaken die formeel aan het RIKILTzijn opgedragen kunnen uit
efficiency-overwegingen worden uitbesteed aan andere laboratoria. Het betreft de controle
van champignonconserven door CONEX, de vleeskalverencontrole voor de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV) door TNO en de controle van veevoedergrondstoffen door het
Laboratorium van het Comité van Graanhandelaren.
Voor 'controle op afstand' worden borgingsprogramma's ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij
gaat het om het maken van gevalideerde controle- en referentiematerialen, leveren van onderzoekmethoden, niveauvergelijking van resultaten en het adviseren over kwaliteitssystemen
voor laboratoria (certificeren).
Het RIKILT is in een aantal gevallen als referentie- en/of arbitragelaboratorium aangewezen.

Doel

Doelstelling van het programma is om na te gaan of door de opdrachtgevers aangeboden
monsters van agrarische produkten aan de normen voldoen. Constatering van afwijkingen
kan leiden tot gerichte inspectie en controle van verdachte producenten. Frauduleuze
handelingen en schadelijke en/of gezondheidsbedreigende produkten komt men via
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betrouwbare analyseresultaten op het spoor. Strafmaatregelen worden, door analyseresultaten
van monsters die niet aan de eisen voldoen, onderbouwd.
Het onderzoek voor deconsumentenorganisaties draagt ertoe bij dat vergelijking van kwaliteit
van Produkten (meestal levensmiddelen) zoalsdie direkt aandeconsument worden aangeboden,
mogelijk wordt.
Planning

De activiteiten in dit programma hebben een min of meer continu karakter. In 1993 zal naast
de uitvoering van het onderzoek in het kader van wettelijke controle en in- en externe
borging, veel aandacht besteed worden aan de verdere Sterlab certificering van de gebruikte
analysemethoden, de automatisering en de bereiding van nieuwe referentiematerialen. In het
kader van de andere opzet van de zuivel en melkcontrole door de vorming van het COKZ zal
de opzet van het Rijkstoezicht t.b.v. de zuivel zich wijzigen.

Andere relevante
programma's

179, 181

Indicatie omvang

35 mensjaar

Projecten

111-1
III-2
III-3

Bewaking van de kwaliteit van land- en tuinbouwprodukten op basis van
wettelijke regelingen (RIKILT,J.de Jong)
Kwaliteitsborging van RIKILT-DLOwerkzaamheden (RIKILT, P.H.U. de Vries)
Kwaliteitsborging externe laboratoria (RIKILT,A.H. Roos)
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Programma 190

Literatuurdocumentatie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma omvat activiteiten op het gebied van selecteren, beschrijven en inhoudelijke
ontsluiten van publikaties die worden opgenomen in geautomatiseerde informatiesystemen.

Aanleiding

De aanleiding tot het programma vloeit voort uit de statutaire doelstellingen.

Doel

Het documentatieprogramma omvat activiteiten ten behoeve van een documentatiegegevensverzameling - bibliografische en inhoudelijke ontsluiting van artikelen uit periodieken - die
via AGRALIN (Agrarisch Literatuur Informatiesysteem Nederland) toegankelijk zijn. De andere
activiteiten omvatten de bibliografische en inhoudelijke ontsluiting van in Nederland gepubliceerde wetenschappelijke agrarische literatuur, die voor het buitenland relevant wordt geacht.
De gegevens worden aangeleverd aan het FAO-Agris systeem.
Database beheer, coördinatie van decentrale activiteiten en opleiding en instructie voor
documentalisten vormen onderdeel van de activiteiten.
Perjaar worden ongeveer 12.000 records aan Agralin toegeleverd en ca 5.000 aan Agris.
De activiteiten zijn gericht op enerzijds ontsluiting op artikelniveau van agrarische literatuur,
die niet door andere datbases wordt gedekt en anderzijds - in het kader van internationale
afspraken - de in Nederland gepubliceerde agrarische literatuur internationaal toegankelijk te
maken.

Planning

De werkzaamheden worden gecontinueerd.

Andere relevante
programma's

191

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

XXX
XXX

Kerndocumentatiebestand in Agralin (PUDOC, H. Slijkhuis)
Onderzoek naar referaat formatterende software als aanvulling op CARDBOX +
(PUDOC, H. Besemer)
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Programma 191

Literatuurinformatie

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Samenvatting

De activiteiten binnen dit programma hebben betrekking op de beschikbaarstelling van
wetenschappelijke literatuurinformatie, veelal landbouwkundig maar zonodig ook op andere
aanverwante gebieden. Vooral geautomatiseerd literatuuronderzoek maakt deel uit van dit
programma.

Aanleiding

De aanleiding tot het programma vloeit voort uit de statutaire doelstellingen.

Doel

De doelstellingen van dit programma zijn:
- Optreden als intermediair bij literatuuronderzoek
Resultatenverkregen uit geautomatiseerd literatuuronderzoek kunnen electronisch aangeleverd
worden aan de gebruiker. Dit maakt manipuleren van de informatie veel eenvoudiger;
gegevens kunnen zo snel en eenvoudig ingelezen worden in een persoonlijk of instituutsgebonden documentatie- of informatiesyteem (zowel op PC-alsVAX-niveau.
Hiervoor is het bestandsbeheersprogramma CARDBOX-Plus beproefd en beschikbaar. Uiteraard
blijft aanlevering op papier ook mogelijk. Onderzoek zal worden gestart om vast te stellen
welke mogelijkheden een aantal soortgelijke programma's, die nieuw op de markt zijn
verschenen, hebben.
De mogelijkheden om in bestanden met feitelijke informatie te zoeken nemen toe (zgn.
factuele bestanden). In dit licht zal op termijn ook meer aandacht aan het gebruik van deze
gegevensbestanden worden gegeven.
kennis,vaardigheden, en instrumenten aanreiken zodat eindgebruikers zelf bibliografische
databases kunnen raadplegen
In het kader van het verbeteren van de toegang tot en het gebruik van gegevensbestanden
door de eindgebruiker wordt deelgenomen aan een door de EGondersteunt internationaal
project: 'Expert system to assist retrieval from agricultural databases'.
Als gevolg van technische ontwikkelingen zijn sinds een aantal jaren nieuwe electronische
informatieproducten op de markt beschikbaar.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan gegevensbestanden op CD-ROM (Compact Disc) en
opdiskette (zoalsbijv.'Current Contentson Diskette' (CCOD))en referaattijdschriften opdiskette.
Deze nieuwe generatie informatieproducten geeft de gebruiker, nog meer dan zelf zoeken
via een online verbinding, de mogelijkheid zelf literatuuronderzoek uit te voeren. Voor deze
gebruikers zijn activiteiten als opleiding, begeleiding en de mogelijkheid om te kunnen
steunen op een help desk van groot belang.
Een activiteit m.b.t. informatieverschaffing is ook het produceren en uitgeven van een op de
Nederlandse landbouw gerichte 'Current Contents' van praktijkgerichte literatuur. Dit attenderingsbulletin wordt onder de naam 'AGRILOPER' op de markt gebracht.
In het kader van omgaan met literatuurinformatie wordt, veelal op aanvraag, advies gegeven
over het opzetten, gebruiken en beheren van locale documentatie- of informatiesystemen.
- coördinatie collectievorming en eigen collectievorming
In het kader van de collectievorming wordt in nauwe samenwerking met de Bibliotheek van
de LUW gewerkt aan coördinatie van collectievorming.
Mede in het licht van landelijke ontwikkelingen zal deze coördinatie ruime aandacht krijgen.
Tevens wordt gewerkt aan versterking van de infrastructuur van het netwerk waardoor op
meer plaatsen de in AGRALIN opgebouwde gemeenschappelijke landbouwkundige catalogus
geraadpleegd kan worden, zowel in bibliotheken alsop de werkplek. Ook zal 'online ordering'
op afzienbare tijd tot de mogelijkheden gaan behoren.
In het kader van de collectievorming wordt een actief aanschaffingsbeleid gevoerd met
betrekking tot de genoemde nieuwe informatieproducten zoals CD-ROM en CCOD.
- onderwerpontsluiting
Terontsluiting van zowel publicaties beschreven in de catalogus als in het documentatiebestand
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inAGRALIN,wordt een onderwerpsontsluitingssysteem in stand gehouden. In dit kader worden
tevensde internationale ontwikkelingen gevolgd enwordt deelgenomen aaneen internationaal
project om zo mogelijk te komen tot een internationale landbouwkundige thesaurus (International Unified Agricultural Thesaurus).
Als voortvloeisel uit het bovenstaande worden op geregelde basis cursussen georganiseerd:
Gebruik CARDBOX-Plus, Zoeken in AGRALIN, Online literatuuronderzoek voor eindgebruikers.
Zoeken met behulp van CD-ROM en CCOD, Biliotheekgebruik/-instructie.
- overdracht en beheer van literatuurgegevens
Om een groot deel van de bovengenoede activiteiten en de activiteiten in het programma
'Literatuurdocumentie' te kunnen uitvoeren wordt een computersysteem (AGRALIN: Agrarische
Literatuur Informatiesyteem voor Nederland) ter ondersteuning van bibliotheek-, informatieen documentatietaken onderhouden.
Planning

De werkzaamheden worden gecontinueerd.

Andere relevante
programma's

190

Indicatie omvang

5 mensjaar

Projecten

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Agris expert systeem gericht op ondersteuning van information retrieval uit
verschillende databases. EEG-project in samenwerking met ZADI (BRD) (PUDOC,
H. Besemer)
International Unified Agricultural Theasaurus (CABI, NAL, FAO, Pudoc-DLO)
(PUDOC, H. Slijkhuis)
Introductie CD ROM en CCOD Pudoc-DLO (H. Slijkhuis)
CD ROM full text Prosea (PUDOC, H. Besemer en H. Walkate)
CD ROM bomenbank in samenwerking met CDLO en IBN (PUDOC, H. Slijkhuis)
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Programma 192

Publicatieondersteuning

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Samenvatting

Binnen dit programma worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van adviseren over en
verzorgen van landbouwkundige wetenschappelijke publikaties.

Aanleiding

Vloeit voort uit de statutaire doelstellingen.

Doel

De uitgvoerde activiteiten zijn gericht op:
- adviseren over en verzorgen van landbouwkundige wetenschappelijke publikaties, waarbij
onder advisering wordt verstaan: kennisoverdracht, begeleiding en het optreden als
intermediair bij (aspecten van) wetenschappelijk publiceren;
- uitgeven van wetenschappelijke publikaties;
- bureauredactie van een viertal landbouwkundige tijdschriften;
- verzorgen van cursussen voor onderzoekers over publiceren.
De auteurs kunnen gedurende alle fasen van het publikatieproces ondersteuning ontvangen,
vanaf het idee voor een publikatie tot en met het moment van verschijnen. Ook wordt advies
en hulp geboden bij het zoeken naar het juiste uitgeefkanaal.
Daarnaastwordt door PUDOC-DLOook zelf eenaantal publikaties uitgegeven. Inhet programma
istevens opgenomen de bureauredactie van een aantal wetenschappelijke landbouwkundige
tijdschriften.
Daarnaast zijn de cursussen 'Schriftelijk rapporteren' in zowel Engels als Nederlands een vast
onderdeel van het programma 'Publikatieondersteuning'.

Planning

Continuering van de werkzaamheden.

Indicatie omvang

10 mensjaar
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Programma 195

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

Programmaleider

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

Aanvangsjaar

1983

Eindjaar

1993

Samenvatting

Bijdragen worden geleverd aan het opstellen van toetsingskaders voor waardegevende en
ongewenste nevenbestanddelen van meststoffen in de betekenis van de Meststoffenwet 1986.
Ter ontheffing van verbodsbepalingen aangeboden produkten worden beoordeeld op hun
landbouwkundige doeltreffendheid en consequenties van hun gebruik in relatie tot milieukwaliteitsdoelstellingen.

Aanleiding

In de raamwet Meststoffenwet zijn de kwaliteitsvoorschriften voor de deugdelijkheid en
veiligheid van meststoffen vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur 'Het Meststoffenbesluit 1977'. Deze maatregel omvat een aantal beschikkingen die de kwaliteit en de controle
van meststoffen regelen. De definitie van meststoffen omvat thans produkten waarvan
nutriënten de belangrijkste waardegevende bestanddelen zijn en produkten als kalkmeststoffen,
andere (an)organische bodemverbeterende middelen, groeimedia, grondmengsels, bacteriostatische middelen (nitrificatieremmers) en preparaten op basis van micro-organismen en
enzymen. Produkten die vallen onder de definitie van meststoffen en daarvoor bestemd
worden en die niet opgenomen zijn in de Lijst van Meststoffen mogen niet in het vrij
handelsverkeer worden gebracht. Een ontheffing van verbodsbepalingen is dan noodzakelijk.
In deze situatie wordt de Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen van kracht.

Doel

Het IB-DLO heeft als lid van de Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluitbij
de toelating van meststoffen een taakstelling ten aanzien van de beoordeling van de
landbouwkundige waarde en milieu-effecten van meststoffen. Deze taak bestaat uit:
- Het leveren van technische wetenschappelijke bijdragen bij het opstellen van criteria voor
contaminanten in meststoffen;
- Het beoordelen van de Landbouwkundige doeltreffendheid en de consequenties van
gebruik in het kader van milieukwaliteitsdoelstellingen van ter ontheffing aangeboden
produkten;
- Het verlenen van technisch wetenschappelijke ondersteuning aan beleidsverantwoordelijke
directies;
- Het verlenen van technisch wetenschappelijke ondersteuning aan EG-en BENELUX-werkgroepen die regelgeving voorbereiden betreffende de handel in meststoffen.

Planning

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

Andere relevante
programma's

4, 114, 151,187, 188

Indicatie omvang

0 mensjaar

Projecten

1034

Meststoffenbesluit (IB, P.A.I. Ehlert)

292

Bijlage 1:Lijst met afkortingen
AGRALIN
AID
AIO
ANF
AT
ATO
BION
CABO
CBS
CBT
CDI
CGN
CIMMYT
CIP
CLM
CLS
COVP

Agrarisch Literatuurinformatiesysteem Nederland
A l g e m e n e Inspectiedienst
Assistent in Opleiding
A n t i - N u t r i t i o n e l e Factoren
Directie Akker- en Tuinbouw
DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
Stichting Biologisch Onderzoek Nederland
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen in Nederland
DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut
Centrum voor Genetische Hulpbronnen in Nederland
International Center f o r Maize and W h e a t Research
International Center f o r Potato Research
Centrum voor L a n d b o u w en Milieu
Closed Loop Spraying System
DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij
'Het Spelderholt'
COWT
Centrum voor Onderzoek van Weefselkweek in de Tuinbouw
CPB
Centraal Planbureau
CPRO
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
DAT
Directie Akker- en Tuinbouw
DGIS
Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
DLO
Dienst L a n d b o u w k u n d i g Onderzoek
DVZ
Directie Veehouderij en Zuivel
DWT
Directie Wetenschap en Technologie
EG
Europese Gemeenschap
ESA
European Space Agency
EUR
Erasmusuniversiteit Rotterdam
FAO
Food and Agricultural Organisation
GATT
General Agreement on Tariffs and Trades
GIS
Geografisch Informatiesysteem
GLW
Groep Landbouwwiskunde
GPP
Geïntegreerde Plantaardige Produktie
IAC
Internationaal Agrarisch Centrum
IB
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
IBC-TNO TNO-Instituut voor Biotechnologie en Chemie
IBN
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
ICARDA
International Center f o r Research in t h e Dry Areas
ICES
International Council for t h e Exploration o f t h e Sea
UTA
International Institute f o r Tropical Agriculture
1KB
Integrale Ketenbeheersing/bewaking
IKC
Informatie- en Kenniscentrum
ILOB-TNO TNO-Instituut voor Voeding en Fysiologie van Landbouwhuisdieren
IMAG
DLO-Instituut voor Mechanisatie, A r b e i d en Gebouwen
INRA
Institut National de la Recherche A g r o n o m i q u e
INSP-LO
Informaticastimuleringsplan L a n d b o u w k u n d i g Onderzoek
IPO
DLO-Instituut vor Planteziektenkundig Onderzoek
ISRIC
International Soil Reference I n f o r m a t i o n Centre
IUCN
International Union f o r Conservation of Nature and Natural Resources
IVO
DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek

IWO
DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek
KUN
Katholieke Universiteit Nijmegen
LBO
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
LEI
DLO-Landbouweconomisch Instituut
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LUW / LU Landbouwuniversiteit Wageningen
MKV
Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding
MLNV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
NAK
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
NBLF
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna
NBP
Natuurbeleidsplan
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NIPG-TNO
NMR
NRLO
OIE
OR
PAGV
PAK's
PB
PBB
PBN
PC
PCB's
PCLB
PFW
PHLO
PR
PTG
PUDOC
PV
PW
PWS
RGD
RIKILT
RIVM
RIVO
RIZA
RS
RUG
RUL
RUU
RVV
RWS
SBB
SC
SOW
STIGAS
SWOKA
TFDL
TNO
TUD
TUE
TUT
UvA
UPOV
VD
VOA
VROM
VU
V&W
VZ
WVC

Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg
Nuclear Magnetic Resonance
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
Office International des Epizooties
Directie Openluchtrecreatie
Proefstation voor de A k k e r b o u w en de Groenteteelt in de Vollegrond
Polycylische aromatische koolwaterstoffen
Proefstation voor de Boomteelt
Proefstation voor de Boomteelt Boskoop
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Proefstation voor de Champignoncultuur
Polychloorbifenylen
Programmacommissie Landbouwbiotechnologie
Proefstation voor de Fruitteelt W i l h e l m i n a d o r p
Post Hoger Landbouwonderwijs
Proefstation voor de Rundveehouderij
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
Proefstation voor de Varkenshouderij
Produktschap voor Vee en Vlees
Provinciale Waterstaat
Rijks Geologische Dienst
DLO-Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten
Rijksinstituut voor Milieuonderzoek
DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater
Remote Sensing
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
Rijksuniversiteit Utrecht
Rijksdienst voor Keuring vanVeeen Vlees
Rijkswaterstaat
Staatsbosbeheer
DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
Stichting Wereldvoedselvoorziening
Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden
DLO-Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Technische Universiteit Twente
Universiteit van Amsterdam
Internationale unie t o t bescherming van kweekprodukten
Veterinaire Dienst
Vereniging voor Bedrijfskunde
Ministerie vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Vrije Universiteit
Ministerie vanVerkeer en Waterstaat
Directie Veehouderij en Zuivel
Ministerie vanWelzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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